الزام النواصب

من مصنفات
العامل الربانی و الحکیم الصمدانی
الحاج محمد کریم خان الکرمانی
(اعلی الله مقامه)

*«مقدمه»*
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العاملین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الله اعدائهم من الجن و االنس
من االولین و االخرین.
و بعــد فیقول العبد االثیم الجانی کریم بن ابرهیم الکرمانی عفا الله عن جرامئهام انه قد سألنی
جناب العامل العامل و الزکی الفاضل صاحب املکارم و املفاخر جناب املال محمد باقر الراینی الکرمانی
ایده الله و سدده عن مسائل مشکله و مطالب معضله قد سمعها منی فی املباحثات و سلم لها من
حسن ظنه و حفظ بعض ادلتها بقدر ما یکتفی به املبتدی اال انه سلمه الله اراد زیاده توضیح لالحتجاج
علی بعض املنکرین لفضائل آل محمد :و شیعتهم النهم خذلهم الله یتعرضون للموالین املقرین
بالفضائل باملجادله ملا یوحی الیهم اخوانهم من الشیاطین من زخرف القول غرورا لیستفزوا املومنین
و یوذوهم و ما هم بضارین به من احد اال باذن الله فاستلزمت نرصته علی الناصبین و انقاذه من
ایدی املنافقین ابتغاء رضوان الله ملا قال جعفر بن محمد 8شیعتنا مرابطون فی الثغر الذی یلی ابلیس
و عفاریته یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا و عن انیسلط علیهم ابلیس و شیعته النواصب
اال فمن انتصب لذلک من شیعتنا کان افضل ممن جاهد الروم و الرتک و الخزر الف الف مره النه
یدفع عن ادیان محبینا و ذلک یدفع عن ابدانهم و قال محمد بن علی الجواد 8ان من تکفل بایتام
آل محمد املنقطعین عن امامهم املتحیرین فی جهلهامالرساء فی ایدی شیاطینهم و فی ایدی النواصب
من اعدائنا فاستنقذهم منهم و اخرجهم من حیرتهم و قهر الشیاطین برد وساوسهم و قهر الناصبین
بحجج ربهم و دلیل امئتهم لیفضلون عند الله علی العابد بافضل املواقع باکرث من فضل السامء علی
االرض و العرش و الکرسی و الحجب علی السامء و فضلهم علی هذا العابد کفضل القمر لیله البدر
علی اخفی کوکب فی السامء و قال علی بن محمد الهادی 8لوال من یبقی بعد غیبه قامئکم 7من
العلامء الداعین الیه و الدالین علیه و الذابین عن دینه بحجج الله و املنقذین لضعفاء عباد الله من
شباک ابلیس و مردته و من فخاخ النواصب ملا بقی احد اال ارتد عن دین الله ولکنهم الذین یمسکون
ازمه قلوب ضعفاء الشیعه کام یمسک صاحب السفینه سکانها اولئک هم االفضلون عند الله و قال
جعفر بن محمد 8من کان همه فی کرس النواصب عن املساکین املوالین لنا اهل البیت یکرسهم عنهم
و یکشف عن مخازیهم و یبین عوارهم و یفخم امر محمد و آله جعل الله جمه امالک الجنان فی
بناء قصوره و دوره و یستعمل بکل حرف من حروف حججه علی اعداء الله اکرث من عدد اهل الدنیا
امالکا قوه کل واحد تفضل عن حمل السموات و االرضین فکم من بناء و کم من نعمه و کم من
قصور الیعرف قدرها اال رب العاملین الی غیر ذلک من االخبار و قد رویت اخبار مستفیضه انه لیس
الناصب من نصب لنا اهل البیت النک التجد احدا یقول انی ابغض محمدا و آل محمد بل الناصب
من نصب لکم و هو یعلم انکم تتولونا و انکم من شیعتنا فالجل هذه االخبار املتکاثره و غیرها من
االثار املتواتره افرتضت علی نفسی نرصته و القاء الحجج و االدله الیه بقدر ما یمکن فی هذه االزمان
صفحه | 1

مع قله بضاعتی و کرثه اضاعتی مستنرصا من الله سبحانه مستعینا به انه نعم املولی و نعم النصیر و
اجعل فقرات سواله کاملنت و جوابی کالرشح لیتضح جواب کل فقره فقره و شبهه شبهه (و سمیته
بالزام النواصب))]1[(.
*«سوال السائل»*
قال ایده الله انی لقله فهمی و ادراکی کثیرا ما وقع االشتباه فی املطالب الرشیفه و رمبا سألت جنابکم
و سمعت منکم شیئا و ملاحفظه لعدم ملکته فلهذا التمس من جنابکم انمتن علی ببیان بعض منها
بالتوضیح و من جملتها ان کل الناس مکلفون مأمورون مبعرفه الله و معرفه الرسول 9و معرفه االمام
و معرفه اولیائهم الثلثه و هم االرکان و النقباء و النجباء.
*«جواب املصنف»*
اقـول و ال حول و ال قوه اال بالله العلی العظیم ان معرفه هذه االرکان االربعه الزمه لکل مومن و قد
نطق بها الکتاب و السنه و دلیل العقل املستنیر بانوار اهل البیت:و االمثله االفاقیه و االنفسیه و اتفاق
امللل و املذاهب و بان من عرف هذه االرکان االربعه مومن و من انکرها بعد البیان و التعریف من
الله کافر و من جهلها ضال اما معرفه الله و معرفه رسوله و معرفه االمئه صلوات الله علیهم اجمعین
فنحن فی فراغ من اثباتها لهوالء القوم ظاهرا و ان کانوا محتاجین الی اثباتها حقیقه فی الباطن و
لتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم ارسارهم ولکن الداء العضال و غایه االشکال فی انکارهم لزوم
معرفه الرکن الرابع مع ضیائه الساطع و نوره الالمع حتی قاموا یشنعون علی من قال بلزومها و
واجهوهم بالسنه حداد و قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکرب فال المر الله یعقلون
و ال من اولیائه یسمعون حکمه بالغه فام تغن النذر فها انا اتحدیهم فی هذه العجاله و ال قوه اال
بالله العلی العظیم ان کانوا یصدقون فی انکارهم علینا فی استلزام معرفه هذا الرکن فلیأتوا بربهان
مثله من الکتاب و السنه و دلیل العقل و االمثال االفاقیه و االنفسیه و اتفاق االمم کلها علی ان ما
ادعینا من هذا االمر الجلیل و اقمنا علیه من الربهان و الدلیل باطل و عن حلیه االعتبار عاطل فان
ملیأتوا مبثله و لنیأتوا فانه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختالفا کثیرا و فسادا ظاهرا فلیذعنوا
برقاب خاشعه و روس خاضعه او ینکروا الکتاب و السنه فیجری علیهم ما یجری و ینکروا دلیل العقل
فیخرجوا عن زمره العقالء و ینکروا اتفاق امللل فیجری علیهم ما یجری و یقع علیهم ما یلیق بهم و
هیهات هیهات متی یذعنون والله یقول الحق و هو یهدی السبیل یقول و لو فتحنا علیهم بابا من
السامء فظلوا فیه یعرجون لقالوا امنا سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون و یقول و هو املطلع علی
ضامیرهم و اقسموا بالله جهد ایامنهم لنئ جائتهم ایه لیومنن بها قل امنا االیات عند الله و ما یشعرکم
انها اذا جاءت الیومنون و نقلب افئدتهم و ابصارهم کام ملیومنوا به اول مره و نذرهم فی طغیانهم
یعمهون و لو اننا نزلنا الیهم املالئکه و کلمهم املوتی و حرشنا علیهم کل شیء قبال ما کانوا لیومنوا اال
انیشاء الله ولکن اکرثهم یجهلون و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین االنس و الجن یوحی بعضهم
الی بعض زخرف القول غرورا و لو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفرتون و لتصغی الیه افئده الذین
الیومنون باالخره و لیرضوه و لیقرتفوا ما هم مقرتفون افغیر الله ابتغی حکام و هو الذی انزل الیکم
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الکتاب مفصال و الذین اتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فالتکونن من املمرتین و
متت کلمه ربک صدقا و عدال المبدل لکلامته و هو السمیع العلیم و ان تطع اکرث من فی االرض
یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون اال الظن و ان هم اال یخرصون ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله
و هو اعلم باملهتدین.
فها نحن نبدو بذکر ادله الکتاب فاذعنوا لها ان کنتم مومنین ثم نتبعها بذکر السنه و االثار فتلقوها
بالتسلیم ان کنتم من املسلمین ثم نقفیها بادله العقل فاصغوا الیها ان کنتم عاملین ثم نذیلها باالمثله
االفاقیه و االنفسیه فافتحوا اعینکم ان کنتم مبرصین ثم نعقبها باتفاق امللل و النحل فاتبعوها ان
کنتم موقنین و ال حول و ال قوه اال بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین .فهیهنا
خمسه فصول:

فصـــل: 1
فیام یتیرس من االیات الداله علی هذا املعنی بظاهرها،
*«فصل  ،1االستدالل ، 1االستدالل علی اثبات الرکن الرابع بقوله تعالی :و جعلنا بینهم و بین القری
التی بارکنا فیها االیه»*
فقد قال الله سبحانه فی محکم کتابه و جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها قری ظاهره و قدرنا
فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما امنین فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم
احادیث و مزقناهم کل ممزق ان فی ذلک الیات لکل صبار شکور و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه
فاتبعوه اال فریقا من املومنین و ما کان له علیهم من سلطان اال لنعلم من یومن باالخره ممن هو منها
فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ ففی الصافی عن االحتجاج عن الباقر 7فی حدیث الحسن
البرصی فی هذه االیه قال 7بل فینا رضب الله االمثال فی القرآن فنحن القری التی بارک الله تعالی
فیها و ذلک قول الله عزوجل فیمن اقر بفضلنا حیث امرهم انیأتونا فقال و جعلنا بینهم و بین القری
التی بارکنا فیها ای جعلنا بینهم و بین شیعتهم القری التی بارکنا فیها قری ظاهره و القری الظاهره
الرسل و النقله عنا الی شیعتنا و فقهاء شیعتنا و قوله سبحانه و قدرنا فیها السیر فالسیر مثل للعلم
سیر به فیها لیالی و ایاما مثل ملا یسیر من العلم فی اللیالی و االیام عنا الیهم فی الحالل و الحرام و
الفرائض و االحکام امنین فیها اذا اخذوا عن معدنها الذی امروا انیأخذوا منه امنین من الشک و
الضالل و النقله من الحرام الی الحالل ،و عن السجاد 7امنا عنی بالقری الرجال ثم تال ایات فی هذا
املعنی من القرآن قیل فمن هم قال نحن هم قال او ما تسمع الی قوله سیروا فیها لیالی و ایاما امنین
قال امنین من الزیغ ،و فی االکامل عن القائم 7فی هذه االیه قال نحن والله القری التی بارک الله
فیها و انتم القری الظاهره ،و عن الکافی باسناده عن زید الشحام قال دخل قتاده بن دعامه علی
ابیجعفر 7فقال یا قتاده انت فقیه اهل البرصه قال هکذا یزعمون فقال ابوجعفر 7بلغنی انک تفرس
القرآن قال له قتاده نعم فقال ابوجعفر 7بعلم تفرسه ام بجهل قال ال بل بعلم فقال ابوجعفر 7ان
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کنت تفرسه بعلم فانت انت و انا اسالک فقال قتاده سل قال اخربنی عن قول الله تعالی فی سبا و
قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما امنین فقال قتاده ذلک من خرج من بیته بزاد و راحله و
کری حالل یرید هذا البیت کان امنا حتی یرجع الی اهله فقال7نشدتک الله یا قتاده هل تعلم انه قد
یخرج الرجل من بیته بزاد و راحله و کری حالل یرید هذا البیت فینقطع علیه الطریق فتذهب نفقته
و یرضب معذلک رضبه فیها اجتیاحه قال قتاده اللهم نعم فقال ابوجعفر 7ویحک یا قتاده ان کنت
امنا فرست القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و اهلکت و ان کنت اخذته من الرجال فقد هلکت و
اهلکت الخرب ،الی ان سلم قتاده فقال و الجرم والله الفرستها اال هکذا ،و عن العلل فی حدیث مکامله
الصادق مع ابیحنیفه قال الصادق 7البیحنیفه ما اراک تعرف من کتابه حرفا فان کنت کام تقول و
لست کام تقول فاخربنی عن قول الله تعالی سیروا فیها لیالی و ایاما امنین این ذلک من االرض قال
احسبه ما بین مکه و املدینه فالتفت ابوعبدالله 7الی اصحابه فقال تعلمون ان الناس یقطع علیهم ما
بین املدینه و مکه فیوخذ اموالهم و الیومنون علی انفسهم و یقتلون قالوا نعم فسکت ابوحنیفه
الخرب ،و من هذین الخربین ظهر انها لیست علی ظاهرها الذی فرستها العامه و امنا املراد هم سالم
الله علیهم و شیعتهم کام فرسوا و ان من تأمل فی ذلک فامنا هو من تبعه قتاده و ابیحنیفه و من
کان من شیعتهم الیذهب مذاهب اعدائهم فظهر ان القری رجال کام قال الله فی کتابه فی مواضع
عدیده فان ملیذکر الراوی فی حدیث السجاد تلک االیات انا اتلوها علیک.
اما کون الرجال الکافرین قری کقوله تعالی و تلک القری اهلکناهم ملا ظلموا االیه و قوله و کذلک
اخذ ربک اذا اخذ القری و هی ظامله االیه و قال و لقد اهلکنا ما حولکم من القری و قال و ان من
قریه اال نحن مهلکوها و کم من قریه املیت لها و هی ظامله و کم من قریه اهلکناها فجاءها بأسنا
بیاتا او هم قائلون الی غیر ذلک فقد نسب الظلم و االهالک الی القری و االصل فی االستعامل الحقیقه
و اضامر االهل خالف االصل فان یریدوا الحق فقد قال السجاد 7ان القری رجال و ان یریدوا انیفرسوا
برأیهم فقد قال الله فی الحدیث القدسی ما امن بی من فرس برأیه کتابی و ای باعث یهیجهم
انیذهبوا مذهب السکاکی و یضمروا االهل و ما املانع من انتکون القری رجاال و هم الیعرفون و اما
کون الرجال املومنین قری فقوله تعالی لتنذر ام القری و من حولها فان قلنا ان القری القری املبارکه
فامها فاطمه 3و ان قلنا ان القری القری الظاهره فامها علی 7لقول رسول الله 9انا و علی ابوا هذه
االمه فرسول الله9هو ابو القری و علی 7ام القری و القری القری الظاهره و من حولها هم الضعفاء
و کالهام جایزان واقعان فثبت ان القری بنصوص القری هم الرجال و لیس االهل مضمرا اذ لو شاء
الله انیذکر االهل لذکر کام ذکر فی عده مواضع فلو کان اظهار االهل افصح فحذفه خالف الفصاحه
و البالغه و ترک لالولی و ان کان اضامره افصح فکان االظهار خالف االیجاز و االختصار و قد قال فی
عده مواضع منها اتیا اهل قریه استطعام اهلها و کان قوله اتیا قریه استطعامها اوجز و اخرص فعدل
عنها الثبات ان فی تلک املواضع التی ال اهل فیها املراد بها رجال بل یمکن لنا اننقول ان القریه مطلقا
الرجل و القری الرجال و اینام یذکر اهل القری فاملراد اهل الرجال فان کانت الرجال ظاملین مرشکین
فهی القری الظامله و اهلها آلها و ان کانت الرجال عدوال موحدین فهی القری املبارکه الطیبه و اهلها
الها و ذلک انه کام ان محمدا و علیا ابوا االمه املرحومه کذلک ابوالفصیل و حبرت ابوا االمه املغضوبه
علیها فاهل کل قریه ال تلک القریه و ذریتها فمثل قوله تعالی افامن اهل القری انیأتیهم بأسنا بیاتا
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و هم نامئون او امن اهل القری انیأتیهم بأسنا ضحی و هم یلعبون فاملراد اهل ابیالفصیل و حبرت
فهم ایضا قری کام ان محمدا و علیا قری للزوم تطابق علیین و سجین فی االسم و قد رصح الله تعالی
فی کتابه مثل کلمه طیبه کشجره طیبه و مثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه و قد برهنا علیه فی مباحثاتنا
فمتی ما ذکر قری فاملراد الروساء الکاملون فیام هم علیه من السعاده او الشقاوه و وجه تسمیه
الکامل فی السعاده او الشقاوه بالقریه ان القریه هی مجتمع البیوت و الدور و اتباع کل رئیس الذین
هم من اشعته او اظالله هم البیوت الحائزه لصفات الرئیس و اثاره و نعوته و املظاهر لتجلیاته و
ارشاقاته و ملا کان املنیر هو املحیط بجمیع االشعه و االنوار و السور الدائر علی جمیع االطراف و
االقطار و تلک البیوت هی االجزاء املتضمنه فی ذلک السور سمی کل رئیس بالقریه و الدلیل علی ان
التبعه بیوت متخذه للرئیس قوله تعالی و اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من
الشجر و مام یعرشون فعن تفسیر القمی عن الصادق 7نحن والله النحل الذی اوحی الله الیه ان
اتخذی من الجبال بیوتا امرنا اننتخذ من العرب شیعه و من الشجر یقول من العجم و مام یعرشون
یقول من املوالی الخرب ،و عن العیاشی عن الصادق 7النحل االمئه و الجبال العرب و الشجر املوالی
عتاقه و مام یعرشون یعنی االوالد و العبید ممن ملیعتق و هم یتولی الله و رسوله و االمئه الخرب.
فتبین و ظهر ان الشیعه بیوت االمئه و االمئه :هم املنیرون الجامعون لجمیع االنوار کام قال7امنا سمیت
الشیعه شیعه النهم خلقوا من شعاع نورنا و مجمع البیوت هو القریه فلذا سمی کل رئیس بالقریه و
وجه تسمیه الشیعه بالبیت الن البیت هو مخزن اثاث الرجل و مفتح نفایس امواله و قد قال الصادق7
کام رواه فی العوامل نحن خزنه علم الله و شیعتنا خزنه علومنا و قد اودعت صفات االمئه و علومهم:
و جهات تعریفهم و تعرفهم فی شیعتهم فهم بیوت االمئه التی یخزنون فیها ما لهم من صفاتهم و
جهات تعرفهم ،فتبین باوضح وجه و ظهر ملن انصف و ابرص ان االمئه هم القری املبارکه و ملا کان
الشعاع البد و انیکون علی طبق املنیر کام تشاهد من ان نور الشمس فی املراه الحاکیه یشبهها و نور
القمر یشبهه و نور الرساج یشبهه فی اللون و الکیفیه و الشکل و اللمعان و کان االثر علی طبق صفه
موثره من حیث هو اثره و اال لیس باثر له لعدم املامثله فالبد من انتکون الشیعه املخلوقه من شعاع
انوارهم ایضا قری الن املنیر قریه اال انها قری ظاهره الن الشعاع ظهور املنیر فاالمئه قری باطنه و
الشیعه قری ظاهره اال تری ما روی عنهم یفصل نورنا من نور ربنا کام یفصل نور الشمس من الشمس
و قال علی بن الحسین 8نحن معانیه و ظاهره فیکم اخرتعنا من نور ذاته و فوض الینا امور عباده
فهم من نور الله کنور الشمس من الشمس و قالوا :شیعتنا منا کشعاع الشمس من الشمس فالشیعه
ظاهر االمام فهم القری الظاهره و االمئه القری املبارکه و برکتها الجل ماتنزل منها جمیع امداد القری
الظاهره و ارزاقها و خیراتها و جمیع ما لها و فیها و اما سایر الضعفاء لیسوا بقری النهم العوجاج
مرات قوابلهم غیروا و بدلوا مثال القری املبارکه امللقا فی هویاتهم فلمیسموا باسم القریه اال تری ان
املراه املستقیمه الصافیه اذا انطبع فیها شعاع الشمس یکون مستدیرا کاستدارتها و اصفر کصفرتها و
مشعشعا کتشعشعها و اما اذا صارت معوجه و ملونه تغیر االستداره فالیسمی الشعاع املنطبع فیها
مستدیرا و تصبغ ذلک الشعاع فالیسمی اصفر و هکذا مرات قوابل الضعفاء غیرت و بدلت ذلک
املثال امللقی فلیسوا بقری و امنا یسمی باسم القری الخصیصون من الشیعه الباقین علی الفطره االلهیه
و الجل ذلک صاروا وسائط بین االمئه :و بین الضعفاء و یروون صفات االمئه و اشعتهم و امثلتهم
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امللقاه فی هویاتهم علی ما اوحی الیهم بالوحی التکوینی فالجل ذلک قدر فیها السیر و امرت الضعفاء
بالسیر فیها لیالی و ایاما امنین و االمر حقیقه فی الوجوب فیجب علی الضعفاء السیر فیها باخذ
العلوم امللقاه الیهم عنهم و هم امنون عن الزیغ و الشک و الشبهه اذا ساروا فیها بایقان و اذعان و
تسلیم فهذه االیه ایه محکمه مویده بالنقل املوید بالعقل السلیم بحیث الیشک فیه من کان له قلب
او القی السمع و هو شهید ،ثم قسم االمام 7القری الظاهره بثلث و جعل لهم ثلث مراتب املرتبه
االولی الرسل و الثانیه النقله و الثالثه الفقهاء ثم الشک و الریب ان املراد بالرسل لیس الرسل الظاهره
التی یرسلونهم من بلد الی بلد من علج او مسلم ضعیف او اعرابی او انس او جن او غیر ذلک لحمل
الخطوط و الکتب و النقله لیست الروات الذین منهم زیدی و منهم واقفی و منهم فطحی و منهم
ناووسی و منهم کیسانی و منهم شیعی ضعیف و من یحمل الخرب الیه افقه منه الف مره او هو من
االوعیه السوء کام قال الصادق7ان لنا اوعیه من العلم منلوها علام لتنقل الیکم فخذوها و صفوها و
ایاکم و االوعیه فتنکبوها فانها اوعیه سوء نقلته باملعنی ،و قد قال الله سبحانه ان جاءکم فاسق بنبأ
فتبینوا و لیست الفقهاء هم الذین اصوب ارائهم فی اجتهادهم انهم خاطئون غیر مأمونین فی
اجتهادهم النهم بانفهسم اجمعوا علی التخطئه و قالوا االصح مذهب املخطئه و هم کلهم مجمعون
علی تخطئه بعضهم بعضا فهذا یرد علی اخیه و اخوه یطعن فیه و یطعن هذا فی ذاک و ذاک فی
هذا و ای فقیه منهم یجرس انیقول انی بنفسی فی امن من الخطاء فضال عن انیجرس انیقول االخذ
عنی فی امن من الخطاء مع ان اکرثهم یعملون بالظنون والله یقول ان الظن الیغنی من الحق شیئا
و یقول النبی 9ان الظن اکذب الکذب و یقول الصادق7من شک و ظن فاقام علی احدهام فقد حبط
عمله ان حجه الله هی الحجه الواضحه و قد نهی الله سبحانه فی کتابه عن الظن فی سبعین ایه و
رویت اخبار متواتره معنی فی النهی عن العمل بالظن فکیف یکون العامل بالظن من القری الظاهره
التی السایر فیها فی امن من الخطاء و الزلل و الزیغ و هم بانفهسم مقرون بان باب العلم مسدود
علیهم و ان العمل بالظن لبقاء التکلیف املجمع علیه و انه من باب اکل املیته و نفس الظن هو ما
یحتمل الخطاء فکیف یمکن االمن مع احتامل الخطاء فلیسوا هم باجامعهم من القری الظاهره املأمونه
فتبین و و ظهر ان هذه الفرق الثلث غیر هوالء الفقهاء املعروفین العاملین بالظن املحتمل للخطاء
االکلین للمیته لفقدهم اللحم الذکی الطیب بل و ال الفقهاء العاملین بالعلم العادی املنحرص علمهم
باحکام الفقه الظاهر فان الفقیه فی لغه السلف مبعنی العامل و استعامله فی الفقه املصطلح خاصه
بین املترشعه حادث کام هم معرتفون به فالذی علمه منحرص بالفقه املصطلح لیس بفقیه مطلق یومن
السایر فیه من کل جهه و لیس فی الخرب تقیید بهذا الفقه الخاص مع ان ال کل فقیه مومتن کام قال
العسکری 7فی تفسیره روایه عن الصادق 7فی التقلید فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا
لدینه مخالفا علی هواه مطیعا المر مواله فللعوام انیقلدوه و ذلک الیکون اال بعض فقهاء الشیعه ال
جمیعهم فان من یرکب من القبایح و الفواحش مراکب فسقه فقهاء العامه فالتقبلوا منهم عنا شیئا و
ال کرامه و امنا کرث التخلیط فیام یتحمل عنا اهل البیت لذلک الن الفسقه یتحملون عنا فهم یحرفونه
بارسه لجهلهم و یضعون االشیاء علی غیر وجوهها لقله معرفتهم و اخرین یتعمدون الکذب علینا
لیجروا من عرض الدنیا ما هو زادهم الی نار جهنم و منهم قوم نصاب الیقدرون علی القدح فینا
فیتعلمون بعض علومنا الصحیحه فیتوجهون به عند شیعتنا و ینقصون([ )]2عند نصابنا ثم یضیفون
الیه اضعافه و اضعاف اضعافه من االکاذیب علینا التی نحن براء منها فیتقبله املستسلمون من شیعتنا
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علی انه من علومنا فضلوا و اضلوا و هم ارض علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی الحسین و
اصحابه فانهم یسلبونهم االرواح و االموال و للمسلوبین عند الله افضل االحوال ملا لحقهم من اعدائهم
و هوالء علامء السوء الناصبون املشبهون بانهم لنا موالون و العدائنا معادون یدخلون الشک و الشبهه
علی ضعفاء شیعتنا فیضلونهم و یمنعونهم عن قصد الحق املصیب الخرب ،و قد قال الصادق 7علی ما
رواه فی الکافی لیس کل من یقول بوالیتنا مومنا و امنا جعلوا انسا للمومنین و قال املومنه اقل من
املومن و املومن اقل من الکربیت االحمر و هل رأی احدکم الکربیت االحمر و قال الناس کلهم بهائم
اال املومن و املومن قلیل و ال شک ان محض معرفه ان هذا حالل و هذا حرام الیجعل االنسان فی
اعلی درجات االیامن و البد له من شیء غیرها به یکون االیقان و لنعم ما قال الشاعر،
لله تحت قباب االرض طائفه
اخفاهم عن عیون الناس اجالال

فافتح عینیک و انظر بنظر البصیره لتفوز مبا فزنا به فاذا عرفت ذلک فاعلم انا اذا تتبعنا فی االخبار
فی تفصیل القری رأینا قول السجاد 7فی تفصیل مراتب املعرفه قسم مراتب الشیعه التی تجب معرفتها
بثلث مراتب مرتبه االرکان و مرتبه النقباء و مرتبه النجباء ،فالرسل هی االرکان االربعه و النقله هم
النقباء الذین ینقلون االثار الباطنه منهم الی شیعتهم و الفقهاء هم النجباء املسلمون فهذه الفرق
الثلث هم القری الظاهره و املرایا الصافیه التی ما غیرت و ما بدلت اشعه القری املبارکه فال فرق بینهم
و بین تلک القری املبارکه اال انهم اشعتهم و انوارهم و اثارهم کام انه ال فرق بین شعاع الشمس فی
املراه و بین الشمس فی االستداره و اللون و االسم و الضیاء و الحراره اال انها شمس منیره باطنه و ما
فی املراه شمس مستنیره ظاهره و العکوسات املنطبعه فی املرایا العوجاء املصبوغه التحکی الشاخص
البته بل رمبا یتربو منها و یعادیها کام صنعت اهل االفرنج مراه اذا قابلها االنسان ینطبع فیها صوره
کلب او خنزیر و ای انسان یرضی انیقول هذا شبحی او صورتی فاذا عرفت ان القری الظاهره هم
هذه الفرق الثلث الرسل و النقله و الفقهاء و عرفت ان الله سبحانه مبشیته و ارادته و قدره قدر فیها
السیر و قدم الجار الفاده الحرص فال سیر اال فیهم فان الله ما یقدر علی عباده تقدیر التکلیف اال فی
القری املأمونه و هم القری املأمونه ال غیرهم فحرص السیر فیهم خاصه ثم امر بعد التقدیر عباده
فقال سیروا فیها لیالی و ایاما و املراد باللیالی العلوم الظاهره الفقهیه املتکرثه املتشعبه بتشعب
متعلقاته من افعال املکلفین فی عباداتهم و معامالتهم و تسمیه هذا العلم باللیالی الن التکرث و
االختالف یقتضی الرتاکم و الظلمه و لذا خفی علی اکرثهم امره حتی ظن بعضهم انسداد باب علمه
بالکلیه و سار بالظن و منهم من تحیر و توقف فی اکرث مسائله و منهم من رجع عن الدین لکرثه
اختالفه و تشعبه کام حکاه الطوسی ره فی اول التهذیب و منهم من سار فیه بالعلم ولکن وقع مره
و طار اخری و التمس الطریق بعصا االستدالل و اما االرض فالتخلو من سایر فیها بنور الله سبحانه
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کام قال رسول الله 9اتقوا فراسه املومن فانه ینظر بنور الله و هذا النور هو النفس القدسیه التی
اشرتطوها فی التفقه و فقدها اکرثهم ثم ارادوا ادخال انفسهم فی املتفقهین و ملیقدروا علی انکار
الرشط لکونه متفقا علیه ففرسوها بقوه یقدر انیرجع بها الفروع الی االصول و یستنبطها منها و ان
کان هذا التفسیر ایضا الیجدیهم نفعا الن تلک القوه هی تلک النفس اال انهم جعلوها بهذا التفسیر
مبهام علی بعض الطلبه و لبسوها کام شاوا .و املراد باالیام العلوم الباطنه و املعارف الربانیه و الحقایق
الصمدانیه فان هناک شمس الحقیقه فی وسط السامء فی غایه الظهور فیقول السالک فی ذلک
الوادی ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو املظهر لک متی غبت حتی تحتاج الی
دلیل یدل علیک و متی بعدت حتی تکون االثار هی التی توصلنی الیک عمیت عین التراک و التزال
علیها رقیبا الدعاء ،و الدلیل علی تفسیرنا اللیالی و االیام مبا فرسنا قول الباقر 7فی تفسیر االیه لیالی
و ایاما مثل ملا یسیر من العلم فی اللیالی و االیام عنا الیهم فی الحالل و الحرام و الفرایض و االحکام
و انت تعلم ان لهم فی کل مقام حالال و حراما و فرائض و احکاما فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا علی
قرائه االمر ای قالت الضعفاء ربنا باعد بین اسفارنا منازلنا و طریقنا الی القری املبارکه لنتطاول علی
الفقراء الذین الیقدرون علی االسفار البعیده برسعه مشینا و حمل االثقال فی الفیافی و القفار و سوق
الجامل فنتخذهم لنا تالمذه و عبیدا یخدموننا فی هذه البوادی و االسفار و منن علیهم حینا بعد حین
بالقاء فضول ماکلنا و علومنا الیهم فنرتأس بهذه الجهه فان هذه القری الظاهره متصله بعضها ببعض
متوافره النعم و الخیرات و یستوی الفقیر و الغنی فیها فیسیرون فی هذه القری فرتحم القری صغیرهم
و تعظم کبیرهم و تعول فقیرهم و تکرم غنیهم و لیس لنا ریاسه علی الفقراء و الیمتنون منا فقدر لنا
السیر فی بوادی العلوم اللفظیه و الشکوک و الشبهات التی التصل الیک سبیلها و الیهتدی فیها دلیلها
لنتخذ الفقراء عبید احساننا و نلقی الیهم شیئا بعد شیء من تلک العلوم و الشبهات و ملیعلموا انهم
بانفسهم یهلکون قبل انیأووا الی مقیل و ان قرأت باعد علی الخرب فذلک کفرانهم لنعم الله التی
انعم بها علیهم من تواصل القری و قرب السبیل و توافر النعم و تکاثر الخیرات فقالوا ربنا باعد بین
اسفارنا و کام قال الله سبحانه رضب الله مثال قریه کانت امنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان
فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بحکم ان الله الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما
بانفسهم و ظلموا انفسهم و القوا بها الی التهلکه بالکفران او بطلب مباعده لالسفار فجعلناهم
احادیث یحدث بامرهم فی جمیع القرون و االعصار للعربه او جعلنا امرهم محض الحدیث اللفظی و
العلوم اللفظی ملا کفروا بالعلوم الحقیقیه فجعلنا امرهم محض اعتبارات و مفاهیم لفظیه و مزقناهم
کل ممزق یعنی فرقناهم فرقا شتی فجعلوا امرهم بینهم زبرا کل حزب مبا لدیهم فرحون فتفرقوا اثنین
و سبعین فرقه ان فی ذلک الیات لکل صبار علی تسویه الفقراء باالغنیاء فی تلک القری املتواصله و
عن اراده غیر ما اراد الله و السخط علی ما رضیه الله شکور غیر کافر بهذه النعمه السابغه و الرحمه
التامه الکامله و العطاء الجزیل و الفیض الجلیل و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه حیث ظن انهم
ینقادون له فی مخالفه الکتاب و انکار السیر فی القری الظاهره فقال الغوینهم اجمعین فاتبعوه ملا
دعاهم الی متنی ما الیصلح من مباعده االسفار التی الیختارها عاقل علی تلک القری املتواصله و الی
الکفران بتلک النعمه الجمیله و الرحمه الجلیله اال فریق من املومنین من عباد الله املخلصین
املصدقین لله فی رسوله و املصدقین لرسول الله 9فی خلفائه املصدقین للخلفاء فی اولیائهم و الربائه
من اعدائهم فان ذلک متام االیامن و کامله کام یأتی فهوالء ملیتبعوا ابلیس و ماکان له علیهم علی
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الکافرین من سلطان فان الشیطان الیقدر علی انیحول سعیدا عن سعادته اال لنعلم ای ما جعلنا
الشیطان داعیا و ناطقا الی طرق الظالله اال لنعلم علم وجود بعد ان کنا نعلم انه سیوجد من یومن
باالخره ای بالرکن الرابع و السیر فی تلک القری فان والیه االولیاء هی اخره الرشوط ممن هو منها
فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ کان یعلم املهتدی قبل انیهتدی و الضال قبل انیضل و امنا هیأ
االسباب فتنه لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه فهذه ایه محکمه ظاهره باهره فی
لزوم السیر فی القری الظاهره الرسل و النقله و الفقهاء ای االرکان و النقباء و النجباء و الیمکن السیر
فیها اال بعد معرفتها فاذا کان السیر واجبا بنص الکتاب و الیحصل اال باملعرفه فهی من باب وجوب
مقدمه الواجب التی الیحصل اال بها واجبه.
*«فصل ،1االستدالل ، 2االستدالل علی وجوب معرفه الشیعه بقوله تعالی :لیس الرب بان تأتوا البیوت
االیه»*
و من االیات الداله علی وجوب معرفه الشیعه قوله تعالی لیس الرب بأنتأتوا البیوت من ظهورها ولکن
الرب من اتقی و أتوا البیوت من ابوابها و اتقوا الله لعلکم تفلحون و البیوت هم االمئه :کام قال علی7
نحن البیوت التی امر الله انیوتی ابوابها نحن باب الله و بیوته التی یوتی منه فمن تابعنا و اقر
بوالیتنا فقد اتی البیوت من ابوابها و من خالفنا و فضل علینا غیرنا فقد اتی البیوت من ظهورها ان
الله عزوجل لو شاء عرف الناس نفسه حتی یعرفوه و یأتوه من بابه ولکن جعلنا ابوابه و رصاطه و
سبیله و بابه الذی یوتی منه قال فمن عدل عن والیتنا و فضل علینا غیرنا فقد اتی البیوت من ظهورها
و انهم عن الرصاط لناکبون و عن املجمع و العیاشی عن الباقر 7آل محمد ابواب الله و سبیله و الدعاه
الی الجنه و القاده الیها و االدالء علیها الی یوم القیمه انتهی.
اقول املراد بالبیت کام ذکرنا سابقا و اوضحنا هو املوضع الذی یأوی الیه صاحبه و یضع فیه نفایس ما
عنده من االثاث و املتاع و االمئه :بیت الله سبحانه ملا اسکن فی هویاتهم مثاله و وضع فیهم صفاته
و افعاله فجعلهم معادن لکلامته و مجالی صفاته و مظاهر اسامئه حتی انک تقرأ فی الزیاره الجامعه
ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه و تقرأ فی زیاره الحسین 7اراده
الله فی مقادیر اموره تهبط الیکم و یصدر من بیوتکم الصادر عام فصل من احکام العباد و رویت
انهم محال مشیه الله فهم بیوت الله سبحانه التی سکن فیها رسول الله9النهم اهل بیت النبوه و
موضع الرساله الن جمیع ما یضاف الی الله من االنوار و الصفات و االسامء فاصله و حقیقته رسول
الله 9و هم موضع الرساله و مأویها و مسکنها و انفس رسول الله املخلوقه لیسکن الیها کام قال الله
تعالی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه و هم ازواج رسول الله
املخلوقه من نفسه و هم امهات املومنین لقوله 9انا و علی ابوا هذه االمه و قد اختلفوا فی بطن
الوالیه کام قال و امنا االختالف فیک یا علی و قال تعالی عم یتسائلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه
مختلفون فمن الکافی باسناده عن الرضا7فی قوله تعالی عم یتسائلون قال قال امیراملومنین 7ما لله
نبأ اعظم منی و ما لله ایه اکرب منی و لقد عرض فضلی علی االمم املاضیه علی اختالف السنتها فلمتقر
بفضلی و قال ابو جعفر 7فیها هو علی بن ابیطالب الن رسول الله 9لیس فیه خالف ،و صار السعید
من سعد فی بطن امه و الشقی من شقی فی بطن امه فهم الذین یسکن الیهم رسول الله و یأوی
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الیهم و بذلک صاروا موضع الرساله فهم بیوت الله بهذا املعنی و قد ابان الله فی کتابه عن ان البیوت
هم الرجال و وصفهم مبا وصفهم فقال بعد ما ذکر ان مثل نوره کمصباح فی زجاجه الزجاجه فی
مشکوه ان تلک املشکوه فی بیوت اذن الله انترفع بحیث الیسبقه سابق و الیلحقه الحق و الیطمع
فی ادراکه طامع و یذکر فیها اسمه الذی وضعه فیها و القاه فی هویتها فلصفائها و اعتدالها ملیتغیر
و ملیتبدل ما القی فی مراتها و تحکیه کام هو فیذکر فیها اسمه و الینسی النها التحجب مثاله و التسرت
صفاته و اسامئه فکام ان املراه الصافیه تذکرک و تذکر غیرها ایاک و التنسی و التنسی غیرها ذکرک
فکذلک هم فالیروون اال عن رسول الله 9و الیحکون اال عنه و الیذکرون اال ایاه یسبح له فیها بالغدو
و االصال علی القرائه باملجهول و الوقف علی االصال لتنزههم عن صفات جمیع الخلق بحیث صاروا
فی مقام ال فرق بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک و فی مقام ان لنا مع الله حاالت هو فیها نحن
و نحن هو و هو هو و نحن نحن فیسبح له فیها بالغدو بغیبهم الذی هو اقرب مراتبهم من صبح
االزل الذی ارشق منه النور علی هیاکلهم کام فی حدیث کمیل و االصال بشهادتهم التی هی ابعد
مراتبهم عن ذلک الصبح و قریب بخمود انوار ذلک الصبح و غروبها فی غایه وجودهم و نهایه
شهودهم فی ظهورهم الثارهم فهم یسبحون الله بغیبهم و شهادتهم فانهم مقامات الله التی ال تعطیل
لها فی کل مکان یعرف الله اهل کل رتبه مبا تجلی لهم بهم فهم القدس الذی مأل الدهر کام تقرأ بهم
مألت سامءک و ارضک حتی ظهر ان ال اله اال انت ثم قال رجال ای تلک البیوت رجال التلهیهم تجاره
رشاء اموال املومنین و انفسهم کام قال الله سبحانه ان الله اشرتی من املومنین اموالهم و انفسهم بان
لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون و اجراء املثوبات و الفیوضات و االمداد الحقیقیه
و الباطنیه و الظاهریه علی حسب قوابل شیعتهم الداخلین باطن الباب و اجراء العقوبات و النکاالت
علی حسب قوابل اعدائهم الخارجین عن الباب و ال بیع علی ایدی املومنین اموالهم و انفسهم باالعامل
الصالحه و املجاهدات الصادقه فانهم :هم العاملون بجمیع الخیرات باالت املومنین و ادوات الصالحین
امل تقرأ قوله تعالی ما اصابک من حسنه فمن الله و تقرأ اشهد انک قد اقمت الصلوه و اتیت الزکوه
و امرت باملعروف و نهیت عن املنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتیک الیقین و تقرأ ان ذکر الخیر
کنتم اوله و اصله و فرعه فهم الفرع کام انهم االصل قال علی 7انا ااالمل و املأمول و قال اال و انا نحن
النذر االولی و االخره و االولی و نذر کل زمان و اوان فالتلهیهم تجاره و ال بیع عن ذکر الله النهم
مقامات الله التی ال تعطیل لها فی کل مکان یعرفه بها من عرفه فی کل مقام ال فرق بینه و بینهم اال
انهم عباده و خلقه فهم ذکر الله اصال و فرعا و بدوا و عودا حتی صاروا کام قال سیدالشهداء 7ایکون
لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو املظهر لک فبهم مأل الله سامئه و ارضه حتی ظهر ان
ال اله اال الله ای سامء املوثرات و ارض االثار و سامء االفاعیل و ارض املفاعیل و سامء املقبوالت و ارض
القوابل و سامء العلل و ارض املعلوالت فاظهروا فی کل مقام ان ال اله اال الله فانه هو هم و هم هو
فی کل حال ظهورا و بروزا ال کونا و حقیقه کام قالوا لنا مع الله حاالت هو فیها نحن و نحن هو و
هو هو و نحن نحن ،فعن ابیالحسن 7بعد ما فرس ایه النور بانها مثلهم قال و الدلیل علی ان هذا
مثل لهم قوله تعالی فی بیوت اذن الله انترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و االصال الی
قوله بغیر حساب و قال ابوعبدالله7فی حدیث یأتی فی ارکان الدین و التمسوا البیوت التی اذن الله
انترفع و یذکر فیها اسمه فانه اخربکم انهم رجال التلهیهم تجاره و ال بیع عن ذکر الله و اقام الصلوه
و ایتاء الزکوه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و االبصار الخرب ،و فی حدیث ابیحمزه ان قتاده جلس
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بین یدی ابیجعفر 7فقال قتاده جلست بین یدی الفقهاء و قدام ابن عباس فام اضطرب قلبی قدام
واحد منهم ما اضطرب قدامک فقال ابوجعفر7ما تدری این انت بین یدی بیوت اذن الله انترفع و
یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و االصال رجال التلهیهم تجاره و ال بیع عن ذکر الله و اقام
الصلوه و ایتاء الزکوه و نحن اولئک فقال قتاده صدقت والله جعلنی فداک والله ما هی بیوت حجاره
و ال طین ،و سئل ابوعبدالله عن هذه االیه قال هی بیوت النبی فقد علم من هذه االخبار ان البیوت
هم االمئه:و هم بیوت النبوه و قد سمعت الله سبحانه امر بانیوتی البیوت من ابوابها و ال شک ان
باب تلک البیوت شیعتهم الذین خلقوا من شعاع انوارهم فان باب الشیء هو الذی الیتوصل الی
الشیء اال به و معلوم ان االنسان الیتوصل الی الشمس اال بنورها و قالوا :شیعتنا منا کشعاع الشمس
من الشمس فکام انهم :ابواب الله سبحانه شیعتهم ابوابهم النه روی انهم قالوا یفصل نورنا من نور
ربنا کام یفصل نور الشمس من الشمس و قالوا شیعتنا منا کشعاع الشمس من الشمس و قد روی عن
سعید بن منخل فی حدیث له رفعه قال البیوت االمئه و االبواب ابوابها و فی حدیث عن ابیجعفر7
فی هذه االیه یعنی ان یأتی االمر من وجهها ای االمور کان فکام انهم وجه التوحید کذلک شیعتهم
وجه االمامه و هم ابواب تلک البیوت فقد اخرب الله سبحانه فی کتابه انه لیس الرب بانتأتوا البیوت
ای بیوت التوحید و النبوه و االمامه من ظهورها الن الله سبحانه جعل لکل بیت بابا یدخل الیه منها
و بتفسیر ظاهر الظاهر فاملراد ظاهر تلک البیوت و ظاهر تلک البیوت عذاب النه عکس باطنها الذی
فیه الرحمه کام قال فرضب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب فمن اراد
انیدخل بیوت التوحید و النبوه و االمامه من طریق اعدائهم و نواصبهم و منکری فضائلهم و کامتی
ما انزل الله سبحانه من فضائل آل محمد :بعد ما بینه الله للناس و الساعین فی اطفاء نورهم باظهار
اخبار متشابهه وردت فی التقیه عنهم و عن امثالهم فیتمسکون بها و ینبذون االخبار الوارده فی
فضائلهم املخالفه للعامه العمیاء املطابقه للکتاب وراء ظهورهم فمن دخل بیت الوالیه من هوالء و
بدالله هوالء فقد دخل البیوت من ظهورها و هی ظواهرها التی من قبلها العذاب و اما من دخل
البیوت بدالله القری الظاهره الذین هم تجسم بواطنهم و جلوه غیبهم و معانی بیانهم فقد اتی
البیوت من ابوابها ولکن الرب من اتقی من اتیان االعداء و اراده الدخول من الظهور و مجانبه االبواب
و الرغبه عنها و اتقی من االصغاء الی تلک الظهور و النواصب ملا سمعوا قول ابیجعفر 7من اصغی
الی ناطق فقد عبده ان کان الناطق ینطق من الله فقد عبد الله و ان کان الناطق ینطق عن الشیطان
فقد عبد الشیطان و ملا کان اولئک النواصب الکامتون ملا انزل الله من فضائل آل محمد:املتبعون لزیغ
قلوبهم ما تشابه من اخبارهم امللقون تلک املتشابهات الی ضعفاء شیعتهم لیرصفوهم عن ابواب آل
محمد :و یضلوهم عن قصد السبیل ینطقون عن الشیطان الذی القی فی روعهم تلک الشبهات و
الضالالت فمن اتقی من االصغاء الیهم فقد اتقی الله عن الرشک الذی هو اعظم اسباب الهالک و عن
عباده الشیطان و عن انکار فضائل آل محمد :فانه الکفر کام هو مروی عن البصایر و الخرایج بسندهام
عن جابر عن ابیجعفر 7فی حدیث فی وصف آل محمد :و االنکار لفضائلهم هو الکفر و عن ترک
ما فرض الله سبحانه من اتیان البیوت من ابوابها فالرب کل الرب من اتقی من الکفر و الرشک و أتی
البیوت من ابوابها و قد ابان الله سبحانه عن فضل من اتقی عام ذکرنا مبا ال مزید علیه حیث سمی
املتقی الرب و جعله اصل کل خیر و بر و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه و انت تعلم ان ارشف املتقین
خیار الشیعه املنتجبین فهم الرب جنس الرب و حقیقته و اصله و قد قال الله سبحانه لنتنالوا الرب حتی
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تنفقوا مام تحبون ای لنتنالوا معرفه الله و االتصال به حتی تنفقوا مام تحبون و انست به نفوسکم
کل االنس من النوامیس الباطله التی هی من اعظم ما تحبون و تبذلون فی سبیلها عرضکم و انفسکم
و اموالکم و جمیع ما خول لکم ربکم فام ملتنفقوا تلک النوامیس الباطله و املذاهب الکاسده لنتنالوا
معرفه الرب و االتصال به و ذلک الرب هو املتقی بحقیقه التقوی فافهم فلیس هنا مقام ارخاء الزمام .و
أتوا البیوت من ابوابها فانه الرب و الخیر فان من اتی البیوت من ابوابها وصل الی منتهی مناه و دخل
فی الرحمه التی جعلها الله فی تلک البیوت قال الله سبحانه له باب باطنه فیه الرحمه و هی الرحمه
التی قال الله سبحانه کتب علی نفسه الرحمه و قد قرأت فی الزیاره السالم علی نفس الله القامئه
فیه بالسنن فباطن هذا الباب و داخله نفس الله القامئه فیه بالسنن التی کتب علیها الرحمه فالداخل
من الباب داخل فی رحمه الله سبحانه کام ان من رام دخول البیت من ظهره بقی فی العذاب الن
ظاهره من قبله العذاب و اتقوا الله لعلکم تفلحون ای اتقوا الله عن مخالفه ما امرکم به من اتیان
البیوت من ابوابها و عن مجانبه النواصب املنکرین لفضائل آل الله و الصادین عن ابواب آل الله سالم
الله علیهم فانه الرب کام قال ولکن الرب من اتقی لعلکم تفلحون ای لعلکم تدخلون فی زمره املومنین
الن الله یقول قد افلح املومنون و قال االمام 7فی تفسیره قد افلح املسلمون ان املسلمین هم النجباء
فاتقوا الله لعلکم تفلحون تصیرون من النجباء املسلمین للنقباء الداخلین بیوت االمامه من ابوابها
النقباء فهذه ایه اخری قد ابان الله من فضل الشیعه فیها و اوجب اتیانهم و االخذ عنهم و معرفتهم
فان من ملیعرف الباب ملیأته و من ملیأته بقی خارج البیت فی ظاهره الذی من قبله العذاب و نقترص
فی التفسیر علی بیان بعض املراد الن علم الله الینزف و تفسیر الکتاب الیستقصی فاکتفینا ببیان
بعض ما یحتاج الیه.
*«فصل ،1االستدالل ، 3االستدالل علی بیان مراتبهم و مقاماتهم بقوله تعالی :السابقون االولون من
املهاجرین و االنصار االیه»*
و من االیات الداله علی بیان مراتبهم و مقاماتهم قوله تعالی السابقون االولون من املهاجرین و
االنصار و الذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها االنهار
خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم ،فعن القمی ثم ذکر السابقین فقال و السابقون االولون من
املهاجرین و االنصار و هم النقباء ابوذر و املقداد و سلامن و عامر و من امن و صدق و ثبت علی
والیه امیراملومنین و عن الکافی عن ابیعبدالله 7قال ان الله سبق بین املومنین کام یسبق بین الخیل
یوم الرهان ثم فضلهم علی درجاتهم بالسبق الیه فجعل کل امرء منهم علی درجه سبقه الینقصه فیها
من حقه و الیتقدم مسبوق سابقا و ال مفضول فاضال تفاضل بذلک اوائل هذه االمه و اواخرها و لو
ملیکن للسابق الی االیامن فضل علی املسبوق اذا للحق اخر هذه االمه اولها نعم و لتقدموهم اذا
ملیکن ملن سبق الی االیامن الفضل علی من ابطأ عنه ولکن بدرجات االیامن قدم الله السابقین و
باالبطاء عن االیامن اخر الله املقرصین النا نجد من املومنین من االخرین من هو اکرث عمال من االولین
و اکرث صلوه و صوما و حجا و زکوه و جهادا و انفاقا و لو ملیکن سوابق یفضل بها املومنون بعضهم
بعضا عند الله لکان االخرون بکرثه العمل مقدمین علی االولین ولکن ابی الله عزوجل انیدرک اخر
درجات االیامن اولها و یقدم فیها من اخر الله و یوخر فیها من قدم الله قیل اخربنی عمن ندب الله
عزوجل املومنین الیه من االستباق الی االیامن فقال قول الله عزوجل سابقوا الی مغفره من ربکم و
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جنه عرضها کعرض السامء و االرض اعدت للذین امنوا بالله و رسله و قال و السابقون السابقون اولئک
املقربون و قال و السابقون االولون من املهاجرین االیه فبدأ باملهاجرین االولین علی درجه سبقهم ثم
ثنی باالنصار ثم ثلث بالتابعین لهم باحسان فوضع کل قوم علی قدر درجاتهم و منازلهم عنده الخرب
فقوله سبحانه السابقون االولون من املهاجرین هم الذین سبقوا غیرهم باالجابه فی عامل الذر حین
دعاهم سبحانه الی االقرار به سبحانه و بنبیه و اوصیائه :فمن سبق فی ذلک الیوم الی االقرار علی
الکل فهو اکمل فهو اکمل الناس ایامنا و اقربهم الیه سبحانه و هم الذین کانت لهم الدرجه القصوی
من االیامن ای الدرجه العارشه منه التی لیس فوقها مقام ثم االسبق فاالسبق و لکل درجات مام عملوا
فقد قیل البیعبدالله 7جعلت فداک اخربنی عن قول الله عزوجل و السابقون السابقون اولئک
املقربون قال نطق الله بهذا یوم ذر الخلق فی املیثاق قبل انیخلق الخلق بالفی سنه فقیل فرس لی
ذلک فقال ان الله عزوجل ملا اراد انیخلق الخلق خلقهم من طین و رفع لهم نارا و قال لهم ادخلوها
فکان اول من دخلها محمد 9و امیراملومنین و الحسن و الحسین و تسعه من االمئه اماما بعد امام ثم
اتبعهم شیعتهم فهم والله السابقون هـ  ،فالسابقون االولون من املهاجرین هو اول من تقدم من
الشیعه فان املراد باملهاجر لیس من هجر بلدا الی بلد فانه ال کامل فیه و قد هاجر املنافق و املسلم
و املومن و الکافر و املرشک و الناصب فلیست الهجره بکامل یمدح الله به احدا من الناس و امنا
املهاجر من هجر اعداء الله الی جوار اولیاء الله و هجر اقوالهم و افعالهم و احوالهم و التشبه بهم و
السلوک مسلکهم کام قال علی 7الیقع اسم الهجره علی احد اال مبعرفه الحجه فی االرض فمن عرفها
و اقر بها فهو مهاجر و قد قال الله سبحانه فی القدسی قل للمومنین الیلبسوا مالبس اعدائی و
الیطعموا مطاعم اعدائی و الیسلکوا مسالک اعدائی فیکونوا اعدائی کام هم اعدائی و الیخفی ان
مالبس االعداء هی الفسوق الذی هو صوره جهنم فی هذه الدنیا و ان الفساق رسابیلهم من قطران
و تغشی وجوههم النار فمن ترک الفسوق و السیئات و لبس لباس التقوی فهو الذی ملیلبس لباس
االعداء و لباس التقوی ذلک خیر فجمیع االعامل الصالحه هو لباس التقوی و لباس الصالحین من
اولیاء الله و جمیع املوبقات و الکبایر و السیئات هی رسابیل القطران و النار و لباس الفساق و العصاه
و ذلک الن کل احد مرکب من ماده و صوره فاملاده هی االب و الصوره هی االم و زوج االب املخلوقه
من نفس ذلک االب و قد قال الله سبحانه هن لباس لکم و انتم لباس لهن فان کانت الصوره صوره
الرحمه و صبغ املغفره و صبغه الله فهو متلبس بلباس الرحمه و الجنه و ان کانت الصوره صوره
النقمه و صبغ العذاب و صبغه الشیطان فهو متلبس بلباس النقمه و النار فاملومن هو الذی الیلبس
لباس اعداء الله و الیتمثل مبعاصی الله ،و اما قوله و الیطعموا مطاعم اعدائی فمطاعم االعداء هی
العلوم الخبیثه املورثه للریب و الشک و الظلامت و القساوه و الجرأه علی الله سبحانه کام قال الله
سبحانه فلینظر االنسان الی طعامه قال ابوعبدالله 7فی جواب من سأل ما طعامه علمه الذی یأخذه
عمن یأخذه و کذا فرسه ابوجعفر 7و قد بین الله سبحانه فی کتابه باوضح بیان حیث قال فکلوا مام
ذکر اسم الله علیه و روی عن االمئه :ملا قال الصادق 7نحن والله االسامء الحسنی التی الیقبل من احد
اال مبعرفتنا فکلوا ای تعلموا من علم ذکر اسم الله علیه ذکر االمام علیه و روی عنه ان کنتم بایاته
باالمئه مومنین مصدقین انهم من جانب الله و ینطقون عن الله و الینطقون عن الهوی ان هو اال
وحی یوحی و انهم اصل کل خیر و معدن کل علم و ان اعدائهم اصل کل رش و معدن کل ضالله و
جهاله و الدلیل علی ان االیات االمئه قول علی 7ما لله ایه اکرب منی ثم عطف الله القول فی توبیخ
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الذین یأخذون العلوم الخبیثه من اعداء الله املحرمه علیهم کام قال تعالی یحل لهم الطیبات و یحرم
علیهم الخبائث فقال ابوجعفر7یحل لهم الطیبات اخذ العلم من اهله و یحرم علیهم الخبائث و
الخبائث قول من خالف هـ  ،فوبخهم الله بعد ذلک و قال و مالکم اال تأکلوا مام ذکر اسم الله علیه
ای ان التتعلموا علوم آل محمد املرویه عنهم :املنسوبه الیهم املذکوره فیها و علیها اساموهم و قد
فصل لکم ما حرم علیکم فی قوله یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث الن الطیبات ای الحکم
الطیبات للطیبین ای للشیعه الطیبین املخلوقین من اشعه الطیبین االمئه الطاهرین و الخبیثات
للخبیثین ای العلوم الخبیثه و الحکم الباطله املجتثه للخبیثین للنواصب املخلوقین من اظالل امئتهم
الکافره الباطله الفاسقه الجائره عن قصد الحق املصیب و فصل فی قوله قل الاجد فی ما اوحی الی
محرما علی طاعم ای علی متعلم النهم :فرسوا الطعام بالعلم یطعمه یتعلمه اال انیکون میته و هی
الحکم و العلوم الفاسده فی معرفه حقایق االشیاء و التوحید و النبوه و االمامه فانها اذا ملتکن عن
الله مأخوذه عن مبدء الحیوه کانت میته ال حیوه فیها و لها و حمله هذا العلم ان ذبحوه یوما ما
للتلبیس علی املسلمین فزخرفوه ببعض املقدمات الحقه او ادله اسالمیه لکن الیذکرون اسم الله علیه
فهو ایضا محرم میته و ان ذبح فانه ذبح علی النصب ففی تفسیر ظاهر الظاهر ذبح علی النصب
بفتح النون و سکون الصاد ای ذبح علی عداوه اولیاء الله و فی مقابلتهم لیلبسوا علی الضعفاء امر
علومهم انها مذبوحه فیرصفوا وجوه الناس الیهم فیشرتوا منهم املیته و تبقی لهم ریاستهم فبئس ما
یشرتون او دما مسفوحا و هو مرکب الحیوه و تنزلها و کثیفها و ظاهرها و هی العلوم التی سموها
عقلیه و موعظه حسنه و هی فی الحقیقه حاصله عن الشیطنه و النکری و هی غش حقیقه ال وعظ
و نصح النهم اخذوها عن روساء الجهاله و الضالله و هی امور سجینیه علی هیئه ما فی علیین و هی
فی الحقیقه کلمه خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق االرض ارض العلوم ما لها من قرار فی مقابله
الکلمه الطیبه التی هی کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السامء توتی اکلها کل حین باذن ربها
فهی ملا کانت تنزالت العلوم الفاسده التی سموها حقیقیه و الهیه صارت مبنزله الدم الذی هو تنزل
الحیوه و هو مسفوح زالت عنها الحیوه و قطعت نظرها عنه و تعلق به املوت او لحم خنزیر و اللحم
هو جمود الدم و کثیفه و هی املجادله بالتی هو اسوء التی هی من النفس االماره التی هی تنزل
الجهل فی عامل امللکوت فهذه العلوم الثلثه هی الخبائث التی حرم الله و هذه الثلثه التی خص الله
التحریم بها و فصلها و ملا کانت تلک العلوم حقایق هذه املحرمات فمن اکل هذه املحرمات الثلثه
اهون ممن تأتی هذه العلوم الخبیثه مبرات عدیده الن فساد هذه املحرمات علی بدنه و فساد هذه
العلوم علی روحه ثم قال الله سبحانه اال ما اضطررتم الیه فی حال التقیه فال بأس باکل ما ملیذکر اسم
الله علیه و اظهار بعض علومهم بقدر الرضوره و حفظ النفس لئال یلقیها الی التهلکه ثم قال و ان
کثیرا لیضلون باهوائهم بغیر علم ان ربک هو اعلم باملعتدین و هذا دلیل ظاهر علی ان املراد باالکل
کان علام ثم قال و ذروا ظاهر االثم و باطنه ظاهره ما حرم الله من املاثم الظاهره کرشب الخمر و
الزنا و اکل مال الیتیم و امثالها و باطنه النواصب الذین هم حقایق هذه املعاصی و بواطنها کام قال
ابوعبدالله 7ان القرآن له ظهر و بطن فجمیع ما حرم الله فی القرآن هو الظاهر و الباطن من ذلک
امئه الجور و جمیع ما احل الله فی الکتاب هو الظاهر و الباطن من ذلک امئه الحق ثم قال الله تعالی
ان الذین یکسبون االثم والیه االعداء سیجزون مبا کانوا یقرتفون عن تنزیلهم منزله اولیاء الله و الوالیه
لهم و التأکلوا مام ملیذکر اسم الله علیه التتعلموا علوما لیس فیها و ال علیها اسم آل محمد سالم الله
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علیهم و انه لفسق تعلیمه و تعلمه و ال شک ان الذین فسقوا مأویهم النار و ان الشیاطین لیوحون
الی اولیائهم النواصب اعداء آل محمد سالم الله علیهم لیجادلوکم بالتی هی اسوء باظهار العلوم
الفاسده و القاء الشبهات و الشکوک لیزعزعوکم عن سبیل الله و طرق الحق و ان اطعتموهم انکم
ملرشکون الن من اصغی الی ناطق فقد عبده فان کان الناطق ینطق عن الله فقد عبد الله و ان کان
الناطق ینطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان فهو مرشک رشک طاعه و ان وحد الله باعتقاده و قوله
تعالی و الیسلکوا مسالک اعدائی فمسالک االعداء هی التی سامها الله سبحانه فی کتابه الیهدیهم
طریقا اال طریق جهنم فهم طرق الشیطان و طرق جهنم فی مقابله ما روی ان سبیل الله شیعتنا فمن
سلک مسالک االعداء ای تولی طرق جهنم و مسالکها و سلک فیها بزیاده املیل املقرب من منتهاها
انا فانا فهو کاعداء الله فانه لیس احد ابعد عن الله و اقرب الی اعدائه من السالک الیهم و لیس احد
ابعد عن االعداء و اقرب الی الله من السالک سبیله و الساعی الیه فمن هجر مالبس االعداء و
مطاعمهم و مسالکهم و لبس مالبس االولیاء علی ما وصفنا و طعم مطاعمهم و سلک مسالکهم فهو
املهاجر الحقیقی او من هاجر لباس االعداء و هو التشبه بهم فی الصوره ای الصور النفسانیه بجمیع
انحائها من الحرکات و السکنات و االخالق و الصفات و هاجر طعام االعداء و هو امدادهم الجهالنیه
و ما یطعمون من حمیم و زقوم الشبهات و الضالالت و االوهام و الشکوک و الظنون مبقتضی جهلهم
الذی فی مقابله العقل و هاجر مسلک االعداء من حکمهم الخبیثه و حقائقهم الشقیه الباطله املجتثه
فمن هاجر مقامات االعداء من مبدئهم الی منتهاهم و اتصف فی صورته بصبغه الله و تخلق باخالق
الله و اتصف بصفات الله و فی معناه بالیقین و الرضا و التسلیم و فی حقیقته مبثال الله امللقی فی
هویات االشیاء فهو املهاجر الحقیقی ،و للمهاجرین مقامات عدیده ولکن املهاجر الحقیقی هو الشیعی
الحقیقی املشایع لالمئه :او شعاعهم الذی هو علی طبق صفتهم و هو املهاجر الی الله و رسوله و
امامه حقیقه فلذلک الیقع اسم الهجره اال علی من عرف حجه الله باملعرفه النورانیه الحقیقیه ملا قال
علی7الیستکمل احد االیامن حتی یعرفنی کنه معرفتی بالنورانیه فاذا عرفنی بهذه املعرفه فقد امتحن
الله قلبه لالیامن و رشح صدره لالسالم و صار عارفا مستبرصا و من قرص عن معرفه ذلک فهو شاک
مرتاب ثم قال معرفتی بالنورانیه معرفه الله عزوجل و معرفه الله عزوجل معرفتی الخرب فالشاک
املرتاب ای من الیعرف امامه بالنورانیه لیس مبهاجر فلام کان مقامات املعرفه بالنورانیه تختلف بحسب
اختالف املهاجرین فالسابقون االولون من املهاجرین هم الذین سبقوا جمیع العارفین باالمئه و صعدوا
جمیع مقامات االیامن و اجابوا فی عامل الذر قبل جمیع املهاجرین و صاروا فی الرتبه العارشه من
االیامن فان االیامن کام قال ابوعبدالله 7عرش درجات مبنزله السلم یصعد منه مرقاه بعد مرقاه الخرب،
و هذه الدرجات العرش مقام املسمی و مقام االسم و مقام الفواد و مقام العقل و مقام الروح و مقام
النفس و مقام الطبیعه و مقام املاده و مقام املثال و مقام الجسم فاول من اجاب فی عامل الذر صاحب
املقام االول ثم صاحب املقام الثانی ثم الثالث ثم الرابع و هکذا و کل من اجاب فی الرتبه العلیا اجاب
فی الرتبه التی دونها و کل من تأخر عن االجابه برتبه ملیحز ما فوقها فالسابق االول علی سبیل االطالق
هو الذی اجاب فی رتبه املسمی صاحب حقیقه املعرفه النورانیه و هو املهاجر الذی هاجر الوصف و
الکیف و احاط بالفصل و الوصل فی ذاته و اتصف بجمیع االسامء الثامنیه و العرشین التی علیها مدار
العامل و بنیان کینونه بنیآدم فالسابقون االولون من املهاجرین هم النقباء سالم الله علیهم الذین اشار

صفحه | 15

الیهم علی بن الحسین 7فی حدیث الخیط بقوله ثم معرفه النقباء سادسا و اشار الیه علی بن ابراهیم
القمی فی تفسیر هذه االیه کام مر ،و لیس هیهنا مقام رشح احوال النقباء علی التفصیل.
و اما االنصار فهم الذین رشح الله حالهم فی کتابه حیث یقول و الذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی
سبیل الله و الذین اووا و نرصوا اولئک هم املومنون حقا لهم مغفره و رزق کریم و ال شک ان الله
سبحانه مل یثبت االیامن الحقیقی للذین هاجروا فی الظاهر و نرصوا ظاهرا الن کثیرا منهم کانوا
منافقین ما امنوا بالله طرفه عین فاملهاجرون هم الذین قدمنا رشح بعض احوالهم مجمال و اما االنصار
فهم الذین اووا و نرصوا املهاجرین فی بالدهم و واسوهم فی منازلهم و مواعینهم و نرصوهم علی
اعدائهم و اظهروا امرهم و هوالء هم ادنی مرتبه من املهاجرین بدرجه کام قال ابوعبدالله 7فبدأ
باملهاجرین االولین علی درجه سبقهم ثم ثنی باالنصار ثم ثلث بالتابعین لهم باحسان فوضع کل قوم
علی قدر درجاتهم و منازلهم الخرب ،و ال شک انه لیس املراد النرصه الظاهره فانه الیجب انیکون
االنصاری به تحت مرتبه املهاجر المحه فرب انصاری مومن و مهاجر کافر و رب انصاری فاضل و
مهاجر مفضول فعلم من االیه و الخرب ان مقام االنصار هو مقام الیمکن انیتقدم علی مقام املهاجر
ابدا حیث رتبه الله علیه و اخره عنه فاالنصار هم الذین اووا املهاجرین یعنی نزلوهم منازلهم و بیوتهم
فاالنصاری حقیقه بیت للمهاجر یأوی الیه املهاجر و سکن له و هو مقام النفس الناطقه و مقام املهاجر
مقام النفس امللکوتیه االلهیه الساکنه فی النفس القدسیه و قد اوتها النفس القدسیه فی هویتها و
نرصتها فی اظهار امرها و ابدی صفاتها الن النفس امللکوتیه غیب معنوی و النفس القدسیه شهود
صوری و الیظهر الغیب اال فی الشهود و ال املعنی اال فی الصوره فالصوره تووی املعنی فی هویتها و
تنرصه فی ظهور امره و بروز کامله و صفاته و نرش فضائله حتی یعرفه کل من عمی عن املعنی و
قرص عن ادراک الغیب فهام مبنزله العرش و الکرسی حیث هام بابان من ابواب علم الله کام قال
ابوعبدالله 7العرش فی الوصل منفرد عن الکرسی النهام بابان من اکرب ابواب الغیوب و هام جمیعا
غیبان و هام فی الغیب مقرونان الن الکرسی هو الباب الظاهر من الغیب الذی منه مطلع البدع و
منه االشیاء کلها و العرش هو الباب الباطن الذی یوجد فیه علم الکیف و الکون و القدر و الحد و
االین و املشیه و صفه االراده و علم االلفاظ و الحرکات و الرتک و علم العود و البدء الی ان قال فهام
فی العلم مقرونان الن ملک العرش سوی ملک الکرسی و علمه اغیب من علم الکرسی فمن ذلک قال
رب العرش العظیم ای صفته اعظم من صفه الکرسی و هام فی ذلک مقرونان الحدیث ،فمقام
االنصاری مقام الکرسی مثام النفس الناطقه القدسیه و مقام الظاهر و مقام املهاجر مقام العرش مقام
النفس امللکوتیه الکلیه االلهیه و مقام الباطن و الظاهر مأوی الباطن و الصوره مسکن املعنی و املهاجر
له مقام االبوه و ظهور نور النبوه و االنصاری له مقام االمومه و ظهور نور الوالیه فکام ان الولی نفس
النبی و بیته و موضع رسالته کذلک االنصاری نفس املهاجر و بیته الذی یسکن الیه و موضع رسه و
نوره و حامل علمه و مبلغه الی کل احد علی قدر حده و مقامه و هو املاء الذی نزل من سامء املهاجر
الی ارض ضعفاء الشیعه لتسیل اودیه بقدرها فهم اووا املهاجرین النهم بیتهم و نفسهم و قد قال الله
سبحانه خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه النهم بعضهم اولیاء
بعض کام قال الله سبحانه ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله و
الذین اووا و نرصوا اولئک بعضهم اولیاء بعض االیه .فهم انفس املهاجرین الالتی یسکنون الیها و
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یأوون و نرصوا باظهار علومهم و ابالغ حکمهم و امرهم کل ذی حق حقه و نرصه االنصاری لهم هی
ایضا امتثال اوامرهم و اجتناب نواهیهم من باب قوله 7اعینونا بورع و اجتهاد حیث کان الورع و
االجتهاد سببا لرتقیق الحجاب و الظهور من وراء الباب فان الورع اجتناب صفات االعداء و اخالقهم و
االجتهاد و الجد فی االتصاف بصفاتهم :و التخلق باخالقهم فاذا تورع الشیعی من صفات االعداء و
جد فی التخلق باخالق امئته :فقد اعانهم من حیث الظهور فی رتبه ذلک الشیعی بذلک الشیعی و
الیخفی ان النرصه التتحقق اال من الدانی للعالی این ما کان الن النارص هو الذی یعین مبا له من القوه
ما للمنصور من القوه و ما للمنصور غیر ما للنارص و ملا کان العالی له جمیع ما للدانی ملیعقل النرصه
منه للدانی الن العبد و ما له ملواله و املولی الینرص العبد و امنا یعطیه جمیع ما له و اما ما ینسب
من النرصه الی الله سبحانه کقوله نرصکم الله ببدر فامنا هو الجل انه جعل فعل امللئکه فعله و نرصه
امللئکه نرصته کقوله الله یتوفی االنفس و قوله الذین تتوفیهم امللئکه فامللئکه الثلثامئه و الثلثه عرش
نرصوا النبی فجعل الله نرصتهم نرصته و هکذا فی کل مقام و کذا قوله ایاک نستعین فان الله سبحانه
بذاته الیصیر عونا للمومن و امنا اعانته تهیئه االسباب و توفیق االمور فلام کان الله سبحانه هو مهییء
االسباب بامره و موفق االمور بحکمه سأله االعانه فاعانته سبحانه من قبیل افرأیتم ما تحرثون ءانتم
تزرعونه ام نحن الزارعون و ذلک الن عون الشیء البد و انیکون دون الشیء لعین ما مر فاالنصار
البد و انیکونوا دون رتبه املهاجر النه عون و نارص یسعی بکثافه مقامه و غلظه لطیفته فی اظهار
امره کام ان الشمس نرصت الکرسی فی اظهار نوره بکثافه مراه جرمها مع ان نورها مستفاد من نور
الکرسی و هو اقوی منه بسبعین مره و کام ان الدخان ینرص النار فی اظهار امرها و ضوءها و نورها
و هکذا فاملهاجرون هم النقباء و االنصار هم النجباء و هام ابوا الضعفاء فی التعلیم و ابالغ الرشایع
و االحکام اللذان امر الله سبحانه اوالدهام باالحسان الیهام و قال و بالوالدین احسانا و اشار هنا و
الذین اتبعوهم باحسان و احسانهم لهام فی املتابعه علی معنیین احدهام انیمتثلوا اوامرهام کام امرا
بال تبدیل و ال تحریف و یجتنبوا نواهیهام کام نهیا بال تغییر و تسویف و حیله بصدر واسع غیر ضیق
و ال حرج فالیجدوا فی انفسهم حرجا مام قضیا و یسلموا تسلیام الن القبول منهام و التسلیم لهام
رشط قبول االعامل کام نص الکاظم 7فی دعاء التوسل فی صفه علی 7من الاثق باالعامل و ان زکت
و الاراها منجیه لی و ان صلحت اال بوالیته و االئتامم به و االقرار بفضائله و القبول من حملتها و
التسلیم لرواتها فالحمله هم النقباء الذین حملوا فضائلهم و الحمل غیر الروایه و یشرتط فی الحمل
االتصاف دون الروایه الن الحمل فی اللغه یجییء مبعنی االظهار کام فی القاموس فالحامل هو املظهر
و الحمله املظهرون و التقولن ان الحامل یظهر و الراوی الیظهر بالروایه فانه لو ملیظهر بالروایه شیئا
فالی شیء یجب التسلیم ،فظهر ان الراوی یظهر االقوال و الحامل یظهر االحوال فالحامل یظهر الفضائل
بتخلقه و اتصافه و الراوی یحکی و ینرش الفضائل قوال فالبد من القبول من الحمله الن الحامل مقامه
مقام املقبول النه صاحب النفس الکلیه االلهیه و مقام سایر الناس من مقامات القابلیه و کذا البد من
التسلیم للروات کام قال الله تعالی و یسلموا تسلیام و قال قد افلح املومنون و قد فرسه ابوجعفر7
لکامل املسلمون یا کامل ان املسلمین هم النجباء یا کامل الناس اشباه الغنم اال قلیل من املومنین و
املومن قلیل فیمکن انیقال بال اختالل ان الله و ملئکته یصلون علی النبی ای الذی ینبیء و یظهر و
یحمل الفضائل الن حامل الفضائل مقام ظهور نور النبوه و االجامل و علم العرش و الوصل فیصلی
الله علیه یرحمه و یصله و الیقطعه یاایها الذین امنوا صلوا علیه ای ادعوا له و اتصلوا به و اقبلوا منه
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و سلموا للروات االنصار النارشین للفضائل فهی تجری فی شأن الشیعه بعد ما جرت فی النبی و الولی
صلی الله علیهام الن االثر تابع لصفه موثره و ال فرق بینه و بینه اال انه عبده و لنعم ما قلته فی
قصیده فی مدح النبی،9
لوال مخافه ان اصمی لجئت مبا
انتصغه االذن صمت حین اصغاها

ولکن البد من انیقبض العنان فان للحیطان اذان فهذا احد معانی االحسان فی قوله و الذین اتبعوهم
باحسان.
و االخر انیکون الباء للسببیه ای بسبب االحسان الیهام و تنمیه اوراقهام و تزهیر صفائهام و ترویق
مائهام و لونهام و السعی فی مباهاتهام و افتخارهام و تعمیر محلهام و مجالیهام و تعلیه اسامئهام و
صفاتهام و هذا االحسان اشهی و ابهی و احسن و ازهی و اخلص و ازکی و ان الله مع املحسنین و
قد ارشکهم فی جزاء کل نبی و قال و کذلک نجزی املحسنین فافهم راشدا موفقا فالذین اتبعوهم
باحسان هم الضعفاء ضعفاء الشیعه الذین یتبعون املهاجرین و االنصار و قد اطلق الله سبحانه و قال
و الذین اتبعوهم و ملیقل فی ای عمل و صفه النه اراد املتابعه املطلقه التامه کقوله ان کنتم تحبون
الله فاتبعونی رضی الله عنهم عن املهاجرین و االنصار و التابعین االیه و النطیل الکالم برشح باقی
االیه لخروجه عن محل املراد ظاهرا فهذه ایه ظاهره باهره اخری فی بیان احوال النقباء و النجباء
باستعانه تفاسیر اهل البیت :و اشاراتهم و تلویحاتهم.
*« فصل  ، 1االستدالل ، 4االستدالل علی بیان مراتب الشیعه بقوله تعالی :انا انزلنا التوریه فیها هدی
و نور یحکم بها النبیون االیه»*
و من االیات الداله علی هذا املقام قوله تعالی انا انزلنا التوریه فیها هدی و نور یحکم بها النبیون
الذین اسلموا للذین هادوا و الربانیون و االحبار مبا استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء االیه،
و قد اجمعت االمه عامه و خاصه علی ان النبی 9قال لرتکنب سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل
و القذه بالقذه حتی انهم لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه و وجدنا الخرب املجمع علیه موافقا للکتاب
حیث قال لرتکنب طبقا عن طبق و قال فهل ینظرون اال سنه االولین فلنتجد لسنه الله تبدیال و لنتجد
لسنه الله تحویال و قال سنه الله فی الذین خلوا من قبل و لنتجد لسنه الله تبدیال و قال سنه الله
التی قد خلت من قبل و لنتجد لسنه الله تبدیال و قال سنه من قد ارسلنا قبلک من رسلنا و التجد
لسنتنا تحویال الی غیر ذلک من االیات و الروایات فاذا البد فی هذه االمه ایضا من ربانیین و احبار و
معلوم ان مقام الربانیین ارشف و اعلی و اشهی من مقام االحبار النهم یربون الناس و یدیرونهم کام
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یدیر السفینه ربانیها و الربان ایضا مبالغه فی الرتبیه کقتال و اما االحبار فهم العلامء من الحرب مبعنی
العامل فلیت شعری من ربانی هذه االمه فی کل عرص و من حربه اهام هذه العلامء الظاهره العاملون
بالظن فی دین الله ام غیرهم و الیسعهم انیقولوا هم العلامء الظاهره الن الله وصفهم باستحفاظ
کتاب الله و وصفهم فی موضع اخر کونوا ربانیین مبا کنتم تعلمون الکتاب و مبا کنتم تدرسون لیت
شعری هل یقدر انیعلم الکتاب من الیعلم او یدرس من یجب انیتدرس و لیت شعری هل علم
الکتاب هو معرفه لغاته و تراکیبه النحویه و نکاته املعنویه و البیانیه فیکون فخر الرازی و البیضاوی
و اشباههم من ارشف الربانیین و هم یعلمون الکتاب و یدرسون او علم الکتاب شیء اخر و قد قال
اصف بن برخیا لسلیامن انا اتیک به قبل انیرتد الیک طرفک النه کان عنده علم من الکتاب ای بعض
من علم الکتاب فاملستحفظ للکتاب ینبغی انیعلم الکتاب ظاهره و باطنه و عامه و خاصه و ناسخه
و منسوخه و محکمه و متشابهه و لو کان علم الکتاب علم الفاظه لکان االعراب البوالون علی عقبیهم
ربانیی هذه االمه و مستحفظی کتاب الله فمن الیقدر علی علم الکتاب لیس مبستحفظ لکتاب الله
و لیس بربانی االمه فلیأتوا بربانی هذه االمه و حربه او فلینکروا الحدیث املجمع علیه و الکتاب
املحکم انه لنتجد لسنه الله تبدیال و السنه جنس مضاف یفید العموم و یویده الخرب املجمع علیه و
دلیل العقل املستنیر بالنقل و رشط اخر لهام انیکونا شهیدین علی الکتاب لقوله و کانوا علیه شهداء
و قد قال الله الیملک الذین یدعون من دونه الشفاعه اال من شهد بالحق و هم یعلمون هل یملکون
الشفاعه هوالء املنتحلون الذین تسموا باسم الربانیین و االحبار و ال شک ان القرآن حق فالشاهد علیه
شهد بالحق و یعلم النه مستحفظه فالربانیون و االحبار هم الذین یشفعون للناس بنص القرآن و هم
الذین یتحرس علیهم الکفار یوم القیمه فیقولون فام لنا من شافعین و ال صدیق حمیم و نفی الله
ذلک عن الظاملین و قال ما للظاملین من حمیم و ال شفیع یطاع و الحمیم هو الصدیق و الرفیق و
یمکن انیکون املراد منه النجیب باعتبار و یکون املراد بالشفیع النقیب و یمکن انیکون املراد
بالشافعین النقباء و النجباء و الحمیم هو الرفیق السالک مع املسافر السالک الی الله سبحانه و لکل
وجه وجیه و لعل الثانی اولی و هذه ایضا ایه اخری داله علی املراد باوضح بیان ،و الشفیع املطاع هو
مالک زمام الشفاعه و هو الذی شهد بالحق و هو یعلم علی ما نص الله علیه فافهم و قد سمی الله
من الیملک الشفاعه الذین یدعون من دونه و الیقولن احد ان الربانی هو االمام الن الله سبحانه
کلف الناس انیکونوا ربانیین حیث قال ما کان لبرش انیوتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول
للناس کونوا عبادالی من دون الله ولکن کونوا ربانیین مبا کنتم تعلمون الکتاب و مبا کنتم تدرسون و
ورد فی تفسیره کونوا علامء و ملیکلف الله الناس انیکونوا امئه و ملیکن الربانیون من قوم موسی امئه
حتی یکون فی هذه االمه امئه فافهم.
و الحرب ایضا هو العامل فللعلامء مقامان مقام الربانیین و هم النقباء املهاجرون السابقون االولون و
مقام االحبار و هم النجباء االنصار و روی انه ال علم اال من عامل ربانی و قد قال الصادق 7انظروا الی
علمکم هذا عمن تأخذونه فان فینا اهل البیت فی کل خلف عدوال ینفون عن دیننا تحریف الغالین
و انتحال املبطلین و تأویل الجاهلین فالبد و انیکون مأخذ العلم العامل الربانی لیحصل الیقین و الجزم
بانه من الله سبحانه و تعالی.

صفحه | 19

*«فصل ،1االستدالل  ، 5االستدالل علی بیان مقامات الشیعه بقوله تعالی :یاایها الذین آمنوا اتقوا الله
و کونوا مع الصادقین االیه»*
و من االیات الداله علی املراد قوله تعالی یاایها الذین امنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین،و لفظه
کونوا امر حقیقه فی الوجوب فقد اوجب الله الکون مع الصادقین فانک انتعدیتهم رصت مع الکاذبین
و ال شک ان الصدق امر نفسانی الیعرفه کل احد اال الله سبحانه و املطلعون علی النفوس و لیس
الصدق عالمه برشیه تعرف فی برشه الرجل فالبد من متییز الله الصادق الذی امر بالکون معه لئال
یکون تکلیفا باملجهول فرأیناه فرس الصادق فی کتابه فی مقامین احدهام قوله تعالی امنا املومنون
الذین امنوا بالله و رسوله ثم ملیرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون
قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السموات و ما فی االرض والله بکل شیء علیم فرشط
لالیامن و الصدق امورا ،االیامن بالله و رسوله و عدم الریبه بوصیه بعده و الجهاد فی سبیله باالموال
و االنفس فهیهنا اجمل القول و ملیفصل النقباء و النجباء و جعلهام فی عرض واحد و وصفهام بصفه
واحده النهام اخوان فی دین الله و االیامن به و برسوله و عدم االرتیاب بوصیه من بعده فمن ملیکن
فیه هذه الصفات االربع لیس مبومن و ال صادق ثم فصل املقامین فی ایه اخری فقال للفقراء املهاجرین
الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضال من الله و رضوانا و ینرصون الله و رسوله اولئک
هم الصادقون فهذا مقام املهاجرین علی ما مر فی السابق و مقام النقباء السابقین االولین ثم قال و
الذین تبوو الدار و االیامن من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و الیجدون فی صدورهم حاجه مام اوتوا
و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم املفلحون ،فهذا مقام
االنصار الذین اووا و نرصوا و تبوو الدار و االیامن من قبلهم ای قبل هجره املهاجرین الیهم النهم کانوا
فی بیوتهم الزمون ملقامهم مومنون فاذا کملوا فی ایامنهم و ذهب عنهم الشح و بلغوا مقام االیثار
اتیهم املهاجرون و نزلوا الیهم فنرصوهم االنصار و اووهم و اظهروا امرهم فاولئک هم املفحلون و قد
مر حدیث ابیجعفر 7قد افلح املسلمون ان املسلمین هم النجباء ثم ذکر بعد االنصار و الذین جاووا
من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و الخواننا الذین سبقونا باالیامن کام قال الله سبحانه و السابقون
االولون من املهاجرین و االنصار و املراد السبقه فی االجابه فی عامل الذر و التجعل فی قلوبنا غال
للذین امنوا فانهم ینظرون بنور الله و انهم حریون بان الیغل بهم ربنا انک روف رحیم و هم الذین
سامهم الله فی ایه مرت و الذین اتبعوهم باحسان ای من غیر غل ای حقد النهم اولیاء السابقین ثم
عطف القول ملن الیکون معهم و ملیمتثل امر الله الذی امر و قال کونوا مع الصادقین فلمیکن مع
هوالء و کان مع املنافقین الذین شهد الله انهم لکاذبون فقال امل تر الی الذین نافقوا یقولون الخوانهم
الذین کفروا من اهل الکتاب فجعل اخوه املنافقین الکفره لنئ اخرجتم لنخرجن معکم و النطیع فیکم
احدا ابدا فاتخذ املنافقون النفسهم مهاجرین فی مقابله املهاجرین املومنین الذین اخرجوا من دیارهم
و اموالهم و قالوا ان قوتلتم لننرصنکم ای ان قوتلتم علی بقاءکم علی دینکم و نرصتکم باطلکم و
حفظکم اکابرکم لننرصنکم فانزلوهم منزله االنصار فی الحق و ذلک کقوله مثل کلمه طیبه و مثل
کلمه خبیثه فاراد املنافقون انیکون لهم ایضا نقیب و نجیب فی طریقتهم فاتخذوا النفسهم روساء
ضالال و اکابر جهاال فی مقابله الروساء الحقه و االکابر املنصوبه من عند الله.
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فبالجمله فقد عرف الله الصادقین انهم هم املهاجرون و االنصار و التابعون و قد اوجب الله علی من
یدعی االیامن بالله و رسله و اوصیائهم و یتقی عن الرشک و مشاقه الرسول و التخلف عن االولیاء
انیکون مع الصادقین مزیدا علی ایامنه و تقویه و هو الرکن الرابع فقال یاایها الذین امنوا اتقوا الله
و کونوا مع الصادقین و قد قال الصادق 7من دان الله بغیر سامع عن صادق الزمه الله و من ادعی
سامعا من غیر الباب الذی فتحه الله فهو مرشک و ذلک الباب املأمون علی رس الله املکنون و قال
ابوجعفر 7من دان الله بغیر سامع من صادق الزمه الله التیه الی یوم القیمه فالصادق هو الباب الذی
فتحه الله و هو املأمون علی رس الله املکنون ولیجب الکون معه بنص الکتاب الذی لیس فیه شک و
ال ارتیاب و الیمکن لجامعه یستحلون العمل بالظن انیقولوا نحن من الصادقین فانهم ان یظنون اال
ظنا و لیسوا مبستیقنین فهم عن ادعاء هذا املقام مبعزل بالکلیه فانهم یظنون انهم صادقون فان اصابوا
الواقع فی قولهم قال الله او ملیقل الله خافوا انیکونوا قد اخطأوا و یقول الله لهم کذبتم و ان اخطأوا
رجوا انیکونوا مصیبین و قد قال النبی 9ان الظن اکذب الکذب و قال اتقوا تکذیب الله قیل یا رسول
الله و کیف ذاک قال یقول احدکم قال الله فیقول الله عزوجل کذبت مل اقله و یقول ملیقل الله فیقول
عزوجل کذبت قد قلته و قال امیراملومنین 7من عمی نسی الذکر و اتبع الظن الی ان قال و من نجا
من ذلک فبفضل الیقین فالصادق العامل الذی شهد بالحق و هو یعلم احق انیتبع ام من الیهدی اال
انیهدی فام لکم کیف تحکمون و ما یتبع اکرثهم اال ظنا ان الظن الیغنی من الحق شیئا ان الله علیم
مبا یفعلون و قد سمی الله العامل بالظن مفرتیا و کذابا فقال و من اظلم ممن افرتی علی الله کذبا
لیضل الناس بغیر علم ان الله الیهدی القوم الظاملین و قال ارأیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم
منه حراما و حالال قل الله اذن لکم ام علی الله تفرتون و ما ظن الذین یفرتون علی الله الکذب یوم
القیمه االیه و قال ما لهم به من علم ان یتبعون اال الظن و ان الظن الیغنی من الحق شیئا فصاحب
الظن الیجوز له انیدعی صدقه ابدا النه یظنه و یحتمل علی نفسه الکذب و مخالفه الواقع فهم
مبعزل عن الدعوی و وجب الکون مع الصادقین و قد فرسهم الله و قال فی االیه االجاملیه التی مضت
امنا املومنون الذین امنوا بالله و رسوله ثم ملیرتابوا و الریب هو الوهم و اول مقامات الشک و طرف
مقابل الظن فالعاملون بالظن فی ریبهم یرتددون قال علی 7الترتابوا فتشکوا فتکفروا فوجب الکون
مع الصادقین و هم من عرفت ان عرفت ثم حذر الله سبحانه عن متابعه غیر سبیل املومنین الصادقین
فقال و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل املومنین نوله ما تولی و نصله
جهنم و ساءت مصیرا.
*«فصل  ،1االستدالل  ، 6االستدالل علی اثبات وجود الکاملین بقوله تعالی :یرفع الله الذین آمنوا منکم
و الذین اوتوا العلم درجات»*
و من االیات الداله علی املقام قوله تعالی یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات
والله مبا تعملون خبیر ،و الیخفی ان املومن قلیل اقل من الکربیت االحمر کام قال امیراملومنین7
املومنه اقل من املومن و املومن اعز من الکربیت االحمر فمن رأی منکم الکربیت االحمر و قال
ابوجعفر 7الناس کلهم بهائم ثلثا اال قلیل من املومنین و املومن عزیز ثلث مرات و العزیز مبعنی القلیل
و قال ابوعبدالله 7لو انی اجد منکم ثلثه مومنین یکتمون حدیثی ما استحللت ان اکتمهم حدیثا و
قال العبد الصالح 7فی حدیث اما والله ان املومن لقلیل و ان اهل الکفر لکثیر اتدری مل ذاک قال
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سامعه راوی الخرب الادری جعلت فداک فقال صیروا انسا للمومنین یبثون الیهم ما فی صدورهم
فیسرتیحون الی ذلک و یسکنون الیه و قال ابوالحسن 7لیس کل من یقول بوالیتنا مومنا ولکن جعلوا
انسا للمومنین هـ  ،و ذلک ملا قال ابوعبدالله 7فی حدیث اذا اتی العبد کبیره من کبار املعاصی او
صغیره من صغار املعاصی التی نهی الله عزوجل عنها کان خارجا من االیامن ساقطا عنه اسم االیامن
و ثابتا علیه اسم االسالم فان تاب و استغفر عاد الی دار االیامن و الیخرجه الی الکفر اال الجحود و
االستحالل انیقول للحالل هذا حرام و للحرام هذا حالل و دان بذلک الخرب ،الی غیر ذلک من االخبار
الناصه علی انه الیعصی العاصی و هو مومن فاذا قوله تعالی یرفع الله الذین امنوا لیس حظ کل من
امن بلسانه و ملا یدخل االیامن فی قلبه و امنا هذا املومن هو النقیب الذی هو السابق االول الذی
قلبه عرش الرحمن و البیت الذی اذن الله انیرفع النه بیت الولی و مأویه و مسکنه و قد اذن الله
انیرفع کام قال یرفع الله الذین امنوا ،و یذکر فیه اسمه قال الصادق7نحن والله االسامء الحسنی
فاملومن هو البیت الذی یذکر فیه اسم الله سبحانه قال عیسی 7للحواریین جالسوا من یذکرکم الله
رویته فالشیعی یذکر من یجالسه امامه النه مذکور فی قلبه و حواسه الباطنه و حواسه الظاهره و
منطقه و علمه امامه فهو بیته یذکر فیه اسمه و هم درجات رفیع الدرجات ذو العرش الن الله سبحانه
یقول افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأویه جهنم و بئس املصیر و رضوان الله هو
االمام 7و قد قال الله سبحانه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل
السالم و یخرجهم من الظلامت الی النور باذنه و یهدیهم الی رصاط مستقیم و قال فیمن ترک االمام
و اخذ غیره ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه فاحبط اعاملهم فالذی اتخذ غیر االمام
ولیجه فقد باء بسخط من الله کام روی العیاشی فی من باء بسخط من الله هم الذین جحدوا حق
علی و حق االمئه منا اهل البیت الخرب ،ثم عطف القول علی تابعی الرضوان فقال هم درجات عند
الله والله بصیر مبا یعملون ای تابعوا الرضوان یعنی تابعوا علی 7درجات عند الله و هذه هی تلک
الدرجات الرفیعه فی قوله رفیع الدرجات فهی ظاهر املومن فظاهره درجه ذو العرش و العرش هو
قلب املومن یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده کام قال کتب فی قلوبهم االیامن و ایدهم
بروح منه و هو الروح االیامنی الذی قال امیراملومنین 7ان فی اصحاب املیمنه اربعه ارواح روح االیامن
و روح القوه و روح الشهوه و روح البدن الخرب ،و بالجمله املومنون املرفوعون هم النقباء و املهاجرون
السابقون االولون ربانیون و اما الذین اوتوا العلم هم النجباء االنصار و االحبار و الیهم االشاره فی
قوله تعالی نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم و هذا املقام لیس حظ من یعمل بالظن
و جمیع فقهه مستنبط بالظنون فان الله نفی العلم عنهم فقال ما لهم به من علم انیتبعون اال الظن
و ان الظن الیغنی من الحق شیئا و بالجمله االیات فی هذا الباب کثیره تزید علی الحرص و االستقصاء
و لو بنینا علی اننرسد االیات الوارده فی هذا الباب و نفرسها لیطال بنا املقال و لیس لی االن ذلک
املجال و فیام ذکرنا کفایه ملن کان له قلب او القی السمع و هو شهید.
و ان رأیت فی ما اورد املفرسون فی تلو بعض هذه االیات ذکر ما یدل علی ان نزولها فی االمئه:
فالینافی جریها فی شیعتهم الن القرآن کان ینزل فی مورد خاص ثم یجری فی کل من اتصف بتلک
الصفه و قد قال ابوجعفر 7لو ان االیه اذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت االیه ملا بقی من
القرآن شیء ولکن القرآن یجری اوله علی اخره مادامت السموات و االرض و لکل قوم ایه یتلونها هم
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منها من خیر او رش هـ  ،و شیعتهم من شعاعهم خلقوا من فاضل طینتهم و عجنوا مباء والیتهم و هم
اثار امئتهم و البد فی االثر انیطابق صفه موثره و البد للشعاع انیوافق منیره اذ الشعاع فی مقام ال
فرق بینک و بینها اال انهم عبادک ذلک و قد استشهدنا فی کل مقام بشاهد یدل علی جری االیه فی
شیعتهم ایضا ،ان افرتیته فعلی اجرامی و انا بریء مام تجرمون .قال الصادق 7البیبصیر فی حدیث
طویل رواه فی العوامل قال یا بامحمد ما من ایه تعود الی الجنه و تذکر اهلها بخیر اال و هی فینا و
فیکم و ما من ایه تسوق الی النار اال و هی فی عدونا و من خالفنا والله ما علی دین محمد و مله
ابرهیم غیرنا و غیرکم و ان سایر الناس منکم براء یا بامحمد هل رسرتک قال نعم یابن رسول الله
صلی الله علیک و جعلت فداک الخرب ،امل تسمع قوله ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه فهم
اصل کل خیر و فرع کل خیر فام یفرس القرآن فیهم امنا یفرس فی مقام االصلیه و الفرعیه و ان خفی
علی امرء بعد ما بیناه فلیسئل الله انیصلح وجدانه «و قد ینکر العین ضوء الصبح من رمد» و لوال
عدم املجال و خوف طول املقال لرأیت ان القرآن ملینزل اال فی بیان احوال شیعتهم و عدوهم و ما
من ایه اال و من الرکن الرابع فیها اصل او فرع و فیام ذکرنا کفایه ملن کان له درایه کیف و ایه من
الکتاب کافیه الولی االلباب والله املوفق للصواب و یأتی ایات کثیره اخر فیام بعد فی االخبار و االدله
انشاء الله فرتقب.

*« فصـــل*» 2
و اما االخبار الوارده فی معنی الرکن الرابع و والیه االولیاء فمنها ما قد مضی فی الفصل السابق فی
تلو االیات و فیها بنفسها کفایه للمنصف املتدین النها اخبار شهد مبعناها الکتاب و لنذکر هنا مزیدا
علی ما مر ما تتم به الحجه علی النصاب و فیه ابواب:
*«فصل  : 2االخبار الوارده فی معنی الرکن الرابع  ،باب  ، 1ما یدل علی لزوم معرفه الرکن الرابع و
والیته و التسلیم له *».
بــاب
ما یدل علی لزوم معرفه الرکن الرابع و والیته و التسلیم له الشیخ عبدالله بن نور الله باسناده عن
جابر بن یزید الجعفی فی حدیث طویل انه قال لعلی بن الحسین7الحمد لله الذی من علی مبعفرتکم
و الهمنی فضلکم و وفقنی لطاعتکم و موااله ولیکم و معاداه اعدائکم قال صلوات الله علیه یا جابر
او تدری ما املعرفه املعرفه اثبات التوحید اوال ثم معرفه املعانی ثانیا ثم معرفه االبواب ثالثا ثم معرفه
االمام رابعا ثم معرفه االرکان خامسا ثم معرفه النقباء سادسا ثم معرفه النجباء سابعا و هو قوله تعالی
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قل لو کان البحر مدادا لکلامت ربی لنفد البحر قبل انتنفد کلامت ربی و لو جئنا مبثله مددا و تال
ایضا و لو ان ما فی االرض شجره اقالم و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلامت الله ان
الله عزیز حکیم الحدیث .و النقباء و النجباء هم الشیعه لرصاحه االخبار االتیه فی هذا املضامر و هو
ایضا ظاهر من نفس الخرب بال غبار اذ اثبتها بعد مقام االمام .و ما رواه فی الکافی بسنده عن ابناذینه
قال حدثنا غیر واحد عن احدهام 8انه قال الیکون العبد مومنا حتی یعرف الله و رسوله و االمئه کلهم
و امام زمانه و یرد الیه و یسلم له ثم قال کیف یعرف االخر و هو یجهل االول و ذکر امام الزمان بعد
االمئه املوکده بکلهم رصیح فی انه غیرهم ،و ما رواه باسناده عن محمد بن عبدالرحمن بن ابیلیلی
عن ابیه عن ابیعبدالله 7قال انکم التکونون صالحین حتی تعرفوا و التعرفون حتی تصدقوا و
التصدقون حتی تسلموا ابوابا اربعه الیصلح اولها اال باخرها ضل اصحاب الثلثه و تاهوا تیها بعیدا ان
الله تبارک و تعالی الیقبل اال العمل الصالح و الیتقبل الله اال بالوفاء بالرشوط و العهود و من وفی
لله برشوطه و استکمل ما وصف فی عهده نال ما عنده و استکمل وعده الخرب ،وهذه االبواب االربعه
هی التوحید و النبوه و الوالیه المئه الهدی :و الوالیه الولیاء الله و معاداه اعداء الله النها التی اخذ
الله العهد علیها یوم الذر االول و هی املیثاق الذی اخذ علی جمیع االمم و الرشط املشرتط علیهم و
مصداق ذلک ما یأتی فی الباب االتی.
*«فصل  : 2االخبار الوارده فی معنی الرکن الرابع  ،باب  ، 2اخذ املیثاق بالرکن الرابع علی املالئکه و
الناس فی عامل الذر *».
بــاب
اخذ املیثاق بالرکن الرابع علی امللئکه و الناس و الحیوان و النبات و کل شیء فی عامل الذر ،فی تفسیر
الربهان عن الکافی بسنده الی عمر بن اذینه عن ابیعبدالله7فی حدیث اول وضع االذان فذکر معراج
النبی 9قال فلام عرج الی السامء االولی قالت امللئکه یا محمد کیف اخوک اذا نزلت فاقرأه السالم قال
النبی 9فتعرفونه قالوا کیف النعرفه و قد اخذ میثاقک و میثاقه منا و میثاق شیعته الی یوم القیمه
علینا و انا لنتصفح وجوه شیعته فی کل یوم و لیله خمسا و کذا قالت امللئکه له فی السامء الثانیه
فقالوا کیف النعرفه و قد اخذ میثاقه و میثاقک و میثاق شیعته الی یوم القیمه علینا و قال ملئکه
السامء الثالثه کیف النعرفه و قد نحج البیت املعمور کل سنه و علیه رف ابیض فیه اسم محمد و
علی و الحسن و الحسین و شیعتهم الی یوم القیمه و کذا قال9اتعرفونه یعنی علیا 7قالوا نعرفه و
شیعته و هم نور حول عرش الله و ان فی البیت املعمور رفا من نور فیه کتاب من نور فیه اسم محمد
و علی و الحسن و الحسین و االمئه و شیعتهم الی یوم القیمه الیزید فیهم رجل و الینقص منهم رجل
و انه ملیثاقنا و انه لیقرو علینا کل یوم جمعه هـ  ،و الیخفی انه اخذ علی امللئکه میثاق الشیعه الن
امللئکه خدام الشیعه و الشیعه معلموهم دینهم و معرفوهم ربهم و نبیهم و امامهم و قد وردت
بذلک اخبار کثیره رواها فی العوامل فمنها ما رواه عن کتاب االل البنخالویه یرفعه الی جابر االنصاری
قال سمعت رسول الله 9یقول ان الله عزوجل خلقنی و خلق علیا و فاطمه و الحسن و الحسین من
نور واحد فعرص ذلک النور عرصه فخرج منه شیعتنا فسبحنا فسبحوا و قدسنا فقدسوا و هللنا فهللوا
و مجدنا فمجدوا و وحدنا فوحدوا ثم خلق السموات و االرض و خلق امللئکه فمکثت امللئکه مائه
صفحه | 24

عام التعرف تسبیحا و التقدیسا فسبحنا فسبحت شیعتنا فسبحت امللئکه و هکذا فی البواقی فنحن
املوحدون حیث ال موحد غیرنا و حقیق علی الله عزوجل کام اختصنا و اختص شیعتنا انیزلفنا و
شیعتنا فی اعلی علیین ان الله اصطفانا و اصطفی شیعتنا من قبل اننکون اجساما فدعانا فاجبناه
فغفر لنا و لشیعتنا من قبل اننستغفر الله عزوجل و منه ما رواه من مجالس املفید بسنده عن جیش
بن املعتمر عن علی 7فی حدیث یا جیش من رسه انیعلم امحب لنا ام مبغض فلیمتحن قلبه فان کان
یحب ولیا لنا فلیس مببغض لنا و ان کان یبغض ولیا لنا فلیس مبحب لنا ان الله سبحانه اخذ املیثاق
ملحبینا مبودتنا و کتب فی الذکر اسم مبغضنا الخرب ،و منها ما قال العسکری 7فی تلو قوله تعالی و
علم آدم االسامء کلها اسامء انبیاء الله و اسامء محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الطیبین
من الهام :و اسامء خیار شیعتهم و عتاه اعدائهم و منها ما قال العسکری 7فی تلو قوله الذین ینقضون
عهد الله املأخوذ علیهم بالربوبیه و ملحمد 9بالنبوه و لعلی 7باالمامه و لشیعتنا بالجنه و الکرامه
الخرب ،و یدل علی اخذ هذا املیثاق علی االمم السالفه ایضا ما قاله العسکری 7فی تلو قوله و اذ اتینا
موسی الکتاب و الفرقان اوحی الله بعد ذلک الی موسی 7یا موسی هذا الکتاب قد اقروا به و قد بقی
الفرقان فرق ما بین املومنین و الکافرین و ما بین املحقین و املبطلین فجدد علیهم العهد به فانی قد
الیت علی نفسی قسام حقا الاتقبل من احد ایامنا و ال عمال اال مع االیامن به و باخیه علی وصیه قال
موسی ما هو یا رب قال الله تعالی یا موسی تأخذ علی بنیارسائیل ان محمدا خیر النبیین و سید
املرسلین و ان اخاه و وصیه علیا خیر الوصیین و ان اولیاءه الذین یقیمهم ساده الخلق و ان شیعته
املنقادین له املسلمین له اوامره و نواهیه و لخلفائه نجوم الفردوس االعلی و ملوک جنان عدن قال
فاخذ علیهم موسی 7ذلک فمنهم من اعتقده حقا و منهم من اعطاه بلسانه دون قلبه فکان املعتقد
منهم حقا یلوح علی جبینه نور مبین و من اعطاه بلسانه دون قلبه لیس له ذلک النور فذلک الفرقان
الذی اعطی الله عزوجل موسی و هو فرق ما بین املحقین و املبطلین ،و ما قاله 7فی تلو قوله و اذا
اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور قال امیراملومنین 7ان الله تعالی ذکر لبنیارسائیل فی عرص
محمد 9احوال ابائهم الذین کانوا فی ایام موسی 7کیف اخذ علیهم العهد و املیثاق ملحمد و علی و
آلهام الطیبین املنتجبین للخالفه علی الخالیق و الصحابهام و شیعتهام الی ان قال قال الله تعالی
للموجودین من بنیارسائیل فی عرص محمد9علی لسانه قل یا محمد لهوالء املکذبین بک بعد سامعهم
ما اخذ علی اوائلهم لک و الخیک علی 7و اللکام و لشیعتکام بئس ما یأمرکم به ایامنکم انتکفروا
مبحمد و تستخفوا بحق علی و آله و شیعته ان کنتم مومنین هـ  ،و قد شهد بذلک االشجار حیث
استشهدها النبی ،9و مام یدل علیه ما قال العسکری 7فی حدیث حارث بن کلزه الثقفی الطبیب الذی
جاء الی النبی9فقال یا محمد جئت الداویکم من جنوبکم فقد داویت مجانین کثیره فشفوا علی یدی
و ذکر الخرب الی ان دعا النبی9شجره فاتت قال فنادت اشهد ان ال اله اال الله ثم شهدت للنبی9
بالرساله ثم شهدت لعلی7بالوصایه ثم قالت و اشهد ان اولیائک الذین یوالونه و یعادون اعداءه حشو
الجنه و ان اعداءک الذین یوالون اعداءک و یعادون اولیاءک حشو النار فنظر رسول الله9الی الحارث
بن کلزه فقال یا حارث او مجنون یعد من هذه ایاته فامن حارث و حسن اسالمه الخرب ،و شهد بذلک
الحیوانات و منه حدیث الضب املشهور الذی جاء به االعرابی یطلب ایه و قد القی الضب فمرغ خدیه
فی الرتاب ثم رفع رأسه و انطقه الله فقال اشهد ان ال اله اال الله وحده ال رشیک له و اشهد ان محمدا
عبده و رسوله و اشهد ان اخاک هذا علی بن ابیطالب علی الوصف الذی وصفته و ان اولیاءه فی
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الجنان یکرمون و ان اعداءه فی النار یهانون فامن االعرابی و قال انا اشهد مبا شهد هذا الضب و امن
الیهود الحارضون الخرب ،و قد کان االمئه:ملن یلقون الیه الشهاده باالسالم لیسلم یدخلون ذلک فیها و
یشهد بذلک ما رواه العسکری 7فی حدیث الطبیب الیونانی بعد ما قال الطبیب ان کفرت بعد ما
رأیت فقد بالغت فی الفساد و تناهیت فی التعرض للهالک اشهد انک من خاصه الله صادق فی جمیع
اقاویلک عن الله فأمرنی مبا تشاء اطعک قال علی 7امرک انتفرد الله بالوحدانیه و تشهد له بالجود
و الحکمه و تنزهه عن العبث و الفساد و عن ظلم االماء و العباد و تشهد ان محمدا الذی انا وصیه
سید االنام و افضل رتبه اهل دار السالم و تشهد ان علیا الذی اراک ما اراک و اوالک من النعم ما
اوالک خیر خلق الله بعد محمد رسول الله و احق خلق الله مبقام محمد بعده و بالقیام برشایعه و
احکامه و تشهد ان اولیاءه اولیاء الله و ان اعداءه اعداء الله و ان املومنین املتشارکین لک فیام کلفتک
املساعدین لک علی ما به امرتک خیره امه محمد 9و صفوه شیعه علی7الخرب ،انظر الی رصاحته فی
االبواب االربعه التی اخذ بها املیثاق علی امللئکه و االمم و ساتیک باخبار واضحه داله علی ان لیس
ولی علی 7کل من یدعی الحب و کل محب.
*«فصل  : 2االخبار الوارده فی معنی الرکن الرابع  ،باب ، 3ان الشیعه هم الرکن الرابع من االیامن »*
بــاب
ان الشیعه هم الرکن الرابع من االیامن و االقرار بهم فرض کاالقرار بسایر االرکان ،فی الکافی بسنده
عن یعقوب بن جعفر قال کنت عند ابیابرهیم 7و اتاه رجل من اهل نجران الیمن من الرهبان و معه
راهبه فاستأذن لهام الفضل بن سوار الی ان قال ثم ان الراهب قال اخربنی عن مثانیه احرف نزلت
فتبین فی االرض منها اربعه و بقی فی الهواء منها اربعه علی من نزلت تلک االربعه التی فی الهواء
و من یفرسها قال ذاک قامئنا فینزله الله علیه فیفرسه و ینزل علیه ما ملینزل علی الصدیقین و الرسل
و املهتدین ثم قال الراهب فاخربنی عن االثنین من تلک االربعه االحرف التی فی االرض ما هی قال
اخربک باالربعه کلها اما اولهن فال اله اال الله وحده ال رشیک له باقیا و الثانیه محمد رسول الله9
مخلصا و الثالثه نحن اهل البیت و الرابعه شیعتنا منا و نحن من رسول الله 9و رسول الله من الله
بسبب فقال الراهب اشهد ان ال اله اال الله و ان محمدا رسول الله 9و ان ما جاء به من عند الله حق
و انکم صفوه الله من خلقه و ان شیعتکم املطهرون املستبدلون و لهم عاقبه الله و الحمد لله رب
العاملین الخرب ،و مثل هذا ما روی ان حروف االسم االعظم اربعه االول ال اله اال الله و الثانی محمد
رسول الله و الثالث علی ولی الله و الرابع شیعتنا فتبین و ظهر ملن نظر و ابرص ان االبواب االربعه
التی علیها بناء االیامن هذه االربعه و ضل اصحاب الثلثه و تاهوا تیها بعیدا ،و منها ما رواه فی العوامل
من الخصال بسنده الی الفضیل عن ابیجعفر 7قال عرش من لقی الله عزوجل بهن دخل الجنه شهاده
ان ال اله اال الله و ان محمدا رسول الله و االقرار مبا جاء من عند الله و اقام الصلوه و ایتاء الزکوه و
صوم شهر رمضان و حج البیت و الوالیه الولیاء الله و الرباءه من اعداء الله و اجتناب کل مسکر ،و
منها ما رواه من محاسن الربقی بسنده عن ابی علی الطائی قال قال ابوعبدالله 7ای عری االیامن اوثق
فقال الحضار الله و رسوله اعلم ثم عدوا الصلوه و الزکوه و صوم شهر رمضان و الحج و الجهاد فی
سبیل الله فکان یقول فی کل واحد ان له فضال و لیس به فقالوا الله و رسوله اعلم فقال قال رسول
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الله ان اوثق عری االیامن الحب فی الله و البغض فی الله و توالی ولی الله و تعادی عدو الله و منها
ما رواه فی الخصال عن االعمش عن الصادق 7قال حب اولیاء الله واجب و الوالیه لهم واجبه و الرباءه
من اعدائهم واجبه و من الذین ظلموا آل محمد ثم عد اصنافهم الی ان قال و الوالیه للمومنین الذین
ملیغیروا و ملیبدلوا بعد نبیهم واجبه مثل سلامن الفارسی و ابیذر الغفاری و املقداد بن اسود الکندی
و عامر بن یارس و جابر بن عبدالله االنصاری و حذیفه بن الیامن و ابیالهیثم بن التیهان و سهل بن
حنیف و ابیایوب االنصاری و عبدالله بن الصامت و عباده بن صامت و خزیمه بن ثابت
ذیالشهادتین و ابوسعید الخدری و من نحا نحوهم و فعل مثل فعلهم و الوالیه التباعهم و املقتدین
بهم و بهدیهم واجبه ،و منها ما رواه فی العیون فیام کتب الرضا 7الی املأمون من رشایع االسالم مثله
بتغییر ما و منها ما رواه فی بلد االمین و املصباح للکفعمی فی دعاء التوسل فی صفه علی 7من الاثق
باالعامل و ان زکت و الاریها منجیه لی و ان صلحت اال بوالیته و االیتامم به و االقرار بفضائله و
القبول من حملتها و التسلیم لرواتها و الی هذا املقام االشاره فی زیاره عاشورا و اسأل الله الذی
اکرمنی مبعرفتکم و معرفه اولیاءکم و رزقنی الرباءه من اعدائکم ،فهذه جمله مام یدل علی وجوب
معرفتهم و والیتهم.
*«فصل  : 2االخبار الوارده فی معنی الرکن الرابع  ،باب  ، 4ان الشیعه فی کل عرص موجود به یحفظ
الله دینه و عباده»*
بــاب
ان الشیعه فی کل عرص موجود به یحفظ الله دینه و عباده و بالده و وجودهم مطلقا ،فی الکافی
بسنده الی ابیالبخرتی عن ابیعبدالله 7قال ان العلامء ورثه االنبیاء و ذاک ان االنبیاء ملیورثوا درهام
و ال دینارا و امنا اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمکم
هذا عمن تأخذونه فان فینا اهل البیت فی کل خلف عدوال ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال
املبطلین و تأویل الجاهلین و منها ما روی عن النبی 9یحمل هذا الدین فی کل قرن عدول ینفون عنه
تأویل املبطلین و تحریف الغالین و انتحال الجاهلین کام ینفی الکیر خبث الحدید ،و منها ما قال
الصادق 7طوبی للذین هم کام قال رسول الله 9یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه
تحریف الغالین و انتحال املبطلین و تأویل الجاهلین و هذا املقام لیس مقام کل من علم العربیه و
االصول و الفقه و العلوم الظاهره فان من ملیحط باطراف العلم و ملیحز نقطته لیس یقدر علی نفی
تحریف کل من غلی فی فنون املعارف و الحکم و الفضائل و املقامات فان الجمع املحلی بااللف و
الالم یفید العموم و ال مخصص و انتحال کل مبطل فی ای مسئله و ای علم کان و تأویل کل جاهل
مقرص ای شیء اوله من کتاب تکوینی او تدوینی و سنه تکوینیه او تدوینیه و امنا ذلک حظ الخصیصین
الذین عرفوا موصولهم و مفصولهم و عرفوا الکیف و الکم و الترفع هذه الغوائل بعلم النحو و الرصف
و االصول و الفقه و حکمه الیونان و لو کان ذلک کذلک لکان اعدل العدول محمد بن مالک النحوی
و الفخر الرازی و ابوعلی و ممیت الدین نعوذ بالله من عزوب االحالم و زله االقدام اال تری انه وصفهم
بالعدل و العدل الیکون اال املتوسط فی جمیع االخالق و الصفات و الطبایع فان کل من هو غیر
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متوسط فی الدائره منحرف الی جهه و اال تری انه قال فینا اهل البیت فالعدل من اهل البیت و فی
اهل البیت کام ان سلامن من اهل البیت فافهم.
و منها حدیث کمیل املشهور عن علی 7و قال فی اخره کذلک یموت العلم مبوت حاملیه اللهم بلی
التخلو االرض من قائم لله بحجه ظاهر او خاف مغمور لئال تبطل حجج الله و بیناته و کم و این
اولئک االقلون عددا االعظمون خطرا بهم یحفظ الله حججه حتی یودعوها نظرائهم و یزرعوها فی
قلوب اشباههم هجم بهم العلم علی حقایق االمور فبارشوا روح الیقین و استالنوا ما استوعره املرتفون
انسوا مبا استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنیا بابدان ارواحها معلقه باملحل االعلی یا کمیل اولئک
خلفاء الله و الدعاه الی دینه های های شوقا الی رویتهم و استغفر الله لی و لکم ،و عنه 7فی خطبه
له اللهم و انی العلم ان العلم الیأزر کله و الینقطع مواده و انک التخلی ارضک من حجه لک علی
خلقک ظاهر لیس باملطاع او خائف مغمور کیال تبطل حججک و الیضل اولیائک بعد اذ هدیتهم بل
این هم و کم اولئک االقلون عددا و االعظمون عند الله جل ذکره قدرا املتبعون لقاده الدین االمئه
الهادین الذین یتأدبون بادابهم و ینهجون نهجهم فعند ذلک یهجم بهم العلم علی حقیقه االیامن
فتستجیب ارواحهم لقاده العلم و یستلینون من حدیثهم ما استوعر علی غیرهم و یأنسون مبا
استوحش منه املکذبون و اباه املرسفون اولئک اتباع العلامء صحبوا اهل الدنیا بطاعه الله تعالی و
اولیائه و دانوا بالتقیه عن دینهم و الخوف من عدوهم فارواحهم معلقه باملحل االعلی فعلامءهم و
اتباعهم خرس صمت فی دوله الباطل ینتظرون لدوله الحق و سیحق الله الحق بکلامته و یبطل الباطل
هاه هاه طوبی لهم علی صربهم علی دینهم فی حال هدنتهم و یا شوقاه الی رویتهم فی حال ظهور
دولتهم و سیجمعنا الله و ایاهم فی جنات عدن و من صلح من ابائهم و ازواجهم و ذریاتهم.
و منها ما قال العسکری 7روایه عن ابیه 7لوال من یبقی بعد غیبه قامئکم 7من العلامء الداعین الیه و
الدالین علیه و الذابین عن دینه بحجج الله و املنقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته و
من فخاخ النواصب ملا بقی احد اال ارتد عن دین الله ولکنهم الذین یمسکون ازمه قلوب ضعفاء
الشیعه کام یمسک صاحب السفینه سکانها اولئک هم االفضلون عند الله انتهی .و ال شک ان مبعرفه
مسائل الطهاره و النجاسه و خیار الحیوان و امثاله و ادائها و بیانها الیذب عن دین الله و الینقذ
الضعفاء من شباک ابلیس و فخاخ النواصب و الیمسک به ازمه القلوب الن الشیاطین یدخلون علی
ضعفاء الشیعه من ابواب اصول العقائد لیضلونهم و هو الذی به یحصل االرتداد ال فروع املسائل و
تارک الفروع مع صحه االعتقاد فاسق ال مرتد فالعلامء الظاهریون املعروفون لیسوا بالذین یمسکون
ازمه القلوب بحیث لوال هم الرتد الناس کلهم و هذا ظاهر انشاء الله ،و منها ما رواه فی العوامل من
بصایر الدرجات بسنده عن الحسین بن یونس عن ابیعبدالله 7فی صفه االمام فاذا کان االمر یصل
الیه یعنی الی االمام الالحق اعانه الله بثلثامئه و ثلثه عرش ملکا بعدد اهل بدر و کانوا معه و معهم
سبعون رجال و اثنیعرش نقیبا و اما السبعون فیبعثهم الی االفاق یدعون الناس الی ما دعوا الیه اوال
و یجعل الله فی کل موضع مصباحا یبرص به اعاملهم انتهی ،و هذه السبعون هم العلامء الذین اشار
الیهم فی الحدیث االول و هم النجباء و النقباء هم النقباء املذکورون فیام مر ،و منها ما رواه الکفعمی
عن مهج الدعوات فی دعاء العهد بعد ما ذکر امنت بک ثم ذکر النبی الی القائم امنت بالسابقین و
الصدیقین اصحاب الیمین من املومنین الذین خلطوا عمال صالحا و اخر سیئا التولنی غیرهم و التفرق
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بینی و بینهم غدا اذا قدمت الرضا بفضل القضاء امنت برسهم و عالنیتهم و خواتیم اعاملهم الی ان
قال رضیت بک ربا و باالصفیاء حججا و باملحجوبین انبیاء و بالرسل ادالء و باملتقین امراء و انا سامعا
لک مطیعا یا ارحم الراحمین ،و منها ما روی فی الدعاء املروی عن الصادق 7فی الصلوه علی النبی9
علی ما رواه فی بلد االمین فیقول بعد الصلوه علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی
امئه املسلمین االولین منهم و االخرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی امام املسلمین و
احفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شامله و من فوقه و من تحته و افتح له فتحا
یسیرا و انرصه نرصا عزیزا و اجعل له من لدنک سلطانا نصیرا ،و ال شک ان امئه املسلمین هنا غیر
االل و یشهد به سوق الکالم یعرفه من له ادنی انس بالعربیه ،و منها ما رواه ایضا الکفعمی عن
صاحب الزمان فی الصلوه علی النبی و االمئه :یقول فی الصلوه علی صاحب الزمان7و صل علی ولیک
و واله عهده و االمئه من ولده و مد فی اعامرهم و زد فی اجالهم و بلغهم اقصی امالهم دینا و دنیا
و آخره انک علی کل شیء قدیر و ال شک ان زمان الغیبه عهده و فی زمان الغیبه ایضا واله و هم
النقباء و یحتمل انیکون املراد باالمئه من ولده سایر الشیعه فانهم ولده حقیقه و یحتمل النسل
الظاهر و انه یلد له اوالد یکونون امئه للخلق غیر االثنیعرش و هم ایضا من سنخ الشیعه ،و منها فی
ادعیه ایام شهر رمضان بعد ان صلی علی محمد و اهل بیته و االنبیاء و املرسلین یقول و علی عبادک
الصالحین الذین ادخلتهم فی رحمتک االمئه املهتدین الراشدین و اولیائک املطهرین و علی جربئیل و
میکائیل و ارسافیل الدعاء ،و فی الخصال عن خالد بن نجیح عن احدهام 8قال لیس تخلو االرض من
اربعه من املومنین و قد یکونون اکرث و الیکونون اقل من اربعه و ذلک ان الفسطاط الیقوم اال باربعه
اطناب و العمود فی وسطه انتهی ،و العمود هو القطب و الغوث االعظم ای الحجه فی کل عرص و
املومنون شیعتهم الخلصون.
و منها ما قال العسکری 7روایه عن جده الصادق 7فی قوله تعالی و اتقوا یوما التجزی نفس عن نفس
شیئا هذا یوم املوت فان الشفاعه و الفداء الیغنی عنه و اما فی القیمه فانا و اهلنا نجزی عن شیعتنا
کل جزاء لنکونن علی االعراف بین الجنه و النار محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الطیبون
من آلهم :فنی بعض شیعتنا فی تلک العرصات ممن کان منهم مقرصا فی بعض شدایدها فنبعث
علیهم خیار شیعتنا کسلامن و املقداد و ابیذر و عامر و نظرائهم فی العرص الذی یلیهم ثم فی کل
عرص الی یوم القیمه فینقضون علیهم کالبزاه و الصقور و یتناولونهم کام یتناول البزاه و الصقوره
صیدها فیزفونهم الی الجنه زفافا و انا لنبعث علی اخرین من محبینا خیار شیعتنا کالحامم فیلتقطونهم
من العرصات کام ملتقط الطیر الحب و ینقلونهم الی الجنان بحرضتنا و سیوتی بالواحد من مرصی
شیعتنا فی اعامله بعد ان حاز الوالیه و التقیه و حقوق اخوانه و یوقف بازائه مائتین و مائه و اکرث
من ذلک الی مائه الف من النصاب فیقال له هوالء فداوک من النار فیدخل هوالء املومنون الجنه و
اولئک النصاب النار و ذلک ما قال الله عزوجل رمبا یود الذین کفروا یعنی بالوالیه لو کانوا مسلمین
فی الدنیا منقادین لالمامه لیجعل مخالفیهم من النار فداوهم الخرب ،الخیار االول النقباء الن الجامعه
املسمین باعیانهم هم النقباء کام مر فی الفصل السابق فی تفسیر ایه املهاجرین و االنصار و الخیار
الثانی النجباء و لذلک وصف االولین انهم کالبزاه و الصقوره و وصف االخرین انهم کالحامم و الذین
ینقذونهم و یتناولونهم و یلتقطونهم هم ضعفاء الشیعه ولکن بعد ما حازوا الوالیه و التقیه و حقوق
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اخوانهم و حقوق االخوان هی معرفه النقباء و النجباء و سایر االخوان الن الکل اخوه الب و ام ابوهم
محمد و امهم علی 8اال ان النقباء و النجباء هم االخوه االکربون و السایرین مساوون او اصغرون.
و منها ما فی دعاء ام داود الذی اماله الصادق 7علیها یقول بعد الصلوه علی امللئکه و االنبیاء و علی
محمد و االوصیاء و السعداء و الشهداء و امئه الهدی اللهم صل علی االبدال و االوتاد و السیاح و
العباد و املخلصین و الزهاد و اهل الجهد و االجتهاد فاالبدال هم النجباء الذین یصیرون بدل النقباء
اذا مات احد منهم او هم النقباء الذین هم بدل امئتهم :فی کل عرص و قرن حیث التنالهم االیدی و
االبصار و االوتاد هم االرکان و السیاح هم النجباء السبعون الذین یبعثهم االمام فی کل عرص الی
االقطار کام مر و الباقون هم اتباعهم املسلمون المرهم ،و منها ما قال العسکری فی املحترض فی کالم
و وجد عند رأسه محمدا رسول الله 9من جانب و من جانب اخر علیا 7سید الوصیین و عند رجلیه
من جانب الحسن سبط سید النبیین و من الجانب االخر الحسین 7سیدالشهداء اجمعین و حوالیه
خیار خواصهم و محبیهم الذین هم سادات هذه االمه بعد ساداتهم من آل محمد الخرب ،و اخرجت
هذا الخرب لیعلم انهم سادات الدنیا احیاء و امواتا و کذا امثالهم و اشباههم فی کل قرن ملا ظهر من
لزوم وجودهم ،و فی دعاء کنز العرش املروی فی بلد االمین و اسألک بحق االسم الذی دعاک به
االنبیاء و االولیاء و االصفیاء و الزهاد و العباد و االبدال علیک یا رب ،و فی ما رواه یونس بن
عبدالرحمن عن الرضا 7و هو مذکور فی بلد االمین بعد الدعاء للقائم 7اللهم صل علی واله عهده و
االمئه من بعده و بلغهم امالهم و زد فی اجالهم و اعز نرصهم و متم لهم ما اسندت الیهم من امرک
لهم و ثبت دعامئهم و اجعلنا لهم اعوانا و علی دینک انصارا فانهم معادن کلامتک و خزان علمک و
ارکان توحیدک و دعائم دینک و واله امرک و خالصتک من عبادک و صفوتک من خلقک و اولیاوک
و سالئل اولیائک و صفوه اوالد نبیک و السالم علیهم و رحمه الله و برکاته ،اقول اما واله عهده فهم
الشیعه و من یوم تخلف من ابیه عهده الی انیقتل فزمان الغیبه عهده و هو امام هذا العهد بال شک
و اما االمئه من بعده فسوق الدعاء و املقام یشهد ان املراد ایضا الشیعه النه یبعد انیقرن االمام و
الشیعه فی صلوه واحده ثم یوصفهام جمیعا بوصف واحد و متی قرن الشیعه بالدعاء لالمام و وصفه
فلام کان الیمکن انیکون واله العهد االمئه املعصومین فاملراد باالمئه بعده ایضا الشیعه و املراد بقوله
بعده ای بعد رتبه العصمه فهم ایضا فی کل عرص و یشهد به دعاوه و اجعلنا لهم اعوانا و ذلک ظاهر
ملن کان له عینان ،و فی دعاء ثالث شعبان فی صفه الحسین 7املمدود بالنرصه یوم الکره املعوض من
قتله ان االمئه من نسله و الشفاء فی تربته و الفوز معه فی اوبته و االوصیاء من عرتته بعد قامئهم و
غیبته حتی یدرکوا االوتار و یثأروا الثار و یرضوا الجبار و یکونوا خیر انصار صلی الله علیهم مع اختالف
اللیل و النهار اللهم فبحقهم الیک اتوسل و اسئل الدعاء ،و هذا الدعاء ایضا رصیح فی ان بعد القائم
و غیبته جامعه هم اوصیاء آل محمد :و هم من عرته الحسین :النهم من آل محمد :کام ورد فی اخبار
عدیده کام قال ابوعبدالله 7لعمر بن یزید بیاع السابری انت والله منا اهل البیت قال جعلت فداک
من آل محمد قال ای والله من انفسهم قال من انفسهم قال والله یا عمر اما تقرأ کتاب الله عزوجل
ان اولی الناس بابرهیم االیه فاالوصیاء من عرتته ملا ورد انا و علی ابوا هذه االمه و الدلیل علی ان
هذه االوصیاء من الشیعه قوله بعد قامئهم و غیبته الیقال ان االمئه یرجعون بعد القائم و هم االوصیاء
فانهم االوصیاء بعد الظهور ال بعد الغیبه و ان قیل انهم ایضا بعد الغیبه قلنا لیس ذلک من لحن
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العرب فانه اذا قیل اقرأ هذا الدعاء بعد طلوع الفجر لیس الحد انیقرأه بعد الظهر علی انه ایضا بعد
طلوع الفجر و کذلک اذا قیل بعد الغیبه الیفهم منه بعد الظهور ابدا فهم االوصیاء الذین فی زمان
الغیبه بعد ان غاب صاحبهم و هم الذین یدرکون االوتار و یثأرون الثار باطنا فی زمان الغیبه فان
اعظم االوتار ما یصیب االمئه فی دینهم من النواصب املریدین الطفاء نورهم فهم یدرکون تلک االوتار
بعلومهم و ظاهرا مع امامهم حین یرجعون الی الدنیا الی غیر ذلک من االخبار و االثار الداله علی
وجودهم فی کل عرص.
*«فصل  : 2االخبار الوارده فی معنی الرکن الرابع  ،باب ، 5وجوب توالهم و القبول منهم و التسلیم
لهم و الرجوع الیهم»*
بــاب
وجوب توالهم و القبول منهم و التسلیم لهم و الرجوع الیهم و عدم جواز الرد علیهم ،قال ابوعبدالله7
فی حدیث ینظر ان من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا
فلیرضوا به حکام فانه قد جعلته علیکم حاکام فاذا حکم بحکمنا فلمیقبله منه فامنا استخف بحکم
الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الرشک بالله الخرب ،و ال شک ان حقیقه ذلک
و حقه عند النقباء و النجباء العدول الذین امرنا باخذ العلم عنهم کام مر ،و منها ما رواه فی الوسائل
عن الصادق 7من دان الله بغیر سامع من صادق الزمه الله التیه الی الفناء و من ادعی سامعا من غیر
الباب الذی فتحه الله لخلقه فهو مرشک و ذلک الباب املأمون علی وحی الله ،و ما رواه عن اسحق
بن یعقوب الی املهدی7یسأله عن الحوادث الواقعه فی زمن الغیبه فکتب الحجه 7و اما الحوادث
الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله انتهی ،و قد مر انه قال
االمام 7انظروا الی علمکم هذا عمن تأخذونه الخرب ،و قد مر فی عده روایات.
و منها ما قال الحسن بن علی العسکری 7ان من جحد والیه علی الیری الجنه بعینه ابدا اال ما یراه
مام یعرف به انه لو کان یوالیه لکان ذلک محله و مأواه فیزداد حرسات و ندامات و ان من توالی علیا
و بریء من اعدائه و سلم الولیائه الیری النار بعینه ابدا اال ما یراه فیقال له لو کنت علی غیر هذا
لکان ذلک مأواک الخرب ،و التسلیم الولیائه هو القبول منهم و الرد الیهم و امتثال اوامرهم و اجتناب
نواهیهم ،و منها ما رواه العسکری 7فی تفسیره ان رسول الله 9فرس همزات الشیطان قال اما همزاته
فام یلقیه فی قلوبکم من بغضنا اهل البیت قالوا یا رسول الله و کیف نبغضکم بعد ما عرفنا محلکم
من الله و منزلتکم قال 9بانتبغضوا اولیاءنا و تحبوا اعداءنا فاستعیذوا بالله من محبه اعدائنا و عداوه
اولیائنا فتعاذوا من بغضنا فان من احب اعدائنا فقد عادانا و نحن منه براء والله عزوجل منه بریء
هـ  ،و منها ما رواه فی العوامل من فقه الرضا روی ان الله اوحی الی بعض عباد بنیارسائیل و قد دخل
قلبه شیء اما عبادتک لی فقد تعززت بی و اما زهدک فی الدنیا فقد تعجلت الراحه فهل والیت لی
ولیا او عادیت لی عدوا ثم امر به الی النار نعوذ بالله و ما رواه عن علی7انه قال رسول الله 9ذات
یوم احب فی الله و ابغض فی الله و وال فی الله و عاد فی الله فانه التنال والیه الله اال بذلک الی
ان قال قال له رجل من ولی الله حتی اوالیه و من عدوه حتی اعادیه فاشار الی علی 7فقال اتری هذا
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فقال بلی فقال ولی هذا ولی الله فواله و عدو هذا عدو الله فعاده وال ولی هذا و لو انه قاتل ابیک
و ولدک و عاد عدو هذا و لو انه ابوک و ولدک ،و منها ما قال العسکری 7فی قوله تعالی و اذا لقوا
الذین امنوا قالوا امنا یعنی کایامنکم مبحمد 9مقرونا باالیامن بامامه اخیه علی بن ابیطالب و ان
خلفاءه من بعده النجوم الزاهره و االقامر املنیره و الشموس املضیئه الباهره و ان اولیاءهم اولیاء الله
و اعدائهم اعداء الله الخرب ،انظر کیف عد الشهاده بالرکن الرابع من ایامن املومنین ،و منها ما ذکر
فی تلو قوله اتخذتم عند الله عهدا ان عذابکم علی کفرکم مبحمد و دفعکم االمامه فی نفسه فی
علی 7و سایر خلفائه و اولیائه منقطع غیر دائم بل ما هو اال عذاب دائم ال نفاد له فالتجرتئوا علی
االثام و القبایح من الکفر ،و منها ما رواه عن الصادق 7فی تلو قوله و ملا جاءهم رسول من عند الله
مصدق ملا معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم الیعلمون قال ملا
جاءهم جاء الیهود و من یلیهم من النواصب کتاب من عند الله القرآن مشتمال علی وصف فضل
محمد و علی 8و ایجاب والیتهام و والیه اولیائهام و عداوه اعدائهام نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب
الخرب ،و قد مر فی دعاء التوسل ان القبول من حمله فضائلهم و التسلیم لرواتها من رشط قبول االعامل
و اال فالتقبل.
و منها ما رواه العسکری عن النبی 9معارش الناس احبوا موالینا مع حبکم اللنا هذا زید بن حارثه و
ابنه اسامه من خواص موالینا فاحبوهام فو الذی بعث محمدا بالحق نبیا لینفعکم حبهام قالوا و کیف
ینفعنا حبهام قال انهام یأتیان یوم القیمه علیا7بخلق عظیم من محبیهم اکرث من ربیعه و مرض بعدد
کل واحد فیقوالن یا اخا رسول الله هوالء احبونا بحب محمد رسول الله و بحبک فیکتب لهم علی
جوازا علی الرصاط فیعربون علیه الی ان قال فاذا اردتم الجواز علی الرصاط ساملین دخول الجنان
غامنین فاحبوا بعد حب محمد و آله موالیه الی ان قال فانه تعالی اذا ادخلکم الجنه معارش شیعتنا و
محبینا نادی منادیه فی تلک الجنان قد دخلتم یا عبادی الجنه برحمتی فتقاسموها علی قدر حبکم
لشیعه محمد و علی و قضائکم حقوق اخوانکم املومنین فایهم کان للشیعه اشد حبا و لحقوق االخوان
املومنین احسن قضاء کانت درجاته فی الجنان فی اعلی جنتی الخرب ،و منها ما قال رسول الله9لسلامن
یا سلامن ان جربئیل عن الله تعالی یقول یا محمد سلامن و املقداد اخوان متصافیان فی ودادک و
وداد علی اخیک و وصیک و صفیک و هام فی اصحابک کجربئیل و میکائیل فی امللئکه عدوان ملن
ابغض احدهام و ولیان ملن واالهام و والی محمدا و علیا عدوان ملن عادی محمدا و علیا و اولیاءهام
و لو احب اهل االرض سلامن و املقداد کام یحبهام ملئکه الساموات و الحجب و الکرسی و العرش
ملحض ودادهام ملحمد و علی و مواالتهام الولیاء الله و معاداتهام العداء الله ملا عذب الله احدا منهم
بعذاب البته قال الحسن بن علی8فلام قال ذلک رسول الله 9فی سلامن و املقداد رس به املومنون و
انقادوا و ساء ذلک املنافقون فعاندوا و عابوا الخرب ،و منها ما رواه العسکری 7فی حدیث طویل قال
الله الدم تسبحنی مبا انا اهله و تعرتف بخطیئتک کام انت اهله و تتوسل الی بالفاضلین الذین علمتک
اسامءهم و فضلتک بهم علی ملئکتی و هم محمد و آله الطیبون و اصحابه الخیرون فوفقه الله تعالی
فقال یا رب ال اله اال انت سبحانک و بحمدک عملت سوء و ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب
الرحیم بحق محمد و آله الطیبین و خیار اصحابه املنتجبین الی ان قال قال ادم یا رب ما اعظم شأن
محمد و آله و خیار اصحابه فاوحی الله الیه یا ادم انک لو عرفت کنه جالل محمد عندی و خیار
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اصحابه و آله الحببته حبا یکون افضل اعاملک قال آدم یا رب عرفنی قال الله یا آدم ان محمدا لو
وزن به جمیع الخلق من النبیین و املرسلین و امللئکه املقربین و سایر عباد الله الصالحین من اول
الدهر الی اخره من الرثی الی العرش لرجح بهم و ان رجال من خیار آل محمد لو وزن به جمیع آل
النبیین لرجح بهم و ان رجال من خیار صحابه محمد لو وزن به جمیع اصحاب املرسلین لرجح بهم یا
آدم لو احب رجل من الکفار او جمیعهم رجال من آل محمد و اصحابه الخیرین لکفاه الله عن ذلک
بانیختم له بالتوبه و االیامن ثم یدخله الجنه ان الله لیفیض علی کل احد من محبی محمد و آل
محمد و اصحابه من الرحمه ما لو قسمت علی عدد کعدد کل ما خلق الله من اول الدهر الی اخره
و کانوا کفارا لکفاهم و الداهم الی عاقبه محموده االیامن بالله حتی یستحقوا به الجنه و ان رجال
ممن یبغض آل محمد و اصحابه الخیرین او واحدا منهم لعذبه الله عذابا ما لو قسم علی مثل عدد
خلق الله الهلکهم اجمعین الخرب ،نعوذ بالله من همزات الشیطان و نعوذ بالله انیحرضنا انه هو
السمیع العلیم و قد مر ان مثل سلامن و ابیذر و ا ملقداد و عامر الذین هم من خیار الصحابه
الفاضلین یکون فی کل عرص و زمان فوجب توالهم و الرباءه من اعدائهم و التمسک باذیالهم و ما
ملنذکر من االخبار اکرث و اوفر مام ذکرنا اال انا کنا فی بعض القری و ملیحرضنا کتب االخبار فاقترصنا
ببعض ما حرضنا خوفا من االطاله هذا مع ان املوالی یکفیه واحد من هذه االیات و االخبار الواضحه
املنار و املعاند الیکتفی بالف،
علی نحت القوافی من مواقعها
و ما علی اذا ملیفهم البقر

و ملا کان فی هذه االخبار کثیرا ذکر الشیعه و الولی فخشینا انیفهم بعض من ملیأنس باالخبار ان
الشیعه و الولی کل من احب آل محمد :فالتزمنا اننذکر هنا بعض االخبار املفرسه ملعنی الشیعه املبینه
لنوعهم لئال یدعی هذا املقام کل احد و الیظن بکل احد و نسأل الله انیجعلنا من محبیهم و معادی
عدوهم.
*«فصل  : 2االخبار الوارده فی معنی الرکن الرابع  ،باب  ، 6معنی الشیعه و الفرق بینهم و بین سایر
املوالین و انهم اناس مخصوصون »*
بــاب
معنی الشیعه و الفرق بینهم و بین سایر املوالین و انهم اناس مخصوصون ،روی العسکری 7فی تفسیره
عن النبی 9قال قال رسول الله 9اتقوا الله معارش الشیعه فان الجنه لنتفوتکم و ان ابطأت بکم عنها
قبایح اعاملکم فتنافسوا فی درجاتها قیل فهل یدخل جهنم احد من محبیک و محبی علی 7قال من
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قذر نفسه مبخالفه محمد و علی 7و واقع املحرمات و ظلم املومنین و املومنات و خالف ما رسم به
من الرشایع جاء یوم القیمه قذرا طفسا یقول له محمد و علی 8یا فالن انت قذر طفس التصلح مبرافقه
موالیک االخیار و ملعانقه الحور الحسان و ال مالئکه الله املقربین التصل الی ما هناک اال بانتطهر
عنک ما هیهنا یعنی ما علیک من الذنوب فیدخل الی الطبق االعلی من جهنم فیعذب ببعض ذنوبه
و منهم من یصیبه الشدائد فی املحرش ببعض ذنوبه ثم یلتقطه من هنا و من هنا من یبعثهم الیه
موالیهم من خیار شیعتهم کام یلتقط الطیر الحب و منهم من یکون ذنوبه اقل و اخف فیطهر منها
بالشداید و النوائب من السالطین و غیرهم و من االفات فی االبدان فی الدنیا لیدلی فی قربه و هو
طاهر و منهم من یقرب موته و قد بقی علیه فیشدد نزعه و یکفر عنه فان بقی شیء و قوی علیه و
یکون له بطن و اضطراب فی یوم موته فیقل من یحرضه و یلحقه به الذل فیکفر عنه و ان بقی شیء
اتی به و ملا یلحد فیرجع فیتفرقون عنه فیطهر فان کانت ذنوبه اکرث و اعظم طهر منها بشداید عرصات
القیامه فان کانت اکرث و اعظم منها فی الطبق االعلی من جهنم و هو اشد محبینا عذابا و اعظمهم
ذنوبا لیس هوالء یسمون بشیعتنا ولکنهم یسمون مبحبینا و موالین الولیائنا و املعادین العدائنا ان
شیعتنا من شیعنا و اتبع اثارنا و اقتدی باعاملنا ،و قال االمام 7قال رجل لرسول الله 9یا رسول الله فالن
ینظر الی حرم جاره فان امکنه مواقعه حرام ملیرع عنه فغضب رسول الله 9و قال ایتونی به فقال
رجل اخر یا رسول الله انه من شیعتکم یعتقد مواالتک و موااله علی 7و یتربء من اعدائکام قال رسول
الله 9التقل انه من شیعتنا فانه کذب فان شیعتنا من شیعنا و اتبعنا فی اعاملنا و لیس هذا الذی
ذکرته فی هذا الرجل من اعاملنا ،و قیل المیراملومنین7فالن مرسف علی نفسه بالذنوب املوبقات و
هو مع ذلک من شیعتکم فقال امیراملومنین 7قد کتب علیک کذبه او کذبتان ان کان مرسفا بالذنوب
علی نفسه یحبنا و یبغض اعداءنا فهو کذبه واحده هو من محبینا ال من شیعتنا و ان کان یوالی
اولیاءنا و یعادی اعداءنا و لیس مبرسف علی نفسه کام ذکرت فهو منک کذبه النه الیرسف فی الذنوب
و ان کان یرسف فی الذنوب و الیوالینا و الیعادی اعداءنا فهو منک کذبتان ،قال رجل المرأته اذهبی
الی فاطمه بنت رسول الله 9فاسألیها عنی انا من شیعتکم ام لست من شیعتکم فسألتها فقالت قولی
له ان کنت تعمل مبا امرناک و تنهی عام زجرناک عنه فانت من شیعتنا و اال فال فرجعت فاخربته فقال
یا ویلی و من ملینفک من الذنوب و الخطایا فانا اذا خالد فی النار فان من لیس من شیعتهم فهو
خالد فی النار فرجعت امرأته فقالت لفاطمه ما قال لها زوجها فقالت فاطمه 3قولی له لیس هکذا
فان شیعتنا من خیار اهل الجنه و کل محبینا و موالی اولیائنا و معادی اعدائنا و املسلم بقلبه و لسانه
لنا لیسوا من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا و نواهینا فی سائر املوبقات و هم مع ذلک فی الجنه ولکن
بعد ما یطهرون من ذنوبهم بالبالیا و الرزایا و فی عرصات القیامه بانواع شدایدها او فی الطبق االعلی
من جهنم بعذابها الی اننستنقذهم بحبنا عنها و ننقلهم الی حرضتنا.
قال رجل لحسن بن علی 8انی من شیعتکم فقال الحسن بن علی 8یا عبدالله ان کنت لنا فی اوامرنا
و زواجرنا مطیعا فقد صدقت و ان کنت بخالف ذلک فالتزد فی ذنوبک بدعواک مرتبه رشیفه لست
من اهلها التقل انا من شیعتکم ولکن قل انا من موالیکم و محبیکم و معادی اعدائکم و انت فی
خیر الی خیر ،و قال رجل للحسین 7یابن رسول الله انا من شیعتکم قال اتق الله و التدعین شیئا یقول
الله کذبت و فجرت فی دعواک ان شیعتنا من سهلت قلوبهم من کل غش و غل و دخل ولکن قل انا
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من موالیکم و محبیکم ،و قال رجل لعلی بن الحسین 7یابن رسول الله انا من شیعتکم الخلص فقال7
له یا عبدالله فاذا انت کابرهیم الخلیل الذی قال الله و ان من شیعته البرهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم
فان کان قلبک کقلبه فانت من شیعتنا و ان ملیکن قلبک کقلبه و هو طاهر من الغش و الغل و اال
فانک ان عرفت انک بقولک کاذب فیه انک ملبتلی بفالج الیفارقک الی املوت او جذام لیکون کفاره
لکذبک هذا ،قال الباقر 7لرجل فخر علی آخر اتفاخرنی و انا من شیعه آل محمد الطیبین فقال له
الباقر 7علی ما فخرت علیه و رب الکعبه و غنب([ )]3منک علی الکذب یا عبدالله امالک معک تنفقه
علی نفسک احب الیک ام تنفقه علی اخوانک املومنین قال بل انفقه علی نفسی قال فلست من
شیعتنا فانا نحن ما ننفق علی املنتحلین من اخواننا احب الینا من انننفق علی انفسنا ولکن قل انا
من محبیکم و من الراجین النجاه مبحبتکم ،و قیل للصادق 7ان عامر الدهنی شهد الیوم عند ابن ابی
لیلی قاضی الکوفه فقال له القاضی قم یا عامر فقد عرفناک التقبل شهادتک النک رافضی فقام عامر
و قد ارتعدت فرائصه فاستفزعه البکاء فقال له ابن ابی لیلی انت رجل من اهل العلم و الحدیث ان
کان یسوءک انیقال لک رافضی فتربء من الرفض فانت من اخواننا فقال له عامر یا هذا ما ذهبت
والله حیث ذهبت ولکنی بکیت علیک و علی اما بکائی علی نفسی فانک نسبتنی الی رتبه رشیفه
لست من اهلها و زعمت انی رافضی ویحک لقد حدثنی الصادق 7ان اول من سمی الرافضه السحره
الذین ملا شاهدوا ایه موسی فی عصاه امنوا به و اتبعوه و رفضوا امر فرعون و استسلموا لکل ما انزل
بهم فسامهم فرعون الرافضه ملا رفضوا دینه فالرافضی من رفض کل ما کرهه الله و فعل کل ما امره
الله فاین فی هذا الزمان مثل هذا فامنا بکیت علی نفسی خشیه انیطلع الله علی قلبی و قدتلقبت
هذا االسم الرشیف فیعاتبنی ربی عزوجل و یقول عامر اکنت رافضا لالباطیل عامال بالطاعات کام قال
لک فیکون ذلک مقرصا بی فی الدرجات ان سامحنی و موجبا لشدید العقاب علی ان ناقشنی اال
انیتدارکنی موالی بشفاعتهم و اما بکائی علیک فلعظم کذبک فی تسمیتی بغیر اسمی و شفقتی
الشدیده علیک من عذاب الله ان رصفت ارشف االسامء الی ان جعلته من ارذلها کیف یصرب بدنک
علی عذاب کلمتک هذه فقال الصادق 7لو ان علی عامر من الذنوب ما هو اعظم من السموات و
االرضین ملحیت عنه بهذه الکلامت و انها لتزید فی حسناته عند ربه عزوجل حتی یجعل کل خردله
منها اعظم من الدنیا الف مره ،قال رجل ملوسی بن جعفر 8مررنا برجل فی سوق و هو ینادی انا من
شیعه محمد و آل محمد الخلص و هو ینادی علی ثیاب یبیعها علی من یزید فقال موسی 7ما جهل
و الاضاع امرء عرف قدر نفسه اتدرون ما مثل هذا هذا کمن قال انا مثل سلامن و ابیذر و املقداد و
عامر و هو مع ذلک یناجش فی بیعه و یدلس عیوب املبیع علی مشرتیه و یشرتی الشیء بثمن فیزاید
الغریب بطلبه فیوجب له ثم اذا غاب املشرتی قال الازیده اال بکذا بدون ما کان طلبه منه ایکون هذا
کسلامن و ابیذر و املقداد و عامر حاش لله انیکون هذا کهم ولکن المننعه انیقول انا من محبی
محمد و آل محمد و من موالی اولیائهم و معادی اعدائهم.
قال و ملا جعل الی علی بن موسی 8والیه العهد دخل الیه آذنه فقال ان قوما بالباب یستأذنون علیک
یقولون نحن شیعه علی فقال انا مشغول فارصفهم فرصفهم فلام کان من الیوم الثانی جاوا و قالوا
کذلک فقال مثلها فرصفهم الی ان جاوا هکذا یقولون و یرصفهم شهرین ثم ایسوا من الرسول و قالوا
للحاجب قل ملوالنا انا شیعه ابیک علی بن ابیطالب 7و قد شمتت بنا اعداونا فی حجابک لنا و نحن
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ننرصف هذه الکره و نهرب من بلدنا خجال و انفه مام لحقنا و عجزا عن احتامل مضض ما یلحقنا
بشامته اعدائنا فقال علی بن موسی 7ائذن لهم لیدخلوا فدخلوا علیه فسلموا علیه فلم یرد علیهم و
ملیأذن لهم بالجلوس فبقوا قیاما و قالوا یابن رسول الله ما هذا الجفاء العظیم و االستخفاف بعد هذا
الحجاب الصعب ای باقیه تبقی منا قال الرضا 7اقرأوا و ما اصابکم من مصیبه فبام کسبت ایدیکم و
یعفو عن کثیر فام اقتدیت اال بربی عزوجل فیکم و برسول الله و بامیراملومنین و من بعده من ابائی
الطاهرین عتبوا علیکم فاقتدیت بهم قالوا ملا ذا یابن رسول الله قال لدعواکم انکم شیعه امیراملومنین
علی بن ابیطالب 7ویحکم امنا شیعته الحسن و الحسین و سلامن و ابوذر و املقداد و عامر و محمد
بن ابیبکر الذین ملیخالفوا شیئا من اوامره و ملیرتکبوا شیئا من فنون زواجره فاما انتم فاذا قلتم انکم
شیعته و انتم فی اکرث اعاملکم له مخالفون مقرصون فی کثیر من الفرایض و تتهاونون بعظیم حقوق
اخوانکم فی الله و تتقون حیث الیجب التقیه و ترتکون التقیه حیث البد من التقیه لو قلتم انکم
موالیه و محبوه و املوالون الولیائه و املعادون العدائه ملانکره من قولکم ولکن هذه مرتبه رشیفه
ادعیتموها ان ملتصدقوا قولکم بفعلکم هلکتم ان ملیتدارککم رحمه ربکم قالوا یابن رسول الله انا
نستغفر الله و نتوب الیه من قولنا بل نقول کام علمنا موالنا نحن محبوکم و محبوا اولیائکم و معادوا
اعدائکم قال الرضا 7فمرحبا بکم یا اخوانی و اهل ودی ارتفعوا ارتفعوا فام زال یرفعهم حتی لصقهم
بنفسه ثم قال لحاجبه کم مره حجبتهم قال ستین مره فقال لحاجبه فاختلف الیهم ستین مره متوالیه
فسلم علیهم و اقرأهم سالمی فقد محوا ما کان من ذنوبهم باستغفارهم و توبتهم و استحقوا الکرامه
ملحبتهم لنا و مواالتهم و تفقد امورهم و امور عیاالتهم فاوسعهم نفقات و مربات و صالت و دفع
معرات.
قال دخل رجل علی محمد بن علی بن موسی الرضا :و هو مرسور فقال ما لی اراک مرسورا قال یابن
رسول الله سمعت اباک یقول احق یوم بانیرس العبد فیه یوم یرزقه الله صدقات و مربات و سد خالت
من اخوان له مومنین و انه قصدنی الیوم عرشه من اخوانی الفقراء لهم عیاالت قصدونی من بلد کذا
و کذا فاعطیت کل واحد منهم فلهذا رسوری فقال محمد بن علی 8لعمری انک حقیق بانترس ان
ملتکن احبطته او التحبطه فیام بعد فقال الرجل کیف احبطته و انا من شیعتکم الخلص فقال هاه قد
ابطلت برک باخوانک قال و کیف ذلک یابن رسول الله قال محمد بن علی 8اقرأ قول الله عزوجل
یاایها الذین امنوا التبطلوا صدقاتکم باملن و االذی قال الرجل یابن رسول الله ما مننت علی القوم
الذین تصدقت علیهم و ال اذیتهم قال له محمد بن علی 8ان الله عزوجل قال التبطلوا صدقاتکم باملن
و االذی و ملیقل التبطلوا باملن علی من تتصدقون علیه و باالذی ملن تتصدقون علیه و هو کل اذی
افرتاک اذاک القوم الذین تصدقت علیهم اعظم ام اذاک لحفظتک و مالئکه الله املقربین حوالیک ام
اذاک لنا فقال الرجل بل هذا یابن رسول الله فقال فقد اذیتنی و اذیتهم و ابطلت صدقتک قال ملاذا
قال لقولک و کیف احبطته و انا من شیعتکم الخلص ویحک اتدری من شیعتنا الخلص قال ال فقال
شیعتنا الخلص حزقیل املومن من آل فرعون و صاحب یس الذی قال الله تعالی و جاء رجل من اقصی
املدینه یسعی و سلامن و ابوذر و املقداد و عامر اسویت نفسک بهوالء اما اذیت بهذا املالئکه و اذیتنا
فقال الرجل استغفر الله و اتوب الیه فکیف اقول قال قل انا من موالیکم و محبیکم و معادی اعدائکم
و موالی اولیائکم فقال کذلک اقول و کذلک انا یا ابن رسول الله قد تبت من القول الذی انکرته و
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انکره املالئکه فام انکرتم ذلک اال النکار الله عزوجل فقال محمد بن علی بن موسی :االن قد عادت
الیک مثوبات صدقاتک و زال عنها االحباط.
قال ابویعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سنان رضی الله عنهام حرضنا لیله علی
غرفه الحسن بن علی بن محمد :و کان ملک الزمان له معظام و حاشیته له مبجلین اذ مر علینا والی
البلد الی الحسن بن علی )]4[(8و معه رجل مکتوف و الحسن بن علی 8مرشف من روزنته فلام راه
الوالی ترجل من دابته اجالال له فقال له الحسن بن علی 8عد الی موضعک فعاد و و هو معظم له و
قال یابن رسول الله اخذت هذا فی هذه اللیله علی باب حانوت صیرفی فاتهمته بانه یرید نقبه و
الرسقه منه فقبضت علیه فلام هممت بان ارضبه خمس مائه و هذا سبیلی فی من اتهمه و فی من
اخذه لیکون قد سعی ببعض ذنوبه قبل انیأتینی من الاطیق مدافعته فقال لی اتق الله و التتعرض
لسخط الله فانی من شیعه امیراملومنین 7و شیعه هذا االمام القائم بامر الله فکففت و قلت و انا مار
بک علیه فان عرفک بالتشیع اطلقتک و اال قطعت یدک و رجلک بعد ان اجلدک الف سوط و قد
جئتک به یابن رسول الله فهل هو من شیعه علی کام ادعی فقال الحسن بن علی 8معاذ الله ما هذا
من شیعه علی 7و امنا ابتاله الله فی یدک العتقاده فی نفسه انه من شیعه علی 7فقال الوالی کفیتنی
مونته االن ارضبه خمس مائه ال حرج علی فیها فلام نحاه بعیدا قال ابطحوه فبطحون و اقام علیه
جالدین واحدا عن یمینه و اخر عن شامله و قال اوجعاه فاهویا الیه بعصیهام فکانا الیصیبان استه
شیئا امنا یصیبان االرض فضجر من ذلک فقال ویلکم ترضبون االرض ارضبوا استه فذهبوا یرضبون
استه فعدلت ایدیهم فجعل یرضب بعضهم بعضا و یصیح و یتأوه فقال لهم ویحکم امجانین انتم
ترضبون بعضکم بعضا ارضبوا الرجل فقالوا ما نرضب اال الرجل و مانقصد سواه ولکن تعدل ایدینا
حتی نرضب بعضنا بعضا قال فقال یا فالن یا فالن حتی دعا اربعه و صاروا مع االولین سته و قال
احیطوا به فاحاطوا به فکان یعدل بایدیهم و یرفع عصیهم الی فوق فکانت التقع اال بالوالی فسقط
عن دابته و قال قتلتمونی قتلکم الله ما هذا فقالوا ما رضبنا اال ایاه ثم قال لغیرهم تعالوا فارضبوا
هذا فجاوا فرضبوه بعد فقال ویلکم ایای ترضبون قالوا ال والله النرضب اال الرجل قال الوالی فمن این
لی هذه الشجات برأسی و وجهی و بدنی ان ملتکونوا ترضبونی فقالوا شلت ایامننا ان کنا قصدناک
برضب قال الرجل یا عبدالله للوالی اما تعترب بهذه االلطاف التی بها یرصف عنی هذا الرضب ویلک
ردنی الی االمام و امتثل فی امره قال فرده الوالی بعد الی بین یدی الحسن بن علی 8فقال یا ابن
رسول الله عجبا لهذا انکرت انیکون من شیعتکم و من ملیکن من شیعتکم فهو من شیعه ابلیس و
هو فی النار و قد رأیت له من املعجزات ما الیکون اال لالنبیاء فقال الحسن بن علی8قل او لالوصیاء
فقال الحسن بن علی 8للوالی یا عبدالله انه کذب فی دعواه انه من شیعتنا لو عرفها ثم تعمدها
البتلی بجمیع عذابک له و لبقی فی املطبق ثلثین سنه ولکن الله رحمه الطالق کلمه علی ما عنی ال
علی تعمد کذب و انت یا عبدالله فاعلم ان الله قد خلصه من یدک خل عنه فانه من موالینا و محبینا
و لیس من شیعتنا فقال الوالی ما کان هذا کله عندنا اال سواء فام الفرق قال االمام 7الفرق ان شیعتنا
هم الذین یتبعون اثارنا و یطیعوننا فی جمیع اوامرنا و نواهینا فاولئک شیعتنا و اما من خالفنا فی
کثیر مام فرضه الله علیه فلیسوا من شیعتنا قال االمام 7للوالی تب فقد کذبت کذبه و لو تعمدتها و
کذبتها البتالک الله تعالی برضب الف سوط و سجن ثلثین سنه فی املطبق قال و ما هی یابن رسول
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الله قال بزعمک انک رأیت له معجزات ان املعجزات لیست له امنا هی لنا اظهرها الله فیه ابانه
لحجتنا و ایضاحا لجاللتنا و رشفنا و لو قلت شاهدت فیه معجزات ملانکره علیک الیس احیاء عیسی
املیت معجزه فهی للمیت ام لعیسی او لیس خلقه من الطین کهیئه الطیر فصار طیرا باذن الله معجزه
او هی للطائر ام لعیسی او لیس الذین جعلوا قرده خاسئین معجزه و هی معجزه للقرده ام لنبی
ذلک الزمان فقال الوالی استغفر الله و اتوب الیه ثم قال الحسن بن علی 8للرجل الذی قال انا من
شیعه علی 7امنا لست من شیعه علی 7امنا انت من محبیه امنا شیعه علی 7الذین قال الله تعالی فیهم
و الذین امنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون هم الذین امنوا بالله و وصفوه
بصفاته و نزهوه عن خالف صفاته و صدقوا محمدا 9فی اقواله و صوبوه فی کل افعاله و والوا علیا7
بعده سیدا اماما و قرما هامما الیعدله من امه محمد9احدا و ال کلهم اذا جمعوا فی کفه یزنون بوزنه
بل یرجح علیهم کام یرجح السامء علی الذره و شیعه علی علیه الصلوه و السالم هم الذین الیبالون
اوقع املوت علیهم او وقعوا علی املوت و شیعه علی علیهم الصلوه و السالم هم الذین یوثرون اخوانهم
علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه و هم الذین الیراهم الله حیث نهاهم و الیفتقدهم من حیث
امرهم و شیعه علی 7هم الذین یقتدون بعلی 7فی اکرام اخوانهم املومنین ما عن قولی لک اقول هذا
اقوله من قول محمد 9فذلک قوله و عملوا الصالحات قضوا الفرایض کلها بعد التوحید و اعتقاد النبوه
و االمامه و اعظمها فرضان قضاء حقوق االخوان فی الله و استعامل التقیه من اعداء الله.
فتبین و ظهر ملن نظر و ابرص ان الشیعه هم قوم شایعوا امئتهم :فی کل اعاملهم و افعالهم و اقوالهم
و احوالهم و الیخالفونهم فی جزئی و ال کلی و اما من یقرتف املاثم و السیئات و یجرتح املعاصی و
الخطیئات او یخالفهم فی اقوالهم و احوالهم لیس بشیعه لهم و امنا هو من محبی اولیائهم و معادی
اعدائهم بل ادعاء التشیع مع اقرتاف املعاصی من اعظم الخطیئات و یورث احباط الحسنات کام مر
الن ادعاء التشیع ادعاء انه من شعاعهم کام قال الصادق 7امنا سمیت الشیعه شیعه النهم خلقوا من
شعاع نورنا فانت اذا ادعیت التشیع ادعیت انک من شعاعهم و نورهم فاذا کنت مقرتفا ملا لیس فیه
رضی الله سبحانه فقد ادعیت خالف العصمه فی امئتک :الن کل شعاع البد و ان یشاکل منیره و انت
مقرتف للسیئات و تدعی انک شعاعهم فالبد و انیکون فیهم السیئات لتکون مطابقا لهم شعاعا
لنورهم اال تری ان شبح االنسان فی املراه علی هیئه االنسان و شبح الکلب علی هیئه الکلب فاذا
ادعی شبح علی هیئه الکلب انی شبح فالن فذلک ادعاء کلبیه فالن فکذلک ادعائک الشعاعیه الل
محمد :مع زعاره خلقک و سیئات اعاملک و موبقات افعالک ادعاء کون تلک الوصامت فیهم صلوات
الله علیهم و ادعاء ذلک فیهم اثبات تلک العیوب فی الله سبحانه فانهم قالوا یفصل نورنا من نور
ربنا کام یفصل نور الشمس من الشمس کام قالوا شیعتنا منا کشعاع الشمس من الشمس فیرجع
وصمه تلک الصفات الی الله سبحانه و سبحان ربک رب العزه عام یصفون و سالم علی املرسلین و
الحمد لله رب العاملین و کذلک اذا ادعیت التشیع لغیرک و هو لیس علی ما وصفنا و لذلک مضی
انهم یتأذون بذلک و ان اذیتهم توجب احباط الصدقه لقوله تعالی التبطلوا صدقاتکم باملن و االذی
کام مر و قد قال الصادق 7کل معروف صدقه فیبطل منک کل معروف عملته من صلوات و صوم و
حج و زکوه و غیرها الن کلها معروف بل یورث محاربه الله سبحانه فان الله سبحانه یقول فی القدسی
من اذی لی ولیا فقد بارزنی باملحاربه و دعانی الیها بل توجب اللعن من الله سبحانه لقوله الذین
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یوذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و االخره فالشیعه الذین مر فی صفاتهم ان الله اخذ میثاقهم
علی امللئکه و انهم رکن الدین و جزء االیامن و الیقین و غیر ذلک من صفاتهم فهم قوم مخصوصون
الیوجد فی کل عرص منهم اال معدودون و هم نظراء سلامن و صاحب یس و مومن ال فرعون و ابیذر
و املقداد و عامر و محمد بن ابیبکر و هم اصحاب القلوب السلیمه و اشباه االنبیاء و اشعه ال
محمد :الذین سهلت قلوبهم من کل غش و غل و دخل و این اولئک و کم اولئک هم اقل من الکربیت
االحمر قال ابوعبدالله 7املومنه اعز من املومن و املومن اعز من الکربیت االحمر فمن رأی منکم
الکربیت االحمر و قال ابوجعفر 7الناس کلهم بهائم الناس کلهم بهائم الناس کلهم بهائم اال قلیل من
املومنین و املومن عزیز و املومن عزیز و املومن عزیز فاذا کان غیر املومن بهائم هل تری ان البهائم
شیعه آل محمد :فال والله لیس الشیعه اال املومن و املومن اعز من الکربیت االحمر فالشیعه اقل من
الکربیت و هم الذین قد عرفت صفاتهم و نزیدک ان سدیر قال البیعبدالله 7فی عدد شیعته فقال7
والله یا سدیر لو کان لی شیعه بعدد هذه الجداء ماوسعنی القعود قال سدیر فنزلنا و صلینا فلام فرغنا
من الصلوه عطفت الی الجداء فعددتها فاذا هی سبعه عرش و قال العبد الصالح فی حدیث اما والله
ان املومن لقلیل و ان اهل الکفر لکثیر اتدری مل ذاک قیل الادری جعلت فداک فقال صیروا انسا
للمومنین یبثون الیهم ما فی صدورهم فیسرتیحون الی ذلک و یسکنون الیه اقول قوله مل ذاک یعنی
مل اکرث املدعون لالیامن املظهرون له و قال ابوالحسن 7لیس کل من یقول بوالیتنا مومنا و امنا جعلوا
انسا للمومنین و اذا شئت انتعرف صفات املومن فراجع کتاب الکافی فی باب صفات املومن و
عالماته ثم انظر فی الناس و راجع نفسک هل ترضی بانتقول یکون عرص لیس فیه مومن ابدا الاظنک
انترضی به و تقول البد و انیکون املومن فی کل عرص و ذلک املومن الذی هو انسان و اقل من
الکربیت االحمر لیس فیه من صفات البهائم شیء هو الشیعه و هو الذی موجود فی کل عرص و هو
الذی یجب مواالته و التسلیم المره و املوااله الولیائه و املعاداه العدائه النه شعاع آل محمد الخالص:
و الیستقیم والیه مع بغض شعاعهم و ان کنت تقول النبغضه و نوالیه و امنا الکالم علی االشخاص
فلذلک ایضا عالمات،
و کل یدعی وصال بلیلی
و لیلی التقر لهم بذاکا

اذا انبجست دموع فی خدود
تبین من بکی ممن تباکا

ثوب الریاء یشف عام تحته
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و ان التحفت به فانک عاری

فذلک امر الیخفی لذی عینین و ان الله الیصلح عمل املفسدین و الیفلح الساحر حیث اتی و تفصیل
ذلک له مقام اخر لسنا بصدد بیانه فی هذه الرساله و امنا الغرض فیها اثبات وجود نوع الشیعه و
لزوم توالهم و التربی من اعدائهم و لزوم التسلیم لهم و انهم الرکن الرابع من االیامن و قد اتینا علی
ادله الکتاب و السنه علی ما یقتضیه الوقت مع اختالل البال فلنتوجه الی الفصل الثالث علی ما قررنا
و التزمنا و تحدینا.

*« فصل  ،3فی الدلیل العقل املستنیر بانوار اهل البیت »*
فصـــل
فی دلیل العقل املستنیر بانوار اهل البیت :و علیک بالتدبر فی هذا الفصل بالنصفه و ترک االنس مبا
انست نفسک به و اعتزال العادات و الطبایع و الشهوات و النوامیس فان مع هذه االمور الیکاد یدرک
االنسان حقیقه الحق اذ «قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد» فان کنت طالبا للحق و الیقین ناظرا
بنور الله الذی اعارک ایاه لتعرف الحقایق کام قال رسول الله 9اتقوا فراسه املومن فانه ینظر بنور الله
فاستمع ملا یتلی علیک و اسأل الله انیصلح وجدانک انه سمیع قریب.
اعلم ان للعقل ثلث مراتب االولی العقل املرتفع و هو اعلی العقل مام یلی الفواد و مبدء املعانی
الکلیه القریبه الی الحقائق البسیطه و حیث آئیته و جهته الی ربه و الثانی العقل املستوی و هو
وسط العقل و اصل املعانی الکلیه و الجهه الربزخیه و الواصله بین االعلی و االدنی و مبدء التفاصیل
و الثالثه العقل املنخفض و هو اسفل العقل مام یلی الرقائق الربزخیه و الصور املجرده و حیث انیته
و جهته الی نفسه و غایه تفصیله و تعیناته الکلیه و الجزئیه و لکل من هذه املراتب نظر و دلیل و
نرید اننستدل لک باالدله الثلثه امتاما للحجه و ایضاحا للمحجه لیعلم کل اناس مرشبهم و ینال کل
قوم مطلبهم فان من الناس من ظهر فی مجالی قلوبهم العقل املنخفض و ملا یظهر لهم العقل املستوی
و املرتفع فالیکاد یسکن قلوبهم بادله املقامین اال مبا یجانس مقامهم و مرتبتهم بل الیرون ادله
املقامین دلیال کاشفا عن املراد و کذلک الذین تجلی فیهم العقل املستوی الیکادون ینتفعون بادله
العقل املرتفع و انظاره و یرونها استحسانا ولکن ینتفعون بادله العقل املنخفض النه قد ظهر فی مرات
قلوبهم بواسطه نفوسهم و اما الذین ظهر فیهم العقل املرتفع فینتفعون بالجمیع و یضعون کل شیء
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موضعه و یحفظون املراتب النهم مالکون لجمیعها فالدلیل االول الناشیء من نظر العقل املنخفض
الظاهر فی النفوس بها لها هو املجادله بالتی هی احسن و الدلیل الثانی الناشیء من نظر العقل
املستوی هو املوعظه الحسنه و الدلیل الثالث الناشیء من نظر العقل املرتفع هو الحکمه و الی هذه
املقامات الثلثه اشار الداعی الی الحق ادع الی سبیل ربک بالحکمه و املوعظه الحسنه و جادلهم بالتی
هی احسن فلنفرد لکل واحد من االدله مقاما لیتضح املراد و تتم الحجه علی العباد.
*« فصل  ،3فی الدلیل العقل املستنیر بانوار اهل البیت  ،املـقام االول  :فی االستدالل علی الرکن
الرابع باملجادله بالتی هی احسن »*
املـقام االول
فی االستدالل علی الرکن الرابع و الضیاء الالمع باملجادله بالتی هی احسن ،اعلم انک اذا نظرت فی
املوجودات بنظر البصیره و قست الکاینات بباع غیر قصیره وجدت ان مراتب الوجود شتی و مقاماتها
مختلفه فمنها جامدات عدمت الشعور الظاهری و النام فالتکاد تنمو و تتحرک باراده و ال انتدرک
الجزئیات و الکلیات کام هو ظاهر و منها نباتات نامیه عدمت الحرکه االرادیه و االدراک مطلقا و منها
حیوانات متحرکه باالراده عدمت الشعور للکلیات و العلم و الحلم و الذکر و الفکر و النباهه و منها
انسان مدرک للکلیات و العلم و الحلم و الذکر و الفکر و النباهه ولکن عدم الترصف فی الکاینات
باالراده و االفعال االلهیه و منها انبیاء و اولیاء لهم الترصف فی املوجودات بکلیه الهیه مالکه لالفعال
الربانیه و الصفات السبحانیه فیترصفون فی املوجودات بنفوس الهیه و ارواح ربانیه بالترصفات الجزئیه
الخاصه و لیس لهم الترصفات الکلیه کام ان الحیوانات و لهم احسن املثل کانت مدرکه للجزئیات دون
الکلیات و بذلک صارت من جنس اخر و صار االنسان من جنس اخر فکذا االنبیاء لهم الترصف الجزئی
فی الکاینات علی حسب ذلک الرأس الخاص بهم من مشیه الله الظاهره فیهم الظهار االعجاز لقومهم
و اثبات دعویهم و منها مقام خاتم االنبیاء و االولیاء من ذریته فانهم صلوات الله علیهم اول املوجودات
و ارشفها الیسبقهم سابق و الیلحقهم الحق و الیطمع فی ادراک مقامهم طامع و مقامهم فوق مقام
االنبیاء و االنبیاء خلقوا من فاضل طینتهم کام ورد من طرق العامه و الخاصه و تواتر الخرب به عند
الشیعه الینکره اال معاند و کتاب البحار و العوامل و الکافی و الوافی و سایر الکتب املصنفه فی هذا
الفن مشحونه به بل یتجاوز حد التواتر معنی فلیسوا من جنس االنبیاء اذا خلقوا من شعاع نورهم و
فاضل طینتهم و هم :قد ظهر فیهم جمیع مشیه الله و اسامئه و صفاته فهم محال مشیه الله و مظاهر
صفات الله و فیهم تهدلت غصونها و تنشبت عروقها اذ املشیه غیر الشائی و االسم غیر املسمی و
الصفه غیر املوصوف بالبداهه و کل ما هو غیر الذات حادث مخلوق و هم اول ما خلق الله باجامع
العامه و الخاصه و ارشفها و اعظمها و اقربها الی الله و الیساویهم احد من خلق اله فتعلق بهم متام
مشیه الله اوال و بالذات ثم تعلق بهم بغیرهم ثانیا و بالعرض و هم :قد بعثوا علی االنبیاء و الرسل و
االولیاء فوجب انیکون لهم نفس مهیمنه علیهم کهیمنه االنبیاء علی رعایاهم فلو کان نبینا و امئتنا:
املبعوثون علی االنبیاء ایضا اصحاب الترصف الجزئی لکانوا کاحدهم فلام بعثوا علی االنبیاء و جمیع
ذرات الوجود بنص الکتاب و السنه وجب فی الحکمه انیکون لهم نفس تقوی علی جمیع رعیتهم و
اال لکانوا اعجز من رعیتهم و العجز لیس اال من ضعف النفس و الضعف لیس یحصل اال من البعد
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عن املبدء فالقوی اقوی و اقرب الی الله من الضعیف الن القوه صفه الله و االقوی اشبه بها بالبداهه
و االشبه اقرب الی املبدء بالبداهه کام تری فی نور الرساج کلام کان اقرب الی املبدء کان اشبه و اقوی
فکذلک لو کان فی الرعیه احد اقوی من النبی لکان ذلک االقوی اقرب الی املبدء و اشبه و ذلک
االعجز ابعد فوجب انیکون النبی ابعد من الله من ذلک الحیث و ذلک االقوی اقرب فوجب انیکون
ذلک املحجوج من تلک الجهه حجه و ذلک الحجه محجوجا و هف الن الحجه اقرب الی املبدء من
کل جهه و هو حجه علی االطالق و املحجوج محجوج علی االطالق فنبینا 9و اوصیاوه :املبعوثون علی
جمیع املوجودات وجب انیکونوا اقوی من جمیع رعیتهم و قد قال الله سبحانه تبارک الذی نزل
الفرقان علی عبده لیکون للعاملین نذیرا و املهیمن علی جمیع الجزئیات البد و انیکون کلیا فان ملیکن
کلیا کان جزئیا و هو کاحد الجزئیات و النسبه بینه و بین السایر نسبه العزله و التواطی و العرض و
الیکون من فی عرض القوم حجه علی القوم فافهم راشدا موفقا.
فاذا عرفت ان للخلق مراتب شتی و مقامات مختلفه فاعلم انه ال شک و ال ریب ان ارشف هذه
املراتب اقرب الی املبدء من اخسها کام ارشنا الیه و کل ما هو اقرب یصل الیه املدد و الفیض قبل
انیصل الی االخص فاالمداد و الفیوض تصل الی النبات قبل الجامد و الی الحیوان قبل النبات و الی
االنسان قبل الحیوان و الی االنبیاء قبل االناسی و الی نبینا قبل االنبیاء و الیصل فیض الی احد قبله و
کذلک یجب فی الحکمه انیصل االمداد و الفیوض فی کل رتبه الی ارشفها و اعلیها و مبدئها ثم
االرشف فاالرشف و االعلی فاالعلی الن العقلیات التخصص و الحکمه معنی واحد کلی و انت علمت
کلیه ان االشبه باملبدء ارشف من غیره و کل ارشف اشبه البد و انیکون اقرب و کل اقرب البد و انیصل
الیه الفیض قبل االبعد مثال ذلک فی انوار الرساج فکل نور هو اقرب الی الرساج هو اشبه به و اقوی
و املدد املستطیر املفاض من الرساج یصل الی االقرب قبل انیصل الی االبعد کاملاء الجاری فی النهر
انه یصل الی اعالی النهر قبل انیصل الی ادانیه و ال شک و ال ریب ان جمیع االناسی لیسوا من
مبدئهم بقرب واحد و نسبه واحده اذ منهم عامل و منهم جاهل و منهم مومن و منهم فاسق و منهم
اعمی و منهم بصیر والله سبحانه یقول هل یستوی الذین یعلمون و الذین الیعلمون و یقول افمن
کان مومنا کمن کان فاسقا الیستوون فالیستوی االعمی و البصیر و الضال و املهدی و الکافر و املسلم
و هذا ظاهر بین فاذ ملیکونوا من مبدئهم علی حد سواء کان بعضهم اقرب الیه و بعضهم ابعد و
بعضهم ارشف و بعضهم اخس و بعضهم اعلی و بعضهم ادنی فاذا کان بعضهم اقرب و ارشف و اعلی
وجب فی الحکمه انیصل املدد الی االرشف االقرب االعلی قبل االخس االبعد االدنی و لوال ذلک للزم
الطفره فی الوجود و الرتجیح بال مرجح و هو خالف الحکمه و هو الیصدر عن الحکیم مع انه رصح
به فی کتابه و قال ام نجعل املتقین کالفجار و قال هل یستوی الذین یعلمون و الذین الیعلمون و
قال مایستوی االعمی و البصیر و ال الظلامت و ال النور و ال الظل و ال الحرور و مایستوی االحیاء و ال
االموات فتقدیم االخس علی االدنی الیخلو اما هو لسبب قدمه علیه و رشافه و باعث له ام ال ففی
االولی انقلب الفرض الن کلام کان ارشف هو اقرب و هو اجذب للمدد و احق به فلو کان شیء یصل
الیه املدد اوال لباعث فیه لکان هو ارشف و اقرب و کان الفرض االول باطال و ان کان لغیر مرجح فهو
محال علی الکامل الحکیم الغنی علی االطالق و کذا تسویته مع العالی ای تسویه الدانی فی ایصال
املدد مع العالی فان کان لباعث فهو املساوی مع العالی ذاتا املستمد مثله ذاتا و الفرض کان غلطا و
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ال نقص فیه و ان کان لغیر باعث فهو الرتجیح بال مرجح و هو باطل ممتنع صدوره عن الغنی املطلق
الذی ال باعث علی شیء فی نفسه فامتنع انیصل املدد الی االخس قبل انیصل الی االرشف او معه
و وجب انیکون اوال واصال الی العالی و به یکون واصال الی الدانی بعده کام ان الجزء االقرب من نور
الرساج یستنیر اوال ثم یستنیر الجزء الذی بعده به بعده فلو حیل بین متأخر و متقدم یفنی املتأخر
المحه.
و بذلک قد نطق االخبار فی وصف االخیار کام قال الصادق 7رحم الله زراره بن اعین لوال زراره و
نظراوه الندرست احادیث ابی و قال 7ما احد احیی ذکرنا و احادیث ابی اال زراره و ابوبصیر لیث
املرادی و محمد بن مسلم و برید بن معویه العجلی هوالء حفاظ دین الله و امناء ابی علی حالل
الله و حرامه و کانوا عیبه علمه و کذلک الیوم هم عندی هم مستودع رسی و اصحاب ابی 7حقا اذا
اراد الله باهل االرض سوء رصف بهم عنهم السوء هم نجوم شیعتی احیاء و امواتا یحیون ذکر ابی7
بهم یکشف الله کل بدعه ینفون عن هذا الدین انتحال املبطلین و تأویل الغالین ثم بکی 7قال الراوی
فقلت من هم فقال من هم صلوات الله علیهم و رحمته احیاء و امواتا برید العجلی و زراره و ابوبصیر
و محمد بن مسلم و قال 7فی تلو قوله تعالی و لوال دفع الله الناس االیه ان الله لیدفع مبن یصلی
من شیعتنا عمن الیصلی من شیعتنا و لو اجتمعوا علی ترک الصلوه لهلکوا و ان الله لیدفع مبن یزکی
من شیعتنا عمن الیزکی و لو اجتمعوا علی ترک الصلوه لهلکوا و ان الله لیدفع مبن یزکی من شیعتنا
عمن الیزکی و لو اجتمعوا علی ترک الزکوه لهلکوا و ان الله لیدفع مبن یحج من شیعتنا عمن الیحج
و لو اجتمعوا علی ترک الحج لهلکوا و هو قول الله عزوجل لوال دفع الله الناس و تال االیه فوالله
مانزلت اال فیکم و العنی بها غیرکم ،و عن النبی 9ان الله یصلح بصالح الرجل املسلم ولده و ولد ولده
و اهل دویرته و دویرات حوله الیزالون فی حفظ الله مادام فیهم و قال الباقر 7الیصیب قریه عذاب
و فیها سبعه من املومنین الی غیر ذلک من االخبار.
فتبین و ظهر ان الله سبحانه یمد الدانی بواسطه العالی و یصل املدد اوال الی العالی ثم منه ینزل الی
الدانی لئال یلزم الطفره فی الوجود و الیلزم الرتجیح بال مرجح بل الذی یزعم احتامل تسویه الدانی
مع العالی او تقدمه یزعم عبث الرشایع و ارسال الرسل و انزال الکتب فان امتثاله امر الله سبحانه و
اتباع کتابه و سنه نبیه9لو کان الیوجب الحد تقربا او الیوجب التقرب مثره فای فائده کانت فی ارسال
الرسل و انزال الکتب و وضع الرشائع اذا کان الیثمر مثره و الیوجب تقربا فان کان یوجب تقربا فام
فائده التقرب اال کرثه االستناره و تقدمها فاذا تقدم فی االستناره البد و انیصل الی غیره بعد ما تجاوز
عنه کام مثلنا باالنوار املفاضه من الرساج مع ان االنوار کلها فی عرض واحد و املنیر للکل الرساج و
ذلک الیوجب تساوی رتبه النور املقدم مع الرساج فان املنیر للکل هو الرساج و ان الحکمه اقتضت
انیکون بعض االنوار واسطه الفیض لبعض.
فاذا عرفت ذلک فاعلم ان الناس لهم مراتب شتی و المحه بعض منهم اقرب الی الله سبحانه و بعض
منهم ابعد و بعضهم ارشف و بعضهم اخس فان کنت التعلم ذلک و اردت شاهدا علی ما هنالک
فاالدانی وجودهم ادل دلیل علی وجود االعالی و االبعد وجوده اعظم شاهد علی وجود االقرب فکل
من رأی نفسه و اشباهه و اقرانه مع کرثه اضاعته و قله بضاعته و علم من نفسه و اشباهه انه لیس
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مبن یستمد من االمام 7اوال قبل جمیع الخلق ملا یری فی نفسه من النقص و العجز املانع عن کونه
اقرب الخلق الی االمام فلیعلم ان اقرب منه و اعلی موجود النه لو ملیکن موجودا ملا کان هذا االبعد
موجودا و ملیکن یصل الیه الفیض ابدا فاذا رأی الفیض جاریا الیه من حیوته و رزقه و قوته و صحته
و علمه و عقله و ایامنه و غیر ذلک من النعم التی التحصی فلیعلم ان هناک من هو اقرب منه و
تصل الیه تلک النعم بواسطته فوجودک ادل دلیل علی وجود االقرب التحتاج معه الی دلیل خارج و
جعل دلیل ذلک فی نفسک حتی التجهله عاملا کنت او جاهال قادرا او عاجزا فتثبت الحجه علیک
بوجودک و کذا قامت الحجه علی کل نفس بوجود اقرب منه لئال یقولوا یوم القیمه انا کنا عن هذا
غافلین او یقولوا امنا ارشک اباونا من قبل و انا کنا ذریه من بعدهم ضعفاء افتهلکنا مبا فعل املبطلون
فلزمت الحجه علی کل نفس بوجودها علی وجود من هو اقرب منه الی املبدء بحیث الیمکن الحد
انکاره و الیعذر احد فی جهله فالدلیل علی وجود السابق فی الوجود اوضح من کل شیء «و قد ینکر
العین ضوء الشمس من رمد».
فاذا تبین لک وجود مقدم علیک فی الوجود فاعلم ان االمداد قسامن امداد کونیه و امداد رشعیه اما
االمداد الکونیه فالبد فیها من ارتباط کونی بین املمد و املستمد و بین العالی و الدانی و هو موجود
فی جمیع الذرات الکونیه و اال ملیوجد املستمد ففی الکون جمیع املکونات مرتبطه مببادیها و جمیع
املوجودات مستمده من اعالیها استمدادا کونیا الن التوجه الکونی فی املستمدین موجود و االذعان و
االعرتاف الوجودی فی جمیع املکونات ثابت و لذلک قلنا ان کل املوجودات مومنون بالله سبحانه و
برسوله و اولیائه و السابقین و لذا قال الله سبحانه و له اسلم من فی السموات و االرض و قال و ان
من شیء اال یسبح بحمده و قال و لله یسجد ما فی السموات و ما فی االرض و فی الدعاء ذلت
لقدرتک الصعاب و تسببت بلطفک االسباب و جری بقدرتک القضاء و مضت علی ارادتک االشیاء
فهی مبشیتک دون قولک مومتره و بارادتک دون نهیک منزجره الدعاء ،ففی الکون جمیع املوجودات
مقرون الیخالف شیء منها دینه و الیتجاوز رشعه و بذا و لذا کلها موجوده و اما االمداد الرشعیه فالبد
فیها من معرفه رشعیه و توجه رشعی و استمداد و عباده رشعیه و الیکفی الکونی فی النجاه ابدا اال
تری ان الکفار کونا کلهم منقادون المر الله و حکمه کام بینا و لیسوا بناجین و لیس ذلک اال الجل
انهم ملیقروا رشعا و ملیذعنوا و ملینقادوا فی الرشع للشارع فبذلک صاروا کفارا و املقصود الکلی من
خلق العامل و الجن و االنس انیعبدوا الله و یعرفوه رشعا کام قال ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون
و لو کان االذعان الکونی ینفعهم لکان بعث الرسل و انزال الکتب لغوا فظهر ان الالزم هو االذعان
الرشعی و ما یصل الیک املدد و ان کان یصل الیک بواسطه اذعانک الکونی بالسابقین اال ان الالزم
االذعان به فی الرشع فکام ان من ملیذعن بالله سبحانه و برسوله و االمئه :رشعا هو حی مرزوق
مستمد کونا و ممدود کونا اال انه الینفعه کذلک االقرار بالسابق کونا الینفعک و البد و انیکون اقرارا
رشعیا حتی تنتفع به فانک اذا عرفت ان علیک سابقا و کل ما یصل الیک من االمداد یصل بواسطته
بحیث لو حال حائل بینکام النقطع الفیض و املدد عنک یلزمک التوجه الیه و االذعان و االقرار و
االیامن به و التسلیم المره و االنقیاد لحکمه فانک ان ادبرت عنه و اعرضت و تولیت الظطلمت و
انقطع عنک االنوار املفاضه علیک بسببه المحه فان کان االدبار ادبارا کونیا انقطع الوجود و ان کان
االدبار ادبارا رشعیا اورث الظلمه و الشقاوه و النار الخلود کام کان فی الرسول و االمئه :و النور السابق
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لیس برسول و ال نبی ولکنه عبد رق لهم مقدم علیک وجودا ام تحسدون الناس علی ما اتیهم الله من
فضله فاذا قدمه علیک بدلیل وجود نفسک لزمک االقرار به و شکر نعمته فان شکر املنعم واجب
عقال و نقال و الشکر یمتنع حصوله حتی تعرف املنعم و تحصل رضاه فرمبا تثنی علیه ثناء الیلیق به
و یلزم منه الکفران و رمبا تعمل عمال یخالف رضاه و هو الیلیق بالشاکرین فان الشکر استعامل النعمه
فی مرضات املنعم و هو الواسطه فی املدد الواصل الی قلبک و حواسک و جوارحک بل عقلک و
روحک و نفسک فام ملتستعمل النعمه الجاریه علیک فی مرضاته ملتشکره و روی من ملیشکر العبد
ملیشکر الرب و هذا هو العبد املنعم علیک فی الظاهر فام ظنک بالعبد املقدم وجوده علیک الذی
شکره شکر الرب و کفران نعمه العباد الذین هم فی عرضک و استعامل نعمتهم فی سخطهم اقبح
قبیح فام ظنک بکفران نعمه السابقین فاذا اذعنت انک بعید عن املبدء و استدللت به علی قریب و
اذعنت بان االمداد تصل الیه اوال النه اقرب و منه و علی یدیه تجری علیک وجب علیک عقال و نقال
شکر املنعم و شکره الیمکنک اال مبعرفته فوجب علیک معرفته و اتباعه و االنقیاد له و التسلیم المره
و االمتثال لحکمه و القبول منه و حبه و حب اولیائه و بغض اعدائه و محبی اعدائه فان ملتفعل
کفرت نعمته و من ملیشکر العبد ملیشکر الرب فان جمیع ما یرید الله منک ایضا و یکلفک به ایضا
یصل الیه و منه یصل الیک فرضاه رضی الرب و سخطه سخطه و الکفر به الکفر به و حبه حبه و
بغضه بغضه و یکفیک من دلیل املجادله ما ذکرنا و هو کاف لذی عینین و
علی نحت القوافی من مواقعها
و ما علی اذا ملیفهم البقر

و نحن النرید من الرکن الرابع اال معرفه السابق علی وجودک من الشیعه املکرمین و االولیاء الراشدین
و السالم علی من اتبع الهدی و اجتنب الضالله و الغوی.
*« فصل  ،3فی الدلیل العقل املستنیر بانوار اهل البیت  ،املـقام الثانی  :فی االستدالل علی الرکن
الرابع باملوعظه الحسنه»*
املـقام الثانی
فی االستدالل علی الرکن الرابع و النور الساطع باملوعظه الحسنه ،و هذا الدلیل مخصوص السالکین و
اصحاب العقل و الیقین و هذا الدلیل ارشف من الدلیل االول بدرجه و الیحتمل فیه ما یحتمل فی
نوع الدلیل االول من النقض و االبرام و هو طریق السالمه و الروح و الراحه و النجاه فی الدارین و
هذا الدلیل الیمکنک معرفته اال بعد التخلی من نحو الدلیل االول و بالنظر و الحزم فی اصالح امرک
و االخذ بالجزم فربک یحاکمک بهذا الدلیل فایاک ایاک التحکمن لنفسک علی ربک فتظلمه.
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اعلم انک بعد ما عرفت ان لک ربا و نبیا و امئه و انهم کلفوک بتکالیف و امروک و نهوک و عدوک
فی اتباع اوامرهم جنه و اوعدوک فی ارتکاب نواهیهم نارا و حرصک الله سبحانه فی کتابه و قال
التقف ما لیس لک به علم ان السمع و البرص و الفواد کل اولئک کان عنه مسئوال و قال التقولوا علی
الله اال الحق و قال ان الظن الیغنی من الحق شیئا ثم عرفت من نفسک انک ملتصعد الهواء و ملتخرق
االرض و ملتصل املرشق و املغرب و ملتسبح جمیع الرب و البحر و الجزایر ثم سمعت من قوم انهم
یدعون ان
لله تحت قباب االرض طائفه
اخفاهم عن عیون الناس اجالال

فیقولون ان جامعه موجودون فی کل عرص عرفوا الکم الکیف و اللم و الحیث و املوصول و املفصول
و هم اعلم الناس بعد امئتهم و اقربهم الی الله منزله و ادناهم زلفه و اجلهم عند الله قدرا و اعالهم
مکانا بهم یرزق الله العباد و بهم یدفع الله عن البالد و لیس فی منع ادعاءهم ایه محکمه مجمع
علی تأویلها و ال سنه جامعه غیر متفرقه و ال رضوره من املذهب تدفعهم و ال اتفاق من االسالم
یمنعهم فذر قولهم فی بقعه االمکان و التنکر علیهم ان کنت تحب نفسک و ترید امتثال امر ربک و
التکن من الذین قال الله تعالی فیهم بل کذبوا مبا ملیحیطوا بعلمه و ملا یأتهم تأویله فاذا کان الیمتنع
عقال وجود اشخاص هکذا و المانع منه رشعا و هو امر ممکن فقل ایها االخوان دعواکم هذا امر ممکن
المانع منه النی ما طفت بجمیع الرب و البحر و الاطلعت علی جمیع النفوس یمکن انیکون ما قلتم
و یمکن ان الیکون و انا فی حیز الشک و الانکر علیکم و الاخطئکم و الاکفرکم ولکنی الامتثل امرکم
و الاقر معکم اال انتأتونی بسلطان بین فان اتیتم بسلطان اقررت معکم و ان ملتأتونی به فلست
اکفرکم ایضا فان االمر فی نفسه ممکن غایه االمر انکم عجزتم عن اثباته فلعل هناک قوما اخرین
یقدرون علی اثباته فانه امر امکانی.
فاذا نظرت لنفسک و انصفت ربک و صعدت من مهاوی االنکار الی فضاء االحتامل فاعلم ان وجود
اشخاص هکذا فی کل عرص و زمان اکمل و اکملیه وجودهم امر الینکر اما فی زمان حیوه الحجج
املعصومین و ظهورهم :فان االمئه :کانوا فی بلد من البالد و ملیکونوا مبشهد جمیع العباد بل کانوا غالبا
فی محابس اهل البغی و العناد او صامتین لغلبه اهل الفساد فلمیکن یمکنهم اظهار جمیع االمور
لجمیع العباد و ملا کان الناس غالبا اذا تصوروا عرص االمام یتصورون وجوده و یتصورون انفسهم فی
مجلسه و یسألونه عام شاووا و ارادوا ینکرون ما حققنا و لیس االمر هکذا فان االمام کان مثال باملدینه
و الناس فی سایر البالد فرب رجل فی عرصه ملیشاهده ابدا حتی مات بل رب اقوام ملیشاهدوه بل
رب رجال کانوا فی بلد االمام و ملیشهدوا االمام حتی ماتوا فلعلهم غرباء اتوا من اقاصی البالد لیشهدوا
االمام و یزوروه و قد جاوا و هو فی السجن و الحبس و بقوا سنین حتی ماتوا و هو فی الحبس و رمبا
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ملیکونوا یقدرون علی املکاتبات ایضا ملنع الحرس و السجانین و اعین الخلفاء املنصوبه علیه و رمبا
ملیکن فی الحبس و من خوف السلطان ملیکونوا یقدرون علی الوصول الی حرضته و الترشف بخدمته
فاذا کان االمر کذلک املیکن اکمل و احسن و اتم و اوضح انیکون فی شیعه کل امام رجال من الشیعه
علامء حلامء ابرار اتقیاء اطلعهم االمام علی ارسارهم الصعبه و استأمنهم علی حقائق علومهم و امرهم
بتعلیم مستعدی الشیعه و اهل الکتامن منهم و یکونوا غیر معروفین عند العامه و عند جهله الشیعه
فانهم ان کانوا معروفین الخذ برقابهم و قتلوا و ارسوا کام کان یفعل بامئتهم فینقطع الفیض باملره
فانصف ربک الیس ذلک بعد ما قال الله سبحانه الیوم اکملت لکم دینکم و امتمت علیکم نعمتی و
رضیت لکم االسالم دینا اکمل للدین و اتم للنعمه و اوضح للمحجه و ابلغ للحجه انصف ربک الیس
ذلک باحسن الیسعک انتقول ان ذلک لیس باکمل فانه خالف البدیهه و الفطره السلیمه الن اکملیه
ذلک معروف عند کل ذی مسکه بل بعدم ذلک یلزم النقص فی الدین لعدم حصول االبالغ للحجه و
الهدایه للمستعدین و ملیجر عاده الله سبحانه انیکون هذه االمور بخرق العاده و هدایه االمام بنفسه
النفیسه کل من فی املرشق و املغرب و لو کان فی الحبس و االرس و ان اتفق مره منهم ترصف فی
امللک او طی ارض او خروج من االرس و السجن فامنا کان ذلک فی امر الیسع غیره انیفعله او فی
مقام معجز لهدایه من الیهتدی اال مبعجز فی اول اسالمه و اما هدایه املسلمین فلمیکن یتفق باملعجز
عاده اذ لیس ذلک امرا عادیا یتفق دامئا منهم فاالکمل انیکون لهم شیعه کاملون بالغون عارفون
بارسارهم مطلعون علی علومهم فی اطراف االرض معارشون للناس من حیث الیعرفون یجربون الکسیر
و یهدون االسیر فی ایدی الغرور و یوصلون املستعدین الی مطالبهم و یفعلون و یفعلون فال شک ان
وجودهم اکمل و اتم و الینافی وجودهم دینا و ال مذهبا بل فی عدمهم نقص للدین و خلل فی
االیامن و الیقین اذا ملیجر عاده االمئه فی الهدایه بخرق العاده کام عرفت و من عرف طریق الهدایه
و السلوک بالناس و املشی بهم عرف انه لیس بامر یمکن انیالزمهم االمام لیال و نهارا و یسلک بهم و
یمشی معهم حتی یرتقوا و الیمکن ذلک لتلمیذ انیباحث مع ادنی االساتید لیال و نهارا و یسائله و
یکامله بل البد له من خلیفه لذلک االستاد یستأنس به و یسأل عنه و یقرأ علیه و یسلک معه و یمشی
فان لالستاد شئونا کثیره غیر ذلک و توجهات اخر و معارشات عدیده الیسعه علی حسب العاده
انیسالکه و یامشیه و ملیجر العاده بخرق العاده فی جمیع االمور لعلل کثیره فاذا ملیمکن ذلک مع
ادنی استاد فکیف یسألک الناس االمام و یامشیهم هیهات الیقدرون انیسالکوه خطوه واحده و لو
کان فی هذا املقام محله لبینت انه لیس حد احد انیسالکه فمن سالکه احرتق فی اول خطوه ولکن
لیس هنا محل بیانه فتبین و ظهر ان االکمل وجود شیعه کملین یهدون الی الحق و به یعدلون فی
الخلق.
فاذا عرفت ذلک فاعلم ان الله سبحانه الیرتک االولی الی غیر االولی و هو قد عاقب النبیین برتک
االولی و قال و عصی آدم ربه فغوی اذ لو کان ترک االولی من صفات الربوبیه لکان آدم و سایر من
ترک االولی من االنبیاء متبعین لصفات الله متخلقین باخالق الله لالتصاف بصفات الله فلام رأینا ان
الله سبحانه عاقبهم برتک االولی عرفنا انه عاقبهم برتک التخلق باخالقه و االتصاف بصفاته و عرفنا انه
الیرتک االولی فیکون النبیائه علیه حجه فیقولوا یا رب انت کنت ترتک االولی و تعاقبنا علیه مع ان
العدول عن االولی الی غیر االولی ترجیح من غیر مرجح و الحکیم الغنی املطلق الیرجح ما ال ترجیح
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له و قد قال الصادق فی تفسیر العدل حین سئل عنه و اما العدل فاال تنسب الی ربک ما المک علیه
فام الم االنبیاء و االولیاء علیه الیجوز علیه سبحانه ،فتبین و ظهر ملن نظر و ابرص بحکم املوعظه
الحسنه و الفطره السلیمه ان وجود الشیعه الکملین اکمل و ان الله الیعدل عن االکمل الی غیره
فخلقهم و اوجدهم و البد من وجودهم فی کل زمان السیام فی زماننا هذا زمان فقد النبی و غیبه
الولی و قرص االیدی و االنظار کلیه عن الحجه 7فلو ملیکن فی هذه الفرته هداه یهدون العباد و
یعمرون البالد ملا بقی احد اال ارتد عن الدین کام مر فی فصل االخبار فاذا ثبت انهم موجودون فی
کل عرص وجب اتباعهم و االنقیاد لهم و االذعان بهم و التسلیم لهم و القبول منهم و االئتامر بامرهم
و االنزجار عن نهیهم فان الله الیمنع لطفه عباده و الیقطع فیضه عنهم و کذلک اذا عرفت انه البد
من وجود هوالء و هم الهداه الذین بهم یهدی الله من یهدی فالعدول عنهم عدول عن الحق و
الرجوع الیهم رجوع الی الحق و من انکرهم فقد انکر الحق و من عرفهم فقد عرف الحق و الکفر
بهم کفر بالحق و االیامن بهم ایامن بالحق النهم علی الحق و دعاه الیه فالرد علیهم رد علی الله و
هو علی حد الرشک و جهلهم جهل الحق و معرفتهم معرفته و هوالء موجودون المحه و اما من هم
فلسنا بصدد بیانه فانه لو کتب فی الکتب منهم او ذکر عند الجهال لعرفوا و اخذ برقابهم و خیف
علیهم ما یخاف علی سیدهم و املقصود من وضع هذه الرساله اثبات وجودهم و من طلب شیئا و
جد و استأهل وجد و النرید االن من القوم اال انیذعنوا بوجود رجال هکذا و الیعیبوا علینا اذا اعرتفنا
بوجودهم و اقررنا ثم ان عرفوا منا ان اولئک الرجال من هم فلینازعونا و انی لهم بذلک و انا النعرفهم
من ینکرهم و یعاندهم فهذا نحو دلیل املوعظه علی جهه االختصار و االقتصار.
*« فصل  ،3فی الدلیل العقل املستنیر بانوار اهل البیت  ،املـقام الثالث  :فی االستدالل علی الرکن
الرابع بالحکمه » *
املـقام الثالث
فی االستدالل علی الرکن الرابع و الضیاء املتشعشع بالحکمه و هی حظ الخصیصین االخیار و الخلصین
االبرار املجتنبین عن االغیار املتمحضین فی حب االولیاء االطهار علیهم صلوات الله امللک الجبار و
الیمکن درک ذلک للخواص و اولی النهی و امنا ذلک حظ اولی االفئده و االبصار الذین اخلصهم الله
بخالصه ذکر الدار و ان رمت ان تجوس خالل هذه الدیار و تغوص لجج هذه البحار فالترکض فی
البوادی و القفار و انظر فی ما اقول بنظر االعتبار و استعن بالله العزیز الجبار لعلک تفوز مع الفائزین
االطهار اولی االیدی و االبصار.
اعلم انه ال شک و ال ریب ان الله سبحانه احد فالیثنی و الیجزی فالیمیز فالیعرف بوجه من الوجوه
و التحیط به االوهام و التدرکه االحالم و الیدرک باحد املدارک الن کل مدرک یحد نفسه و یشیر الی
مثله و ال خلق اال و هو زوج ترکیبی کام قال الله سبحانه و من کل شیء خلقنا زوجین و قال الرضا7
ان الله ملیخلق شیئا فردا قامئا بذاته للذی اراد من الدالله علیه فجمیع مدارک الخلق مرکب من جزئین
والله سبحانه احد فالیشاکل خلقه و الیامثل ما اوجده فالتدرکه االبصار و هو یدرک االبصار و هو
اللطیف الخبیر و انتهی املخلوق الی مثله و الجأه الطلب الی شکله الطریق مسدود و الطلب مردود
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ان الی ربک املنتهی فیئست االحالم عن درکه و قنطت االوهام عن فهمه فکلام میزمتوه باوهامکم
فی ادق معانیه فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم و امنا زعمتموه انه کنه الذات و لیس به و انی لکم
درکه و انی و حتی و متی فاذا رجع من الوصف الی الوصف و انتهت املعارف الی اوصافه و رجعت
املعامل الی نعوته و الوصافه ایضا مراتب شتی و مقامات عدیده و هی املقامات و املعانی املشار الیها
فی دعاء شهر رجب اللهم انی اسألک مبعانی جمیع ما یدعوک به واله امرک املأمنون علی رسک
املستبرشون بامرک الواصفون لقدرتک املعلنون لعظمتک اسألک مبا نطق فیهم من مشیتک فجعلتهم
معادن لکلامتک و ارکانا لتوحیدک و ایاتک و مقاماتک التی ال تعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها
من عرفک ال فرق بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک بدوها منک و عودها
الیک الدعاء ،فرجوع جمیع االوهام الی هذه املقامات و االیات ولکن لها مراتب عدیده کل مقام
یخص مرتبه و قد تجلی الله تعالی به لها علی حسبها من عامل الرسمد الی عامل امللک التی تفاصیلها
الکلیه الف الف مقام فی الف الف عامل و تفاصیلها الجزئیه بقدر ما خلق الله من شیء و ما فی علمه
من شیء و الیحصیها اال الله سبحانه فاقام سبحانه فی کل مقام له تجلیا خاصا یناسب تلک الرتبه
لالداء عنه بلسان اهلها اذ کانوا و التدرکه ابصارهم و التحیط به خواطر افکارهم و المتثله غوامض
ظنونهم فی ارسارهم بل الیدرکون سایر مقاماته العلیا و عالماته التی هی فوقهم الن االدوات تحد
انفسها و االالت تشیر الی نظائرها اال تری ان الحواس الخمس الظاهره لیس من شأنها ادراک عامل
املثال و ان تلطفت و الحواس الخمس الباطنه لیس من شأنها ادراک املعانی الکلیه و ان تدققت و امنا
حظها ادراک الصور املثالیه فقط و العقل لیس من شأنه اال ادراک املعانی الکلیه و لیس له ادراک
الحقایق الربیئه عن املعانی و الصور املجرده و املشوبه فاملقام الذی تجلی به و تعرف الهل عامل
العقول لیس للنفوس ادراک ذلک املقام و ال قصد ذلک املرام فانها التدرک اال النفوس و الصور املجرده
و املقام املتجلی به للعقول من املعانی الکلیه و کذا املقام الذی تجلی به و تعرف الهل عامل النفوس
لیس لالجسام درکه فانه البد من مناسبه بین املدرک و املدرک المحه و کذلک املقام املتجلی به فی
عامل املوثرات و املنیرات لیس الهل عامل االثار انیحیطوا به خربا فانه قد استحال فی العرض انیدرک
الدانی العالی فکیف یمکن فی الطول درک الدانی للعالی و لیس له مشعر من جنسه و ال مدرک من
شکله.
فتبین و ظهر ان اهل کل مقام الیرجعون اال الی ما تعرف الله لهم بهم و بجنسهم و شکلهم و اال
ملتبلغ الحجه لله سبحانه علی خلقه قال الله سبحانه الیکلف الله نفسا اال ما اتیها قال الصادق 7یعنی
ما عرفها و هو سبحانه یقول ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون قال الصادق 7ای لیعرفون و قال
سبحانه کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف فکان العله الغائیه املعرفه و
املعرفه التحصل اال بانیتجلی الهل کل رتبه من الرتب العرضیه و الطولیه مبا یمکنهم ادراکه فلذلک
تعرف لکل شیء حتی الیجهله شیء اال انه تعرف للعالی بالعالی و تعرف للدانی بالعالی بالدانی ال
بنفس العالی کام برهنا علیه فاذا الالزم علی اهل کل رتبه انیأووا فی کنف ذلک التجلی املخصوص
بهم و ان یحلوا بفنائه و یسکنوا فی معقله و یصدروا عن امره و نهیه و یشدوا الیه رحال احالمهم و
یقصدوه بتامم اوهامهم فهو الباب املبتلی به اهل تلک الرتبه من اتاه فقد نجا و من ملیأته فقد هوی
الن الی ما فوقه التصل ایدی اوهامه و مادونه الینفعه فی بلوغ مرامه فهو والله هکذا ضال الیجد
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حیله و الیهتدی سبیال امل تسمع قول الصادق 7نحن االعراف الذین الیعرف الله اال بسبیل معرفتنا و
فی الزیاره الذین من عرفهم فقد عرف الله و من جهلهم فقد جهل الله و فی حدیث املعرفه النورانیه
معرفتی بالنورانیه معرفه الله عزوجل و معرفه الله عزوجل معرفتی بالنورانیه و سئل الصادق 7عن
معرفه الله فقال هی معرفه االمام و قال بنا عرف الله و لوالنا ماعرف الله و قال من عرف مواقع
الصفه بلغ قرار املعرفه الی غیر ذلک من االخبار املتواتره فمنتهی الحظ ما تزود منه اللحظ و املدرکون
ذاک قلیل فهم :املقامات و العالمات و القدس الذی مأل الدهر بانفهسم و اشعتهم و انوارهم کام فی
دعاء رجب فبهم مألت سامءک و ارضک حتی ظهر ان ال اله اال انت فمن عرفه فقد عرفه بهم و من
وحده قبل عنهم و من قصده توجه بهم و من اراده بدأ بهم.
فاذا عرفت ذلک و تبینت ما هنالک و اغمضت النظر فی طی االشارات و امعنت التدبر فی خوافی
العبارات فاعلم ان الله سبحانه قد خلق محمدا و آل محمد:قبل انیخلق العوامل بالف الف دهر حیث
ال سامء مبنیه و ال ارض مدحیه و ال شیء من سایر خلقه ثم خلق من شعاع انوارهم االنبیاء و املرسلین
و اوصیائهم املکرمین لیس الحد فی مثل الذی خلقهم منه نصیب ثم اصطفی من طین االنبیاء و
املرسلین طینه رشیفه مکرمه بسبب سبق اجابتها اذ نادی االنبیاء فی الذر االول علی احد املعانی فی
الخلق االول عن یمین العرش و اوقد لهم نارا فامرهم بدخولها فاجابت تلک الطینه املرشفه املکرمه
قبل جمیع االنبیاء فدخلت النار و بورکت ثم بورک بها من حولها فکانت فی هذا الخلق اول ما خلق
و اسبقها فجعلها علی اربعه عرش جزءا علی اربعه عرشه هیکال فانزل الله سبحانه نور محمد9فاسکنه
فی اوسط تلک الهیاکل و ارشفها و اعدلها و اکملها فقام بین ظهرانیهم داعیا الی الله سبحانه ناطقا
بنور محمد 9بعد ما استولی علیه النور و افناه من حیث نفسه و اوجده به فاعطاه اسمه و رسمه و
حده فهو محمد 9فی رتبه االنبیاء الیعرفون اال ایاه و الیصلون اال الیه و الیهتدون اال به و الیه فهو
نبیهم و داعیهم الی الله سبحانه و انزل االنوار الثلثه عرشه الی االجزاء الثلثه عرشه فاعطی کل جزء
کل نور اسمه و رسمه فالیعرفون اهل تلک الرتبه اال ایاهم و الیهتدون اال بهم و الیهم و ذلک النه
لیس لالنبیاء مدرک من غیر سنخ طینهم فالیعرفون اال ما هو من شکلهم و من طینهم و لو بادق
اوهامهم فلذلک تجلوا مبثلهم لهم و قالوا امنا نحن برش مثلکم یوحی الینا امنا الهکم اله واحد و النه
لو واجهوهم من غیر حجاب مجانس لهم الحرقت سبحات وجههم جمیع اکوانهم و اعیانهم و ملیمکن
لهم انینتفعوا منهم بوجه من الوجوه و ملیمکن ایضا علی نهج الحکمه و الصواب ابالغ االوامر و
النواهی الیهم النهم ما کانوا یستطیعون السمع لهم و النظر الیهم لشده حر اصواتهم و عظمها فی
لطافتها و خفائها فکانوا یتالشون و یضمحلون مبحض استامع امرهم و نهیهم بال واسطه فنظروا الیهم
من وراء الحجاب و خاطبوهم من خلف الباب و غسلوا نار اوامرهم و نواهیهم فی الیم العباب حتی
اطاقوا االستامع لها و الجواب فکلفوهم بلسانهم و واجهوهم بهیاکلهم فساروا علی ذلک فی جمیع
عوامل الخلق االول و مراتبه فی کل عامل بحسبه.
ثم خلق من شعاع الخلق االول الخلق الثانی عن یسار العرش و ملیجعل الحد فی مثل الذی خلقهم
منه نصیب فاصطفی من طینهم طینه رشیفه لطیفه کامله معتدله فجعلها علی اربعه عرش جزءا
فاهبط تلک االنوار االربعه عرش امللبسه علیها لباس الخلق االول فاسکنها فی هذه الهیاکل الثانیه و
االجزاء الدانیه فاستولت علیها و مکنتها و احرقتها و کلستها و اعدتها فظهرت علی جمیع ما فیها و
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احاطت بظاهرها و خافیها فاعطتها اسمها و رسمها و حدها و نعتها فکانت محمدا و علیا و الحسن
و الحسین و سایر االمئه :حقیقه و قاموا فی نادیهم و دعوا الی الله سبحانه و کانوا ایضا هیهنا فی
العامل الذر الثانی علی احد املعانی اول من سبقوا الی االجابه و دخول النار نار التکلیف فهم السابقون
السابقون فی کل مقام سابقون فی االجابه سابقون فی الکینونه ثم اخذ طینه مام تأخر من السابقین
فی االجابه فجعلها علی عدد املرسلین اجزاء ثلثمه و ثلثه عرش فاسکن فیها انوار املرسلین فاستولت
علیها و مکنتها و احرقتها و کلستها و اعدتها فظهرت علی جمیع مراتبها فاعطیها اسمها و رسمها و
حدها و نعتها فکانوا مرسلین ثم اخذ طینه اخری ادون منها فجعلها علی عدد االنبیاء اجزاء تبلغ مأه
الف و ثلثه و عرشین الف و ست مأه و سبعه و مثاین جزءا فاسکن فیها انوارهم کام مر فکانوا انبیاء
ثم اخذ طینه اخری ادون منها فجعلها علی عدد االوصیاء اجزاء تبلغ مأه الف و اربعه و عرشین الفا
فاسکن فیها انوارهم کام مر فقاموا بین ظهرانی املومنین الی الله یدعون و به یعدلون و للحق یهدون
و لو هبطت انوار آل محمد :فی هذه الهیاکل قبل تلبسها بلباس االنبیاء الحرقت سبحاتها جمیع اهل
هذه الرتبه فاطفأ الله حرها فی یم الخلق االول ثم اطفأها فی یم الخلق الثانی حتی قدروا انینظروا
الیها و یستفیدوا منها و یسمعوا اوامرها و نواهیها و یمتثلوها فهم :من وجه الحکمه املحکمه و
التدابیر املتقنه الینظرون الیهم و الیکلموهم و الیصغون الیهم اال من هیکلهم و هم ایضا من عجزهم
و ضعفهم الیقدرون انینظروا او یکلموا او یصغوا اال الی ذلک الهیکل الذی بناه الله لهم بحکمته و
بیان هذین املقامین یکفی العامل الفطن عن بیان سایر مراتب سلسله الخلق و ملا کان غرضنا ینتهی
الی هنا النتعداه فهذه لک ایضا مقدمه اخری تهدی الی الحق و الی طریق مستقیم.
و اخری ان املرایا تختلف بحسب اختالف الشواخص فالینطبع کل شاخص فی کل مراه و التری کل
مراه کل شاخص اال تری ان االصوات و هیاتها و الریاح و هبوبها التنطبع فی الزجاجه ابدا و التری
الزجاجه صوتا ابدا و امنا تری االلوان و االشکال فقط و اما الریشه اللطیفه او الخرقه الرقیقه الشفیفه
تنطبع فیها هیات الهواء و حرکاتها و سکناتها و رسعتها و بطوها و فتتحرک علی نحو حرکاتها و کمها
و کیفها و کذلک االذن فانها مراه تنطبع فیها االصوات و التنطبع فی العین و اما العین فتنطبع فیها
االلوان و االشکال ال االصوات و االنف تنطبع فیه الروایح ال غیرها و التنطبع فی غیره و الطعم الینطبع
فی غیر الفم و الیری الفم اال ایاه و هکذا مرات بنطاسیا التری اال الربازخ املثالیه و الصور الجزئیه
الربزخیه و املتخیله التری اال الصور املثالیه املحضه و التنطبع اال فیها و املتفکره الینطبع فیها اال الربط
بین الصورتین و املرات املتوهمه الینطبع فیها اال الصور الجزئیه املتخذه من االمکان ال االکوان الخارجیه
و العامله الینطبع فیها اال الصور الجزئیه املجرده و العاقله الینطبع فیها اال املعانی الجزئیه و هکذا
سایر املرایا العرضیه و کذلک املرایا الطولیه فال کل جامد ینطبع فیه الروح النباتی حتی یعتدل و یصفی
و یرق فاذا اعتدل و صفی ینطبع فیه النفس النباتیه و یریها و ال کل نبات ینطبع فیه النفس الحیوانیه
حتی یعتدل اعتداال ثانیا و یرق رقه الفلکیات و العلویات فاذا اعتدل و صفی و رق حتی شابه العلویات
انطبع فیه روح الحیوه ثم یختلف مراتب الحیوان بحسب اختالف رقته و لطافته و اعتداله فمهام کان
برقه فلک القمر و اعتداله ینطبع فیه روح فلک القمر و یشارکه فی االسم و الرسم و الینطبع فیه
روح فلک عطارد حتی یرق ثانیا نحو رقته و یعتدل نحو اعتداله و هکذا فلک بعد فلک فکلام ترقی
و اعتدل اکرث انطبع فیه روح فلک یامثله حتی اذا رق و صفی و اعتدل مثل رقه الکرسی و اعتداله و
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صفائه ینطبع فیه روح الکرسی و اذا رق و صفی و اعتدل کرقه العرش و اعتداله و صفائه ینطبع فیه
روحه و هذان االعتداالن الیکونان اال فی االنسان ثم ال کل حیوان ینطبع فیه روح االنسان و النفس
الناطقه حتی یعتدل ثالثا و یصفی و یرق صفاء و رقه و اعتداال یمکن انینطبع فیه النفس الناطقه
القدسیه فعند ذلک یکون انسانا ثم ال کل انسان ینطبع فیه روح القدس و روح الوصایه لالنبیاء و
روح الرساله و النبوه حتی یرق و یصفی رقه اخری و صفاء اخر یناسب روح القدس مبراتبه ثم ال کل
نبی ینطبع فیه الروح العلوی و املحمدی حتی یرق و یصفی و یعتدل غایه الرقه و الصفاء و االعتدال
فحینئذ ینطبع فیه تلک الروح و هکذا علی ما بینا و رشحنا و اوضحنا فهذه ایضا مقدمه اخری فاحفظها
و اعلم ان کل ما نذکره لک فی هذا الفصل ابواب من العلم یفتح منها ابواب کثیره والله املوفق
للصواب.
و مقدمه اخری ان الفیض الفائض من املبدء الفیاض من اول صدوره الی غایه بروزه و شهوده کونا و
عینا متدرج بعضه ببعض مندمج بعضه فی بعض متصل بعضه ببعض بین کل جزئین منه برزخ رابط
المحه الن الفیض الینقطع و الوجود لیس فیه طفره الن العدم البحت البات الیتخلل بین وجودین و
عدم الکون و العین االمکانی الیحد بین الکونین و العینین فانه یحد بهام و یعین بالحدین فاذا حد
فهو کون ال امکان محض مع ان االمکان الغیر املتعین الینزل فی حد الکون املتعین اال بالتعین فالطفره
بین اجزاء الوجود غیر معقوله و وجود الربازخ الزم واجب بین کل جزئین من الکون و العین و القوابل
و املقبوالت و املرایا و االشباح و الشواخص و الجواهر و االعراض من الزمان و املکان و الکم و الکیف
و الجهه و الرتبه و الوضع و االجل و غیرها فی جمیع مراتب الوجود فاذا البد و انیکون املقبول
مرتامیا متدرجا مرتتبا من لدن املبدء الی غایاته و قوابله ایضا مرتامیه متدرجه مرتتبه من لدن املبدء
الی غایاتها اال ان کال منهام یختلف بحسب القرب و البعد فی اللطافه و الکثافه و االنوریه و االظلمیه
و مثال ذلک ظاهر فی شعاع الرساج فانه مرتام من لدن الرساج الی غایته متدرجا مندمجا مرتتبا
متربزخا علی نحو السیالن بال انقطاع و ال انفصال اذ الیمکن انیکون االقرب الی مبدء النور مظلام و
االبعد مستنیرا فلو کان فصل بین جزئی الشعاع لکان الفاصل ظلمه و لکانت تلک الظلمه اقرب الی
الرساج من النور املنفصل بها عن املتقدم علیها و ذلک غیر معقول و هو خالف الحکمه فیستحیل
الطفره فی الوجود و الیمکن ادراکه بل لو کانت طفره لدلت علی تعدد املنیر من الجهتین فان معه
یمکن تخلل الظلمه بین النورین و اذا لذهب کل اله مبا خلق و بطل النظام و لیس عدم جواز الطفره
منحرصا فی الطول و العرض املرتب بل کذلک االمر فی العرض الغیر املرتب فان الله سبحانه یقول
ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختالفا کثیرا و العرضیه
الغیر املرتبه هی تنزل العرضی املرتب و الطولی حرفا بحرف و الن بین اللطیف غایه اللطافه و الکثیف
البد من رابط فی ای رتبه کان فافهم فهذه لک مقدمه اخری سدیده یفتح منها ابواب کثیره فاذا
ضممت هذه املقدمات بعضها ببعض نتجت لک نتایج غریبه عجیبه التوجد فی کتاب و ملیجر ذکرها
فی خطاب و منها ما نحن بصدده من امر الرکن الرابع و الضیاء الالمع و النور الساطع فاستعد لفهم
ما اقول والله املرفق املأمول.
اعلم ان الله سبحانه بعد ما خلق املومنین من شعاع االنبیاء و ترامی ذلک الشعاع من لدن املنیر الی
غایته البد و انیکون له مراتب عدیده متربزخه فی القوه و الضعف و کرثه النور و قلته و اال للزم
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الطفره فی الوجود و تلک کام عرفت مستحیله فلذلک الشعاع املستطیر مراتب و من البین ان مقام
النبوه مقام العصمه و الطهاره و املراد بالعصمه استهالک جهه االنیه و ظلمتها و قوه جهه الرب و
نوره فی الشیء حتی الیکون لتلک الظلمه اثر فی ایجاد االقوال و االحوال و االفعال و االثار و الصفات
علی حسب مقتضاها کالبلوره الصافیه الواقعه تحت الشمس التی لیس لها ظلمه و ال ظل علی حسب
مقتضی انیتها و امنا استهلکت و استفنت و اضمحلت و تالشت فی جنب الشمس فال فعل اال منها و
ال اثر اال لها ٭فکأمنا خمر و ال قدح٭ و هنالک الوالیه لله الحق فاملعصوم هو الذی اضمحلت انیته و
تالشت ماهیته و فنت مشیته فی جنب الله سبحانه فالینطق اال بالله و الینظر اال بالله و الیسمع اال
بالله و الیفعل اال بالله کام ورد فی القدسی مایتقرب الی عبدی بشیء احب الی مام افرتضته علیه و
انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و برصه الذی یبرص به و
لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها ان دعانی اجبته و ان سألنی اعطیته و فی القدسی ایضا
یابن آدم انا رب اقول للشیء کن فیکون اطعنی فیام امرتک اجعلک مثلی تقول للشیء کن فیکون
انتهی ،فاذا کان املنیر هکذا و االثر ینبغی انیکون علی هیئه موثره اال انیلحقه برد البعد فیتکثف و
یتنزل علی حسبه وجب انیکون شعاعه فی اول صدوره و قربه االقرب مشاکال له المحه النه لیس فی
هذه الرتبه شیء غیر اثر ذلک املنیر و نوره اال ما یحدث من نفس االثر من الربد الالزم لتباعده عن
مبدئه ففی اول صدوره هو اثر علی هیئه موثره و ال مغیر له عن مشابهته فالبد و انیکون علی هیئته
ثم کلام بعد ضعف شیئا فشیئا حتی ینتهی الی غایاته علی نحو التدرج و الرتتب و التربزخ علی ما
بینا و رشحنا و اوضحنا من غیر طفره و التخلل و اال لفسد النظام و بطل القوام.
فالبد و انیکون بین ضعفه الشیعه املومنین و بین االنبیاء جامعه اقویاء و یکونوا اشبه املومنین
باالنبیاء و اکرثهم علام و اقربهم بالعصمه ثم یتدرج مراتب املومنین و یکون بعدهم من هو ادنی
منهم ثم بعد االدنین من هو ادنی منهم و هکذا و یکون کل سابق اشبه مببدئه من الحقه و اکرث علام
و اشد حلام و اقوی نورا و هکذا و اال للزم الطفره و هی کام عرفت مستحیل فی الوجود و هذا هو
الذی قاله الصادق 7ان الله سبق بین املومنین کام یسبق بین الخیل یوم الرهان ثم فضلهم علی
درجاتهم بالسبق الیه فجعل کل امرء منهم علی درجه سبقه الینقصه فیها من حقه و الیتقدم مسبوق
سابقا و ال مفضول فاضال تفاضل بذلک اوائل هذه االمه و اواخرها و لو ملیکن للسابق الی االیامن
فضل علی املسبوق اذا للحق اخر هذه االمه اولها نعم و لتقدموهم اذا ملیکن ملن سبق الی االیامن
الفضل علی من ابطأ عنه ولکن بدرجات االیامن قدم الله السابقین و باالبطاء عن االیامن اخر الله
املقرصین النا نجد من املومنین من االخرین من هو اکرث عمال من االولین و اکرث صلوه و صوما حجا
و زکوه و جهادا و انفاقا و لو ملیکن سوابق یفضل بها املومنون بعضهم بعضا عند الله لکان االخرون
بکرثه العمل متقدمین علی االولین ولکن ابی الله عزوجل انیدرک اخر درجات االیامن اولها و یقدم
فیها من اخر الله و یوخر فیها من قدم الله الخرب ،و قد مر فی الفصل االول و هذا ایضا معنی قول
الصادق 7لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق ملیلم احد احدا فقلت اصلحک الله
و کیف ذاک فقال ان الله تبارک و تعالی خلق اجزاء فبلغ بها تسعه و اربعین جزءا ثم جعل االجزاء
اعشارا فجعل الجزء عرشه اعشار ثم قسمه بین الخلق فجعل فی رجل عرش جزء و فی اخر عرشی
جزء حتی بلغ به جزءا تاما و فی اخر جزءا و عرش جزء و اخر جزءا و عرشی جزء و اخر جزءا و ثلثه
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اعشار جزء حتی بلغ به جزئین تامین ثم بحساب ذلک حتی بلغ بارفعهم تسعه و اربعین جزءا فمن
ملیجعل فیه اال عرش جزء ملیقدر علی انیکون مثل صاحب العرشین و کذلک صاحب العرشین الیکون
مثل صاحب الثلثه االعشار و کذلک من تم له جزء الیقدر علی انیکون مثل صاحب الجزئین و لو
علم الناس ان الله عزوجل خلق هذا الخلق علی هذا ملیلم احد احدا انتهی.
فتبین للمنصف الخبیر ان مراتب املومنین تختلف فمن کان فیه تسعه و اربعون جزءا من االیامن
ارشف و اعلی و اشبه مببدئه ممن له مثانیه و اربعون جزءا و کذلک من له مثانیه و اربعون جزءا اشبه
مببدئه ممن له سبعه و اربعون جزءا و هکذا الی ان من له عرش جزء ابعد من مبدئه ممن له عرشان
و من له عرشان ابعد ممن له ثلثه اعشار و هکذا و الرس فی ان املراتب تسع و اربعون مرتبه ان
االنسان یدور فی ست دورات دوره جامدیه و دوره نباتیه و دوره حیوانیه و دوره ملکیه و دوره جنیه
و دوره انسانیه و کل مرتبه من هذه املراتب لها مثانیه مقامات فواد و عقل و روح و نفس و طبیعه
و ماده و مثال و جسم فذلک مثانیه و اربعون مقاما و اما التاسع و االربعون فهو مقام الربزخیه الکربی
و الوساطه العظمی بین االنبیاء و املومنین و هی الغایه القصوی من االیامن و الدرجه العلیا منه
فذلک تسعه و اربعون مقاما لالیامن و قد جعلها الله سبحانه اعشارا فجعل کل جزء علی عرشه اجزاء
فان کل مرتبه منها مرکبه من تسع قبضات من افالکها و جزء من ارضها و قد خلق الله سبحانه کل
واحد من املومنین فی درجه و جعل فی کل واحد منهم جزءا و کل من له جزء اعلی له االجزاء الدانیه
المحه الی انیبلغ الدرجه التسعین و اربع مأه فهو حائز لجمیع املراتب واقف علی الطتنجین ناظر
فی املرشقین و املغربین مالک الریاستین و هو مجمع البحرین و املستولی علی العاملین.
فاذا عرفت ان االیامن له هذه الدرجات و املومنون مختلفون فی حیازتها فالشیعه الکاملون البالغون
الذین هم مبنیرهم شبیهون هم الذین حازوا جمیع درجات االیامن و ارتقوا علی جمیع مدارج االیقان
کمثل سلامن حیث روی ان االیامن له عرش درجات و السلامن فی الدرجه العارشه و قد مر فی صفات
الشیعه انهم الذین یأمترون اوامر امئتهم و ینزجرون عن نواهیهم و الیخالفونهم فی شیء من اوامرهم
و الیرتکبون شیئا من فنون زواجرهم و هذه الرتبه اخت العصمه و شقیق الطهاره و انی لجمیع
املومنین مثل هذا املقام و ملا بینا ان الطفره فی الوجود مستحیله ثبت لزوم وجود جمیع اقسام
املومنین الواقفین فی هذه املراتب فلو ملیکن مومن واقف علی الدرجه العلیا ملیکن یوجد املومن
الواقف علی الدرجه الدنیا النقطاع الفیض و الطفره بسبب فقد املومن السابق فلمیکن یصل الفیض
الی املومن الالحق حتی یوجد فی الرتبه الدنیا فبذلک تبین لزوم وجود النقباء و النجباء فی کل عرص
کام نطق به الکتاب و السنه علی ما مر بحیث الیعرتیه شک و ال ارتیاب ملن دخل البیوت من االبواب.
بقی شیء و هو تعیین درجه النقباء و النجباء و اصنافهام ،اعلم ان النقباء و النجباء صنفان نقباء و
نجباء برزخیون و نقباء و نجباء فوادیون فالربزخیون منهام صنفان نقباء کلیون و نقباء جزئیون و
النجباء صنفان نجباء کلیون و نجباء جزئیون فالنقیب الکلی هو الواقف فی مقام العرش من املقامات
العرشه الربزخیه الکربی و النقیب الجزئی واقف فی مقام شمس ذلک العامل و النجیب الکلی واقف
فی مقام کرسی ذلک العامل و النجیب الجزئی واقف فی مقام قمر ذلک العامل فالنجیب الکلی مستمد
من النقیب الکلی و نسبته الیه کنسبه الکرسی الی العرش و هو نسبه الواحد الی السبعین و النقیب
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الجزئی مستمد من النجیب الکلی و نسبته الیه کنسبه الشمس الی الکرسی و هو نسبه الواحد الی
السبعین اال انه فی هذه الرتبه ظهور النقیب الکلی و ایته و دلیله و جلوته فی عامل الشهاده بالنسبه
الی ذلک العامل و النجیب الجزئی مستمد من النقیب الجزئی و نسبته الیه نسبه القمر الی الشمس و
هو نسبه الواحد الی السبعین اال انه یحکی النجیب الکلی و هو ظهوره و آیته و دلیله و جلوته فی
عامل الشهاده فمقام النقیب الکلی مقام العقل الکلی و العرش املحیط بجمیع االفالک و العنارص و
املقامات و املراتب و النجیب الکلی مقامه مقام النفس الکلیه و الکرسی الواسع لجمیع السموات و
االرض و هام اخوان فی الله بابان من ابواب الغیب کام قال ابوعبدالله فی حدیث معنی العرش ثم
العرش فی الوصل منفرد عن الکرسی النهام بابان من اکرب ابواب الغیوب و هام جمیعا غیبان و هام
فی الغیب مقرونان الن الکرسی هو التأویل الظاهر من الغیب الذی منه مطلع البدع و منه االشیاء
کلها و العرش هو الباب الباطن الذی یوجد فیه علم الکیف و الکون و القدر و الحد و االین و املشیه
و صفه االراده و علم االلفاظ و الحرکات و الرتک و علم العود و البدء فهام فی العلم بابان مقرونان
الن ملک العرش سوی ملک الکرسی و علمه اغیب من علم الکرسی فمن ذلک قال رب العرش العظیم
ای صفته اعظم من صفه الکرسی و هام فی ذلک مقرونان قال حنان جعلت فداک فلم صار فی
الفضل جار الکرسی قال انه صار جاره الن علم الکیفوفه فیه و فیه ظاهر من ابواب البداء و ابنیتها و
حد رتقها و فتقها فهذان جاران احدهام حمل صاحبه فی الطرف الخرب فالنقیب و النجیب بابان من
اکرب ابواب الغیوب ولکن النجیب هو ظاهر العرش ای النقیب و تفصیله و تنزله العطاء کل ذی حق
حقه و السوق الی کل مخلوق رزقه و النقیب عنده العلم االجاملی و مبدء االشیاء علی الکلیه و
املعنویه و هو غیب الکرسی ای النجیب و ان کان معا غیبان و فی الغیب مقرونان و اما النقیب
الجزئی فهو ظهور النقیب الکلی فی عامل الشهاده و عنده علم اجامل الشهاده و کلیات عامل الشهاده
و علم املواد و النجیب الجزئی هو ظهور النجیب الکلی فی عامل الشهاده و عنده علم الجزئیات و
الصور املقرونه باملواد.
و اما النقباء و النجباء الفوادیون فهم ایضا صنفان علی ما بینا و النقیب الفوادی حاک للنقیب الربزخی
کلیه لکلیه جزئیه لجزئیه و ان کان کلیه تابعا للنجیب الجزئی الربزخی مستمدا منه و النجیب الفوادی
حاک للنجیب الربزخی کلیه لکلیه جزئیه لجزئیه و ان کان النجیب الکلی الفوادی تابعا للنقیب الکلی
الفوادی و جزئیه تابعا لجزئیه علی ما بینا فالنقیب الکلی الفوادی و ان کان نقیبا لیس یحتمل ما
یحتمله الربزخیون ابدا و لیس یکلف مبا کلفوا به من علم التوحید و لیس علیه فی عدم احتامله ما
یحتملونه لوم النه ملیوضع فیه اال الدرجه الثامنه و االربعون من االیامن و الیکلف الله نفسا اال ما
اتیها و کذا النقیب الجزئی بالنسبه الی النقیب الکلی اال تری ما قال الصادق 7لو علم ابوذر ما فی
قلب سلامن لکفره او لقتله مع ان اباذر کان نقیبا و لو کان ابوذر فی درجه سلامن و کان بحیث لو
اطلع علی ما فی قلب سلامن لکفره لکان یکفر قبل انیطلع فان من کان فی قلبه ان لو کلفنی الله
و رسوله بشیء الردنه و الترکنه لکفر قبل انیأمره الله و رسوله فمن تکفیر ابیذر لو اطلع و کونه
نقیبا عرف انه ملیکن فی درجته.
و مبا ذکرنا یظهر ان ما یقوله لنا املذبذبون بیننا و بین من خالفنا ان انکار مخالفیکم علیکم الیورث
فیهم کفرا کام کان ابوذر یرد علی سلامن لو اطلع علی قلبه و هو مع ذلک مومن فهوالء اطلعوا علی
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قلوبکم بترصیحکم و انکروا فالیقدح انکارهم فیهم کام ملیکن انکار ابیذر قادحا فیه ،کالم نشأ عن
رصف التلبیس علی امثالهم فان ما نظهره نحن من فضائل آل محمد :فضائل ظاهره قد نزل بها الکتاب
املقروء علی الخاص و العام و وردت فی اخبار و خطب خطبها امیراملومنین7علی املنابر بین النواصب
و الخوارج و العامه و الشیعه و کلفهم بها فلو کانت من الفضائل الخفیه املکنونه ملا اظهروها علی
رووس االشهاد و ملا ذکرها العلامء املسلمون فی کتبهم و الخرجوها عن زبرهم و طرسهم و اما الفضائل
املکنونه فلیس یجری ذکرها علی السنتنا و ال رسمها فی طرسنا ابدا و قد قال علی 7بل اندمجت
مبکنون علم لو بحت به الضطربتم اضطراب االرشیه فی الطوی البعیده و قد قال ابوعبدالله7البیبصیر
اما والله لو انی وجدت منکم ثلثه مومنین یکتمون حدیثی ما استحللت اناکتمهم حدیثا و انا نحن
مبن الله و الطافه قد حزنا من فضائلهم امورا یضیق الصدر باظهارها و الیضیق بکتامنها و لسنا نبدیها
الحد من موالینا و معادینا ،قال علی بن الحسین:7
انی الکتم من علمی جواهره
کیال یری الحق ذو جهل فیفتتنا

و رب جوهر علم لو ابوح به
لقیل لی انت ممن یعبد الوثنا

و الستحل رجال مسلمون دمی
یرون اقبح ما یأتونه حسنا

و قد تقدم فی هذا ابوحسن
الی الحسین و وصی قبله الحسنا

و قال الشاعر:
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نلت ما لو استطع ان افشیه
الضطربتم اضطراب االرشیه

فمتی اطلع مخالفونا علی کوامن صدورنا حتی یکونوا بانکارهم علینا معذورین هذا و ما نذکره لهم
امور نستشهد علیهم بالکتاب املجمع علی تأویله و السنه الجامعه الغیر املتفرقه بل اقر بها العامه
العمیاء اعداء آل محمد :الکامتین لفضائلهم ما استطاعوا و ما نذکره لهذا الخلق املنکوس امور قد اقر
بها العامه و ما استطاعوا انیکتموها و لو استطاعوا لکتموها و قد استشهدنا علی ما نقول مبا ذکره
النواصب فی مدحهم فی کتبهم فی کثیر من مباحثاتنا الخاصه و العامه فلمیزد الظاملین اال حنفا و
غیظا و کربا و عتوا قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکرب فان کان هوالء املخالفون
لنا اقل ایامنا و ادنی درجه من العامه العمیاء فالیحتملون ما احتملوه فهم معذورون و اال فال عذر
لهم عند الله و هم من الذین قال الله سبحانه فیهم الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من
بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعهنم الله و یلعهنم الالعنون و قال تعالی و ملا جاءهم کتاب
من عند الله مصدق ملا معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلام جاءهم ما عرفوا کفروا
به فلعنه الله علی الکافرین فکانوا من قبل اننظهر علومنا بفضائل آل محمد :یستفتحون بالکتاب و
بآل محمد :علی العامه العمیاء فلام جاءهم رجل یظهر فضائل آل محمد :و انثال املحبون علیه
یسرتیحون بسامعهم فضائل آل محمد :و یسکنون الیه لذکره فضائل محبوبهم و عرفوا انه محب الل
محمد:مقر بفضائلهم منهمک فی ودادهم داع الیهم منقطع عن کل شیء الیهم کفروا بالکتاب الذی
کانوا مقرین به و بآل محمد :الذین کانوا ینسبون انفسهم الیهم فانی یعذرون بانکارهم و انی یثابون
بتکفیرهم حاشا ثم حاشا بل هم مواخذون به اشد االخذ یلعنهم الله و یلعنهم الالعنون حتی انفهسم
فانهم بانفسهم یقولون لعن الله منکر فضائل آل محمد :و هم املنکرون و اشباههم و اقرانهم فلنجع
الی ما کنا فیه من ذکر درجات النقباء و النجباء.
فالفوادیون لیس لهم مقام الربزخیین و الیکلفون بتکلیفهم قال الله سبحانه معاذ الله اننأخذ اال من
وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظاملون و ال نقیب و ال نجیب ادنی من الفوادیین اال باملعنی االخس االدنی
و هو علی سبیل التجوز ال الحقیقه و هم العقلیون فالنقباء العقلیون مقامهم مقام عرش العقول و
هم الکلیون و النجباء العقلیون مقامهم مقام کرسی عامل العقول و هم الکلیون و اما النقباء الجزئیون
فمقامهم شمس عامل العقول و النجباء الجزئیون مقامهم قمر ذلک العامل و هوالء النقباء و النجباء
لیسوا بشیء و امنا هم برازخ بین املوحدین و املرشکین و ذلک الن میادین التوحید اربع مأه و تسعون
میدانا عرشون منها میدان نجاه و اربع مأه و ستون منها میدان هالک و عرشه منها برزخ بین النجاء
و الهالک و هی مقامات العقل تسعه من افالکها و واحده من ارضها و هذه املیادین ان سیر فیها من
حیث الرب و االعلی فنجاه و ان سیر فیها من حیث نفسها فهالک و اما سایر املیادین االربع مأه و
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الستین فهی میادین هالک ظلامت بعضها فوق بعض اذا اخرج یده ملیکد یریها و من ملیجعل الله له
نورا فام له من نور و ذلک الن جمیعها مرکب موصوف فمن عرف الله بها فقد عرفه بالرتکیب و
التوصیف و ذلک مستلزم للرشک فی الذات و وصفه بصفات الحوادث کام حقق فی محله فالواقفون
مقام العقل ان کانوا یعرفون الله مبا ظهر لهم بهم و نزهوه عن وصف املعانی الکلیه و الرتکیب و
التوصیف فسبیلهم سبیل خیر و هم علی خیر و الی خیر و ان ملیکونوا من الخصیصین و ان کانوا
یعرفونه باملعنویه و الکلیه و الرتکیب العقلی فهم ایضا من الهالکین و املرشکین الن الله سبحانه احد
و االحد ینافی الرتکیب فی الذات فاذا عرفه و وصفه بالرتکیب فقد الحد فیه و وحده بتوحید خلقی
ای وحده بالواحدیه ال االحدیه و لسنا هنا بصدد بیان مقامات التوحید فهوالء الواقفون فی مقام
العقل العارفون بالله املوحدون الله مبا ظهر لهم باعلی العقل و هو العقل املرتفع عن شائبه الکلیه و
املعنویه ایضا علی علی قسمین منهم النقباء و منهم النجباء و کل من القسمین کلی و جزئی علی ما
بینا و رشحنا فالنقباء و النجباء نوعا اثناعرش کام تبین و ظهر.
فاذا عرفت ذلک فاعلم ان من انصف فی ما ذکرنا و عرف ان مقام النقباء و النجباء مقدم فی الخلق
و انهم الوسائط بین االمئه :و رعیتهم کام قال الله سبحانه و جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها
قری ظاهره و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما امنین عرف ان معرفتهم الزمه فان من ملیعرفهم
اما منکر لهم و اما ضال و کالهام مدبران عنهم معرضان عن جهتهم فینقطع عنه الفیوضات الرشعیه
و انوارها بارسها فان جمیع الفیوضات و االمداد یصل الیه اوال و منه ینزل الی مادونه فام ملیکن القابل
قابال مستمدا من مبدئه ملیصل الیه ابدا الن الله سبحانه هو الغنی املطلق و قال قل مایعبو بکم ربی
لوال دعاوکم فمن ملیعرف ملیدع و من ملیدع الیعبو به و من الیعبو به کونا ملیوجد و من الیعبو به
رشعا ملیسعد فتبین ان معرفتهم الزمه فی الدین و رکن من ارکان االیامن و الیقین الن الله سبحانه
ملیتجل الحد اال بسابقه له به و کذا رسوله و امئته :ملیعرفوا انفسهم الحد اال بسابقه له به کام یأتی
فالنقباء و النجباء هم ارکان الدین و اساطین االیامن و الیقین فمن عرفهم فامامه علیون و من انکرهم
فامامه سجین و اما من جهله و کان مستضعفا و ملیسمع الخالف فیوجل الی یوم القیمه و یعرض
علی النار و هی املدد املفاض من السابق فان کل ما ینزل من العالی الی الدانی هو نار الدانی فان
دخلها فهو من اهل النجاه و الیقین و ان امتنع منه فهو املقبل علی سجین و النازل اسفل سافلین و
النرید بالکفر اال سرت الحق و سرت الحق یکون بالباطل اذ لیس بعد الحق اال الضالل فمن اعرض عن
الحق بکله و اقبل الی الباطل بکله فقد سرت الحق بالباطل و النور بالظلمه و الرب باالنیه و الظلمه.
و اما من سرت بعض الحق ببعض الباطل فقد کفر بالبغض و ملیکفر بکله و الکفر بالبعض لیسرته (ظ)
الیلحق الذات فان الذات التبعض فاملبعض صفاتها و تجلیاتها و لذلک قلام یکون انسان خالیا من
الرشک و الکفر الجزئی و لذا روی ان ادنی الرشک ان تقول للنواه حصاه و تدین الله به و من الرشک
انتظن ان الغذاء او الدواء او الشیء نفعک او رضک حتی ان من الرشک انتعقد خیطا علی اصبعک
لیذکرک ما عقدته الجله و من الرشک انترجو غیر الله و تخاف غیره و تنظر الی غیره و تجد غیره و
تقصد سواه و تنزل حاجتک الی غیره و تحب غیره و تجلل سواه و تعظم غیره و ترتکب معصیه کبیره
او صغیره و تتوکل علی غیره و تسلم لغیره و تفوض امرا الی سواه الی غیر ذلک من امور لیس یخرج
عنها احد اال قلیل و لذلک قال الله سبحانه و مایومن اکرثهم بالله اال و هم مرشکون و قال قلیل من
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عبادی الشکور و هذا النوع من االرشاک و الکفر لیس یلحق الذات و امنا هو من الصفات و اما االدبار
الکلی فهو کفر کلی ال نجاه فیه ابدا فاالعراض عن السابق بانکاره و عدم االیامن به هو االعراض
بالذات و الکل و هو موجب للکفر الکلی فان من تقدم علیک وجودا و هو الواسطه بینک و بین الله
سبحانه منه ینزل الیک جمیع ما به قوام وجودک و عقلک و علمک و حواسک الباطنه و الظاهره و
قلبک و صدرک و جمیع االمداد الکونیه و الرشعیه التی بها قوام کونک و قوام سعادتک فکام انک
لو اعرضت عنه کونا انقطعت امداد کونک و فنیت کذلک ان اعرضت عنه رشعا برتک االعرتاف و
التسلیم له و القبول منه و التوجه الیه و االخذ عنه و الرد الیه و الوالیه له و الولیائه و الرباءه عن
اعدائه و اعداء اولیائه و اولیاء اعدائه انقطعت عنک االمداد الرشعیه التی بها نورک و سعادتک و
نعیمک و نجاتک فی الدنیا و االخره فتکون موجودا فی زمره املنکرین الکافرین اذ جمیع االیامن و
االذعان و االقرار بالله و برسوله و بخلفائه و باقوالهم و احوالهم و افعالهم و فضائلهم و صفاتهم ینزل
الیک من السابق علیک و انت معرض عنه مقبل الی غیره ممن یصعد الیک منه جمیع الشقاوات و
الخباثات و العذاب االبدی و الهالک الرسمدی و انکار الحق و الکفر و الرشک و انت مستمد جاذب
منه دافع لالمداد النوریه الحقه فتکفر بالله العلی العظیم.
و الیمکن الکفر بالسابق مع االیامن بالله و برسوله فان الله الحق و رسوله و الخلفاء الراشدون امنا
تجلوا لک من وراء هذا الباب و عرفوک انفسهم من تحت هذا الحجاب و ملیذکروا و ملیسموا و
ملیصفوا انفسهم اال من هذا اللسان و عرفوک انفسهم به فیه و جعلوه سبیلهم الیک و سبیلک الیهم
فان عدلت عن هذا الطریق و تجاوزت هذا الباب فامنا عدلت الی طریق جهنم و الی بابها فلم یصعد
الیک اال فوحها و حرها و زفراتها فتسمی اسم الله سبحانه و اسم رسوله و خلفائه ولکن ما تعنی و
تقصد غیر ما یعنیه املومنون و یقصدونه و امنا هو ای ما قصدت فی سجین و هو غیر االله الحق
سبحانه اال تری انک لو رأیت رجال فی الهند و سألت عن اسمه فقالوا زید و رأیت انا رجال فی العراق
و سألت عن اسمه فقالوا زید فاجتمعنا عند اخر فقلت انا رأیت زیدا و انا اعرفه و قلت انت رأیت
زیدا و اعرفه الیس قد اجتمعنا فی االسم و اختلفنا فی املقصود کذلک الناظرون الی جهه تعریف الله
سبحانه و تعرفه و بابه و رصاطه و دلیله و مراته یسمون الله و رسوله و خلفائه :و یقصدون ما
یقصدون و الناظرون الی سجین و الی جهه تعریف الشیطان و تعرفه الداعی انا ربکم االعلی و بابه
و رصاطه و دلیله و مراته یسمون الله و رسوله و خلفائه :و یقصدون غیر ما یقصد االولون و لذا قال
الله سبحانه قل یاایها الکافرون الاعبد ما تعبدون و ال انتم عابدون ما اعبد و انت تعلم ان الیهود
کفار و هم یعبدون الله و کذا النصاری کفار و هم یعبدون الله بل العامه العمیاء علی الحقیقه کفار
نواصب مخلدون و ان کان حکم املستضعفین منهم فی دار الدنیا الطهاره دفعا للحرج و للتقیه ولکنهم
کفار مخلدون فی النار و فی الدعاء و العن اللهم من دان بقولهم و اتبع امرهم و دعا الی والیتهم و
شک فی کفرهم من االولین و االخرین و هم یعبدون الله بزعمهم و یومنون برسوله 9و انت تقرأ قل
یاایها الکافرون الاعبد ما تعبدون فان ما یعبدون اله سجینی و من یومنون به رسول سجینی و انت
تکفر مبا امنوا به البته النهم ملیأخذوا توحیدهم عن باب تعریف الله سبحانه و تعرفه و ملیعرفوا
رسولهم مبا عرف نفسه فی الولی ،فاله ملیتجل مبحمد 9غیر الهنا و رسول ملیتجل بعلی 7و االمئه الهداه
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الخلفاء الراشدین غیر رسولنا 9و امئه ملیتجلوا لنا بشعاعهم و نورهم و شیعتهم السابقین علی وجودنا
غیر االمئه الحق و امنا اجتمعنا مع هوالء فی اللفظ و ما فی صدورهم غیر ما فی صدورنا.
و قد روی عن االحتجاج نظیر ما ذکرنا فی امر حزقیل فعن ابیعبدالله 7فی حدیث فقال حزقیل ایها
امللک یعنی فرعون هل جربت علی کذبا قط قال ال قال فسلهم من ربهم قالوا فرعون هذا قال و من
خالقکم قالوا فرعون هذا قال و من رازقکم الکافل ملعایشکم و الدافع عنکم مکارهکم قالوا فرعون
هذا قال حزقیل ایها امللک فاشهدک و کل من حرضک ان ربهم هو ربی و خالقهم هو خالقی و رازقهم
هو رازقی و مصلح معایشهم هو مصلح معایشی ال رب لی و ال خالق و ال رازق غیر ربهم و خالقهم
و رازقهم و اشهدک و من حرضک ان کل رب و رازق و خالق سوی ربهم و خالقهم و رازقهم فانا بریء
منه و من ربوبیته و کافر بالهیته الخرب ،انظر کیف اتفق االسامء التی ذکرها حزقیل اعلی الله مقامه
مع االسامء الذین کانوا یذکرونه اولئک االقشاب لعنهم الله و اختلف املعنی و کیف کان یقصد منها
حزقیل مراده و یقصدون مرادهم فان قلت ان املصداق هناک کان متعددا و املفروض فی هوالء غیر
ذلک قلت املصداق هیهنا ایضا مختلف و امثل لک مثاال تعرف منه املراد فلو کان عندک شیء و
زعمته رقیا فقلت هذا رقی و زعم غیرک ان هذا حنظل فوضفته بالحالوه و الطراوه و وصفه هو
باملراره و السمیه اهذا املوضوع فی الخارج مصداق کلتا الصفتین او احدیها@ فالیمکنک انتقول انه
مصداق کلتا الصفتین الن الصفتین متضادتان و امنا وصف کل واحد ما زعمه و احدکام صادق و االخر
کاذب فان کان رقیا فی الواقع فوصفک صادق علیه و وصف صاحبک لیس بصادق علیه و امنا مصداق
وصفه زعمه و ما انطبع فی مراه ذهنه علی حسب اعوجاجه ال املوضوع فی الخارج فکذلک االمر فی
ما نحن فیه فان الله سبحانه واحد و رسوله واحد و الخلفاء :اشخاص معدودون معروفون فان کان
وصفک لهم صادقا علی ما وصفوا انفسهم و عرفوا فهم مصداق صفاتک و ان کان وصفک کذبا فامنا
یقع علی ما فی ذهنک و هو مصداقه و لیس الذی فی الخارج مصداقه قال الله سبحانه اذا جاءک
املنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله و الله یعلم انک لرسوله و الله یشهد ان املنافقین لکاذبون
فالرسول 9کان مصداق وصف الله و ملیکن مصداق وصف املنافقین النهم کانوا یصفونه علی زعمهم
فاالله الذی یزعمونه الکفار و رسوله الذی یزعمونه لیس بالهنا و رسولهم لیس برسولنا الن رسوال لیس
علی خلیفته و خلیفته ابوالفصیل و حبرت لیس برسول بعثه الله علی خلقه و کلفهم االیامن به فالعامه
الغیر املقرین بوالیه علی 7و ان شهدوا ان رسول الله 9رسول کاذبون فی دعویهم الن شهادتهم بذلک
املعنی الذی یقصدون منها کاذبه غیر موافقه للواقع و اجتمعنا فی اللفظ و افرتقنا فی املعنی و الله
یشهد ان املومنین لصادقون و ان املنافقین لکاذبون و کذلک شهاده الزیدیه و الواقفیه و الفطحیه و
غیرهم من الفرق املفارقه للحق لعلی 7بامره املومنین و لالمئه باالمامه فالله یشهد انهم لکاذبون الن
وصفهم مخالف للحق و یشهد الله للمومنین انهم لصادقون الن وصفهم یوافق الواقع فقل بقول
مطلق یاایها الکافرون الاعبد ما تعبدون و الاومن برسول تومنون به و الاوالی اماما توالونه مع ان
الهنا و الهکم واحد و رسولنا و رسولکم واحد و امامنا و امامکم واحد و نحن لهم مسلمون و نعبد
الهنا و نومن برسولنا و نوالی امئتنا و نعادی اعدائهم فان امنوا مبثل ما امنتم به فقد اهتدوا و ان تولوا
فامنا هم فی شقاق و فی النار مخلدون.
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فمن ادبر عن السابق الذی جعله الله باب تعریفه و تعرفه و باب تعریف رسوله و خلفائه فقد کفر
بالذی انزل السبع املثانی و القرآن العظیم ذلک و ان الله سبحانه لیس ینزل بذاته لیعرفوه بذاته و
لیس یصعد احد من الخلق من مقام الحدوث الی مقامه سبحانه فیشاهدوه و امنا یعرفونه مبا عرف
نفسه لخلقه فام عرف نفسه به ان کان فوق شهادتهم فیکون املحذور باقیا علی حاله و ان کان مام
یصل الیه اوهامهم فالبد و انیکون من الحوادث مام یمکنهم الوصول الیه فلام کان للخلق مراتب
عدیده الیمکن الدناهم الوصول الی اعالهم فان من الخلق ما النسبه بینه و بین الذی فوقه نسبه
االثریه الی املوثریه و الیمکن لالثر الوصول الی رتبه املوثر فالبد و انیعرف الله نفسه لخلقه مبا
یمکنهم الوصول الیه و هو الیمکن اال انیکون ذلک الوصف فی عرض الخلق ال فوقهم موثرا لهم و
ذلک الوصف الذی فی عرض الخلق هو مقام الشیعه فان الشیعه خلقوا من شعاع آل محمد :و ما فی
عرضهم یجب انیکون شعاعا و شیعه و شعاعهم :وصفهم الذی وصفوا انفسهم به له و هم وصف
الله الذی وصف نفسه لهم بهم و لغیرهم بهم بشعاعهم الذی هو ذلک الغیر و قد قالوا یفصل نورنا
من نور ربنا کام یفصل نور الشمس من الشمس و قالوا شیعتنا منا کشعاع الشمس من الشمس فمنزله
الشیعه منهم کمنزلتهم من الله و کلام یثبت لهم بالنسبه الی الله سبحانه من اسمیه و وصفیه و
مشیه و اراده و قدره و هیمنه و سلطنه و استیالء و امر و حکم و غیر ذلک یثبت لشیعتهم بالنسبه
الیهم مثله اال ان ما یثبت لهم شعاع ما یثبت المئتهم و ظهوره و ما فیهم لربهم و ما لشیعتهم لهم
فافهم فکام انهم وصف الله الذی وصف نفسه به و الیعرف اال بهم کام قال الصادق 7بنا عرف الله
و لوالنا ماعرف الله و قال نحن االعراف الذین الیعرف الله اال بسبیل معرفتنا و قال 7ملا سئل عن
معرفه الله هی معرفه االمام فبشیعتهم یعرفون هم :و لوال شیعتهم ما عرفوا و شیعتهم االعراف الذین
الیعرف االمام اال بسبیل معرفتهم و معرفه االمام هی معرفه الشیعه و لذا وردت اخبار متواتره فی
ان ما یضاف الی املومن یضاف الیهم و ما یضاف الیهم یضاف الی الله فام یضاف الی الشیعه یضاف
الی الله و قد اوردنا کثیرا من تلک االخبار فی کتاب ابواب الجنان فی حقوق االخوان فمعرفه الله
التحصل اال مبعرفه االمام و معرفه االمام التحصل اال مبعرفه الشیعه فمعرفه الشیعه هی معرفه الله
عزوجل و معرفه الله عزوجل هی معرفتهم فمن عرفهم فامامه یقین و من انکرهم فامامه سجین
فاالنکار لهم هی انکار الله و االقرار بهم هی اقرار الله و الوالیه لهم والیه الله و العداوه لهم هی
عداوه الله و التسلیم لهم تسلیم لله و الرد علیهم رد علی الله و هکذا فاذا عرفت ان معرفه االمام
التی هی معرفه الله معرفه الشیعه فهم الشیعه الذین مقامهم فوق مقامک و بهم تصل الیک
الفیوضات و االمداد الکونیه و الرشعیه ال الذین هم تحتک رتبه فان الذی تحتک ابعد منک عن املبدء
و اظلم و اکثف و بک تصل االمداد الیه فکیف یکون من هو تحتک رتبه آیه تعریف الله سبحانه و
تعرفه لک و کیف تستدل علی ربک الغنی عنک مبن هو فی وجوده مفتقر الیک.
فتبین و ظهر ملن نظر و ابرص ان معرفه السابقین واجبه علی کل مسلم و معرفتهم من ارکان الدین
و اساطین االیامن و الیقین کام قال الصادق 7انکم التکونون صالحین حتی تعرفوا و التعرفوا حتی
تصدقوا و التصدقوا حتی تسلموا ابوابا اربعه الیصلح اولها اال باخرها ضل اصحاب الثلثه و تاهوا تیها
بعیدا الحدیث ،و االبواب االربعه هی التوحید و النبوه و االمامه و الشیعه کام مرت فی اخبار متواتره
و هذه االربعه هی االسم االعظم و الدین االقوم و قد اتینا علی نحو دلیل الحکمه بقدر الفرصه و
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االمکان فمن شاء ازید من ذلک و االطالع علی حقایق ما هنالک فلیراجع سایر رسائلنا و مصنفاتنا و
قد اطلنا البحث عن هذا الرکن فی مباحثاتنا العامه و الخاصه بحیث ملنرتک لذی مقال مقاال و ال قوه
اال بالله العلی العظیم.

*« فصل  ،4فی االمثال االفاقیه و االنفسیه للزوم االیامن بالرکن الرابع» *
فصـــل
فی االمثال االفاقیه و االنفسیه للزوم االیامن بالرکن الرابع ،و قد قال الله سبحانه سنیهم آیاتنا فی
االفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق و قال و لقد رصفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل
فابی اکرث الناس اال کفورا و قال للذین الیومنون باالخره مثل السوء و لله املثل االعلی الی غیر ذلک
من االیات الداله علی ان اتباع االمثال االفاقیه و االنفسیه املحکمه حق ال مریه فیه و ال ریب یعرتیه
و ان مخالفتها کفور بالله سبحانه و قد قال الرضا7قد علم اولوا االلباب ان االستدالل علی ما هنالک
الیعلم اال مبا هیهنا و قال الصادق 7العبودیه جوهره کنهها الربوبیه فام خفی فی الربوبیه اصیب فی
العبودیه و ما فقد فی العبودیه وجد فی الربوبیه و قد قال علی 7ما معناه الحق یبین باملثل و الباطل
یبین بالجدل و قد شحن الله سبحانه کتابه باالمثال و کذلک شحنت سنه الرسول و اخبار آله :باالمثال
و لوال ان املثل کاشف عن املراد ملیکن الله سبحانه یرضب هذه االمثال فی کتابه و ال النبی 9بل طریقه
االنبیاء السلف ایضا کذلک کام شحنت بها التوریه و االنجیل فیعلم من ذلک کله ان املثل املحکم
املطابق ایضا من االدله التی اراها الله عباده فی االفاق و االنفس امتاما للحجه و ایضاحا للمحجه حتی
الیکون الحد من فاقدی املشاعر الباطنه الذین یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن االخره هم
غافلون حجه علی الله سبحانه فیام دعاهم الیه و کلفهم االیامن بعد ما رأوه باعینهم و وعوه باذانهم.
و االشاره الی رس االعتبار باالمثال فی معرفه الحق ان الله سبحانه قال و ان من شیء اال عندنا خزائنه
و ماننزله اال بقدر معلوم فجمیع ما فی االفاق و االنفس فی هذا العامل نازل من الخزائن الغیبیه و
املقامات العلویه و لوال ان لها خزائن و مقامات غیبیه للزم الطفره فی الوجود و قد عرفت انها محال
الیمکن تعقلها و التتعلق القدر بها فکل شیء فی هذا العامل له خزائن غیبیه تناسبه و اال لزم انیکون
اختصاص کل خزینه بکل شیء من غیر مخصص و یکون الحکیم الغنی قد رجح الشیء من غیر مرجح
و ذلک محال من الغنی املطلق فالبد من مناسبه بین کل شیء و بین خزائنه الغیبیه و یکون کل شیء
تنزل تلک الخزائن و ظهورها فتلک الخزائن غیب الشیء و ربوبیته و جهته الی ربه و ذلک الشیء
شهادتها و عبودیتها و انیتها و جهتها الی نفسها فام خفی فی تلک الربوبیه البد و انیصاب فی
العبودیه و ما فقد فی العبودیه البد و انیوجد فی الربوبیه فاملخفیات فی الربوبیه هی هذه الکرثات
و التفاصیل و الشئون و الجهات و الحدود و االوصاف و املفقودات فی العبودیه هی تلک اللطافات
و البساطات و الوالیه و االستیالء و الهیمنه و القرب من املبدء فمن عرف ان هذه العبودیه الی ربوبیه
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و ما خزائنها یستدل لها ای لربوبیتها مبا یجد فی عبودیتها فیثبت فی ربوبیتها فی مقام العلم جمیع
کرثات عبودیتها علی نحو ارشف و الطف و اعلی و یستدل لعبودیتها بربوبیتها فی مقام العلم فیثبت
فیها ای فی عبودیتها جمیع تلک اللطافات و البساطات غیبا و صلوحا فیری کل واحد فی کل واحد و
یعرف من کل واحد کل واحد و ملا کان اول الخزائن العقل و هو املعنی الکلی ثم تنزل الی النفس و
هی الصور العلمیه ثم تنزلت الی الجسم و هو ما تری فجمیع هذا العامل علم مجسم محسوس فمن
عرف ان کل شیء تنزل ای شیء و تجسم ای علم یری ذلک العلم و تلک املسئله و ذلک املعنی بعینه
من غیر شک و ال ارتیاب و لذلک سمی الله هذا العامل کتابا و قال قد لبثتم فی کتاب الله الی یوم
البعث فهذا یوم البعث و امنا لبثوا فی قبورهم فی االرض و رصح بان جمیع ما فی هذا الکتاب علم
و قال قال فام بال القرون االولی قال علمها عند ربی فی کتاب و قال سبحانه افرأیتم النشأه االولی
فلوال تذکرون و قد حثهم الله سبحانه علی قراءه آیاته و التدبر فی کلامته و تراکیبه فی کتابه مبا
المزید علیه فلام کان هذا العامل تجسم العلوم الباطنه کام قد اشتق اسمه من العلم رضب الله االمثال
لعباده و حثهم علی االیامن بها و االعتبار منها و تطبیقها مع العلوم الباطنه و قد قدمنا هذه الکلامت
فی هذا الفصل لئال تظن ان املثل ال عربه به و هو امر اعتباری او کالم قرشی عامی فاذا عرفت اعتباره
و لزوم االعتناء به و التصدیق له و االیامن به و کفر من ابی عام دل منه علی العقاید الحقه فاعلم انا
قدمنا فی الفصل السابق کثیرا من االمثال املحکمه الداله ما یکفی العاقل اللبیب ولکن نزید هیهنا
بعض االمثال ملزید االعتبار ففی هذا الفصل مقامان.

*« فصل  ،4فی االمثال االفاقیه و االنفسیه للزوم االیامن بالرکن الرابع  ،املقام االول  :فی بعض االمثال
االفاقیه » *
املـقام االول
فی بعض االمثال االفاقیه ،و ملا کان املطلب امورا کثیره البد و انیرضب لکل واحد منها مثل خاص به.
اما املثل للزوم وجود الکملین السابقین من الشیعه و امتناع عدم وجودهم فالرساج و الشمس و هو
من اوضح االمثال فانک تری بعینک ان النور املرشق من املنیر سواء کان شمسا او رساجا البد و انیکون
فی مسافه ینبسط فیها علی التدرج و التربزخ و یکون کلام یقرب منه من الرساج انور و ارشف و اقوی
و کلام یکون ابعد منه اظلم و اضعف و ذلک امر محسوس فام ملیکن الجزء االقرب موجودا الیکون
الجزء االبعد موجودا و وجود االبعد فرع وجود االقرب فلو محی االقرب و عدم بواسطه حیلوله شیء
بین ذلک االقرب و بین املنیر لعدم االبعد املتأخر عن ذلک االقرب ایضا فلو ملیکن وجوده تابعا لوجود
سابقه و کان یقدر علی االستناره من املنیر من دون توجه الی سابقه و الدخول من بابه لکان یبقی
بعد فقد االقرب فلام وجدنا فی االنوار االفاقیه هکذا و رأینا الصادق 7قال امنا سمیت الشیعه شیعه
النهم خلقوا من شعاع نورنا و سمعناه قال شیعتنا منا کشعاع الشمس من الشمس و تواتر االخبار بان
الشیعه خلقوا من انوارهم و سمی الله النبی 9فی کتابه بالرساج املنیر عرفنا ان االمئه :مثلهم مثل
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املنیر و مثل الشیعه النور و الشعاع و کذا نظرنا فی شیعتهم فرأینا بعضهم اعقل من بعض و بعضهم
اعلم من بعض و بعضهم اتقی من بعض و بعضهم اکرث فطانه من بعض و بعضهم ابرص و بعضهم
اخرب و هکذا فعرفنا انهم الیتساوون فی الرتبه هذا مع ان الله سبحانه نفی التسویه بین خلقه فقال
ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کاملفسدین فی االرض ام نجعل املتقین کالفجار و قال هل
یستوی الذین یعلمون و الذین الیعلمون و قال افمن کان مومنا کمن کان فاسقا الیستوون و قال
مایستوی االعمی و البصیر و ال الظلامت و ال النور و ال الظل و ال الحرور و مایستوی االحیاء و ال
االموات و قال الیستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون و قال و مایستوی
الخبیث و الطیب و قال الیستوی القاعدون من املومنین غیر اولی الرضر و املجاهدون فی سبیل الله
باموالهم و انفسهم فضل الله املجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه و کال وعد الله
الحسنی و فضل الله املجاهدین علی القاعدین اجرا عظیام درجات منه و مغفره و رحمه و کان الله
غفورا رحیام و قال الیستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا
من بعد و قاتلوا و کال وعد الله الحسنی الی غیر ذلک من االیات و االخبار الداله علی اختالف مراتب
الخلق و درجات املومنین و درکات الکافرین.
فاذا کانوا کذلک و املومنون منهم من شعاع آل محمد :و درجاتهم مختلفه بنص الکتاب و السنه و
رضوره املشاهده فمنهم اقرب الی الرساج الوهاج و الشمس املنیره و منهم ابعد بالرضوره الن الله
سبحانه نفی التسویه علی االطالق و عموم نفی التسویه املستنبط من نفی التسویه علی االطالق
یقتضی عدم تسویه درجاتهم و قربهم من الله سبحانه و بعدهم فاذا بعض اقرب و کلام کان اقرب
الی املنیر انور و کلام کان اقرب و انور یصل الفیض الیه اوال قبل املتأخر ثم یصل منه املدد و الفیض
و االرشاق الی الجزء املتأخر من االنوار و ذلک بدیهی محسوس اال تری انک لو فصلت بین الجزء
املقدم و الجزء املوخر بحاجب انعدم الجزء املوخر من ساعته و ان رفعت الحجاب انوجد من ساعته
فلو کان الجزء املوخر یقدر علی االستضاءه من املنیر من غیر واسطه الجزء املقدم ملا انعدم بسبب
الحیلوله بینه و بین سابقه و الستضاء من غیر واسطه و هذا باملشاهده خالف الواقع فجمیع االنوار
املفاضه علیه و االمداد امنا تصل الیه بواسطه السابق علیه فان ادبر املوخر عن املقدم یظطلم
باملشاهده و یجب علیه فی رشع االنوار و االستضاءات انیکون دامئا متوجها الی الرساج من منظره
الجزء السابق املضمحل املتالشی تحت سطوه الرساج املتبین منها الرساج ساطع االنوار واضح املنار بال
غبار فمن اعرض من االنوار عن ذکر الرساج الذی هو السابق فان نفس الرساج هی نفسه و ذکره النور
السابق فان له معیشه ضنکا ظلمه ضیقه بسبب الربوده الالزمه لالدبار املستلزمه للضیق و التکاثف و
نحرشه یوم القیمه اعمی اعمی القلب فانها التعمی االبصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور و
یحرش اعمی عن ادراک انوار الرساج مظطلام کاالعمی الذی هو فی ظلمه العمی الیدرک االنوار و
االضواء اذا اخرج یده ملیکد یراها و من ملیجعل الله له نورا فام له من نور قال رب مل حرشتنی اعمی
و قد کنت بصیرا فی الدنیا و قد قال ذلک فانه کان یعلم ظاهرا من الحیوه الدنیا و کان عن االخره
غافال قال کذلک اتتک ایاتنا ای االنوار السابقه التی هی آیه الرساج و مقاماته و عالماته التی ال تعطیل
لها فی کل مکان و ال فرق بینه و بینها اال انهم نوره و شعاعه فنسیتها فنسیت تلک االیات بادبارک
فکذلک الیوم تنسی یوم املکافاه و الجزاء و ذلک ان الدهر یومان یوم مقبول و هو یوم الجزاء و یوم
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قابل و هو یوم العمل فمن نسی الذکر فی یوم العمل عمی فی یوم الجزاء الن الله یقول کال مند هوالء
و هوالء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا لکن منه عطاء محبوب جری مبقتضی املشیه
العزمیه و محبته سبحانه و منه عطاء مبغوض جری مبقتضی املشیه العزمیه و غضبه ان الله الیرضی
لعباده الکفر و ان تشکروا یرضه لکم.
فاذا عرفت ان ما ملیکن السابق موجودا ملیوجد الالحق عرفت ان الالزم فی الحکمه انیکون الشیعه
الکملون موجودین فی کل عرص و زمان حتی یصل بواسطتهم االمداد و الفیوضات و الوجودات الی
الناقصین فهذا مثل محسوس محکم دل علی لزوم وجود الکملین و عرفنا کونه محکام انه مطابق مع
الکتاب التدوینی الذی هو العامل الصغیر باعتبار و الکبیر باعتبار و الوسیط باعتبار و مطابق مع السنه
و االخبار املرویه عن آل الله االطهار علیهم صلوات الله امللک الجبار و مطابق مع دلیل العقل و ما
ملیکن املثل هکذا الیعبو به عندنا فان الله سبحانه یقول هو الذی انزل الکتاب منه آیات محکامت
هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و
ابتغاء تأویله و هذا العامل هو کتاب الله التکوینی املوافق للکتاب التدوینی حرفا بحرف فمنه ایضا
آیات محکامت و هی ما کان منها حقا بینا او باطال بینا و اخر متشابهات تشبه الحق فاما الذین فی
قلوبهم زیغ عن الحق یتبعون ما تشابه منه مع ان رسول الله 9قال االمور ثلثه امر بین لک رشده
فاتبعه و امر بین لک غیه فاجتنبه و امر اختلف فیه فرده الی الله عزوجل و هذا باب یفتح منه ابواب
فمن العامل ایضا محکم بین رشاده و غیه و من العامل مشتبه فمن اقتحم الشبهات وقع فی الهلکات
فاملثال املرضوب ان کان من املحکامت یصح االستدالل به و الدلیل علی احکامه مطابقته مع محکامت
الکتاب و السنه و الدلیل العقلی الذی یعرف العقول السلیمه عدله فمن تلک املحکامت ما رضبنا لک
من املثل املطابق مع الثلثه املذکوره هذا مع ان الشمس و الرساج فی الدنیا اقل عرضا من کل شیء و
لذا یکون االستدالل بهام اوضح و التشابه امنا یحصل من االعراض ال من نفس الشیء و کل شیء فی
نفسه محکم بین رشده و غیه و امنا یتشابه بواسطه ما یلطخ به من االعراض الخارجه فیجب حینئذ
فی االخذ به العرض علی املحکامت الخالیه عن االعراض.
و اما املثل للزوم اتباع السابقین و حرمه التخلف عن امرهم و نهیهم کائنا ما کان امرهم و نهیهم هو
ایضا املثل املرضوب سابقا اذ لو ملیمتثل الالحق امر السابق فیام ادی الیه من املنیر النه کان القائم
مقامه فی االداء و الیودی اال النور النه لیس املنیر اال الضوء و النور لصار ظلمه و لیس شیء من الحق
بظلمه و لیس شیء من الباطل بنور و لیس فی الجنه ظلمه و ال فی النار نور فاملظلم من اهل الباطل
و سجین و الکفر و املستنار من اهل الحق و علیین و الجنه و لیس شیء غیر هذین و ال برزخ بینهام
اذ لیس بعد الحق اال الضالل فالالحق اذا ملیمتثل امر السابق ملیتوجه الیه و ملینفعل مبا فعله فیه و
الیفعل اال االضاءه و االرشاق و ال واسطه اال هو فاذ ملینفعل ملیستن و من ملیستن یظطلم و من
اظطلم کفر بالذی انزل السبع املثانی و القرآن العظیم فظهر لزوم اتباع الالحق للسابق و امتثال اوامره
اذا الیأمر اال بالنور و اجتناب نواهیه اذ الینهی اال عن الظلمه.
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و اما املثل للزوم االتصال به و االرتباط هو ایضا ما ذکرنا من املنیر و النور و یفهم من نحو ما ذکرنا
بیانه فالنطیل الکالم ببیانه ثانیا فمن ملیکن متصال مرتبطا من اللواحق بالسوابق کان منقطعا منفصال
و من کان کذا کان مظطلام و لیس الظلمه اال الکفر و النور اال االیامن.
و اما املثل للزوم محبته و معرفته فیعرف مام ذکرنا ایضا فانه قد علم اولوا االلباب بالرضوره و العیان
ان کل شیء حیوته و بقاوه باالمداد املشاکله له و فناوه و اضمحالله باالمداد املضاده له کالنار مثال
فان بقاوها باالمداد الحاره فلو قطعت عنها و امدت باالمداد البارده فنیت النار و عدمت و کل شیء
یتقوی مبا یشاکله و یضعف مبا یضاده فالنار اذا جالست النار تتقوی و تزید و اذا جالست الربد تضعف
و تنقص فالشیء الیکاد یحب ما یخالف طبعه النه ضد حیوته و وجوده و بقائه و ینقص و یضعف
باملیل الیه و امنا یحب الشیء ما یتقوی به وجوده و ذلک ظاهر فالتتحقق املحبه اال بین املتناسبین
املتشاکلین و التتحقق العداوه اال بین املتضادین املتخالفین فالالحق ان کان الیحب السابق و السابق
نور و خیر محض متالش فان تحت سطوع الرساج فهو ظلمه المحه الن النور الیعادی النور البته و
الخیر الیعادی الخیر فعدم محبته له دلیل علی انه ظلمه و رش و الظلمه و الرش کفر و نفاق کام
عرفت اذ لیس شیء من االیامن بظلمه ثم ان مدارک النار حاره التکاد تدرک الربوده ابدا اذ کل ما
ینطبع فیها یحر و یتسخن فالیمکنها ادراک الربوده و مدارک البارد بارده التدرک الحراره ابدا اذا کلام
ینطبع فیها من الحراره یربد کالقمر فان ما انطبع فیه من نور الشمس الحار برد و الظلمه مدارکها
ظلامنیه التکاد تدرک النور و مدارک النور نورانیه الیدرک الظلامنیه اذا االدراک الیکون اال االنطباع
فاذا انطبع احدهام فی صاحبه انقلب علی هیئه املراه فالالحق ان کان غیر مناسب مع السابق غیر
مجانس له و السابق نور و خیر کان ظلمه و رشا فمدارکه ظلامنیه و رش المحه فالیدرک النور السابق
و الخیر السابق فام ملیدرک ملیعرف فام ملیکن هیئات مرات الالحق مناسبه للشاخص السابق ملیعرفه
حق معرفته و لذلک قال الصادق 7الحب فرع املعرفه اذ لوال املناسبه ملیحصل معرفه و لوال املعرفه
ملیحصل محبه فمن ملیعرف السابق النورانی کان ظلامنیا و لظلمته ملیعرف السابق و لعدم معرفته
به و ادراک محاسنه ملیحب فمن ملیحب السابقین و ملیعرفهم فان کان جاهال غیر عدو و ال منکر فهو
ضال و ان کان مبغضا منکرا فهو کافر بالرساج فی رشع الرساج ای ظلمه و الضال ایضا ینقلب بعد
البیان فاما یحب و یعرف فهو مومن و اما یبغض و ینکر فهو کافر و ذلک حین عرض نار التکلیف فی
االخره هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مومن و لیس بعد الحق اال الضالل فافهم راشدا موفقا.
*« فصل  ،4فی االمثال االفاقیه و االنفسیه للزوم االیامن بالرکن الرابع  ،املقام الثانی  :فی بعض االمثال
االنفسیه»*
املـقام الثانی
فی بعض االمثال االنفسیه و له مراتب شتی اذ فی کل مقام من مقامات االنفس یمکن انیرضب
االمثال اال انا نرضب املثل من ظاهر جسدک النه یعم فیه اصحاب املدارک الظاهره الذین الیعلمون
اال ظاهرا من الحیوه الدنیا و اصحاب املدارک الباطنه فتدبر فی جسدک فانک تجد ان لک قلبا هو
منبع حیوه جسدک و فیه تتولد الحیوه و منه تنترش فی جمیع جسدک و قد خلق الله لک بدنا منه
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اعضاء قریبه بقلبک و منه اعضاء بعیده فصدرک اقرب الی قلبک من رأسک و رأسک اقرب الیه من
رجلک و عضدک اقرب الی قلبک من زندک و زندک اقرب من کفک و اناملک و هکذا کل مفصل
مفصل من اناملک و ذلک امر بین و معلوم ایضا بالبداهه ان الحیوه تصل الی االعضاء القریبه بقلبک
قبل انیصل الی االعضاء البعیده بالبداهه و لیس الحد من االعضاء البعیده ان یستفید الحیوه من
القلب اال بواسطه االعضاء القریبه و لذا لو عصبت علی زندک عصابه شدیده او شددته بحبل انتفخ
الکف و انقطع عنها الحیوه و ماتت و فسدت و عدمت الحس و الحرکه فلو کان تصل الیها الحیوه
من غیر واسطه الزند ملا کان یموت بسبب الشد بل لو وضعت کفک علی قلبک ملا تحیی اال انیرفع
املانع و تصل الیها الحیوه من ممرها فظهر ان فی رشع الجسد یجب لکل عضو انیکون متصال بالعضو
السابق و اال ینقطع الفیض الجاری الیه منه و الحیوه الساریه الیه منه و ذلک امر محسوس و یجب
فی الحکمه وجود العضو السابق الیصال الحیوه الی العضو الالحق فان الله ملیقرب الی القلب اال ما
کان من االعضاء الطف و ارشف و ملیبعد عن القلب اال ما کان من االعضاء اکثف و اخس اما تری ان
کثافه رجلک التناسب القلب و لطافه صدرک تناسبه فبعد ما بعد لکثافته و قرب ما قرب للطافته و
ما کان یمکن فی الحکمه انیستمد الکثیف من القلب بال واسطه و یتصل به ابدا اال انیکون بینه و
بین القلب وسائط علی التدرج و الرتتیب و یکون املتصل فی اشد مناسبه و البعید فی غایه البعد فی
اقل مناسبه و یکون بینهام برازخ علی الرتتیب.
فظهر ان وجود الکامل و املناسب للقلب فی البدن واجب حتی یصل املدد به الی االعضاء القلیل
املناسبه و یجب اتصال الالحق بالسابق و اال لیموت و ینقطع عنه الفیض و یجب محبه الالحق للسابق
و معرفته به و اتصاله و ارتباطه به النهام کاشفان عن مناسبه و لوال املناسبه کانت املخالفه و اذا
جاءت املخالفه انقطع الفیض اال تری ان ید عمرو التستمد من قلب زید و امنا ذلک الجل عدم االرتباط
و االتصال و املناسبه و معلوم انه یجب لکل الحق انیکون دائم التوجه الی العضو السابق دائم
االستفاده دائم االستمداد فی اللیل و النهار فانه اذا ادبر ساعه عنه انقطع فیض الحیوه عنه بالبداهه
و الحی فی رشع االعضاء مومن و املیت فیه کافر و قد سمی الله سبحانه االیامن بالحیوه حیث قال
یاایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم ملا یحییکم یعنی یحییکم بروح االیامن و قال او
من کان میتا فاحییناه ای ضاال فهدیناه و قال یخرج الحی من املیت ای املومن من الکافر و قال انک
التسمع من فی القبور ای الضالل و الکفار الذین روح ایامنهم قد ماتت و دفنت فی قبور اجسادهم
فالعضو املیت کافر فی رشع الجسد کام ان الکافر میت فی بدن الدین و الرشع و العضو الالحق ان
ملیتصل او یرتبط او یحب او یعرف او یمتثل امر العضو السابق علی ما رشحنا و بینا و اوضحنا کان
میتا و کافرا بالبداهه و تلک االمثال نرضبها للناس و ما یعقلها اال العاملون و یکفی مبا ذکرنا فی هذا
الفصل ملن کان له قلب او القی السمع و هو شهید فکشفنا عنک غطاءک و برصک الیوم حدید و
لعمری ما ادری و انی لفی حیره انه ما اخرج معاندینا عن االنصاف النفسهم ای رشیعه من رشایع
االسالم هکذا اثبتوها و ای اصل من اصول دینهم هکذا بینوه و ای فریضه من فرایضهم هکذا اوضحوها
و ای مطلب من مطالبهم هکذا رشحوه ما ادری ماذا یجیبون السائل عنهم یوم القیمه اذا سألهم عن
هذه املسئله و عن سبب انکارهم و ردهم هل تکون مسأله من مسائل االسالم بوضوح هذه املسأله
و هل رشیعه من رشایعه ببداهه هذه الرشیعه ای والله لله الحجه البالغه و املحجه الواضحه و انی
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جزت من تحدیهم بهذا الکتاب فی الرکن الرابع و لیقوموا لله مثنی و فرادی و لیدعوا شهدائهم ثم
لیثبتوا امامه الصادق 7بهذه االدله فان اثبتوها من الکتاب و السنه و االدله الثلثه و االمثال االفاقیه و
االنفسیه و اتفاق امللل انا اذعن لهم بالعلم و االیامن و ان ما ینکرون علینا من الرکن الرابع لعلهم ال
لعداوتهم و اال فلیعلموا انهم الینکرون اال من رصف العداوه و الشحناء و استعباد العبید و االماء و
طلب الریاسه و اال فام نذکره عن هذه االدله اوضح من الشمس فی رابعه النهار و انه فیه لعربه الولی
االبصار و لنعم شاهدا ما روی عن الصادق 7فی هذا املقام:
علم املحجه واضح ملریده
و اری القلوب عن املحجه فی عمی

و لقد عجبت لهالک و نجاته
موجوده و لقد عجبت ملن نجی

و لله در الشاعر:
علی نحت القوافی من مواقعها
و ما علی اذا ملیفهم البقر

*« فصل  ، 5فی اتفاق امللل و املذاهب علی وجود کامل بالغ فی کل زمان» *
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فصـــل
فی اتفاق امللل و املذاهب علی وجود کامل بالغ فی کل زمان ،و البد لنا اننبین اتفاقهم بکتاب الله
و سنه نبیه 9حتی الیقول الخصم انه تاریخ غیر صحیح او نقل ملیثبت وقوعه او ذلک ادعاء محض و
علیک باقامه البینه علی صدق وقوعه و اما اذا اتینا بشواهد من الکتاب و السنه ان هذا االمر کان
فی کل رشیعه و فی کل عرص ملیکن الحد انیکذبنا و یطلب البینه منا علی وقوعها.
قال الله سبحانه و ما ارسلنا من قبلک من رسول و ال نبی اال اذا متنی القی الشیطان فی امنیته فینسخ
الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی
قلوبهم مرض و القاسیه قلوبهم و ان الظاملین لفی شقاق بعید و لیلعم الذین اوتوا العلم انه الحق
من ربک فیومنوا به فتخبت له قلوبهم و ان الله لهادی الذین آمنوا الی رصاط مستقیم و فی عده
روایات نزلت االیه هکذا من رسول و ال نبی و ال محدث و املحدث هو االمام و االمئه کانوا محدثین
صلوات الله علیهم و قد استفاض به الخرب و قوله تعالی متنی مبعنی اراد و مفعوله محذوف علی ما
فرسه علی 7فی حدیث فیذکر جل ذکره لنبیه9وسلم ما یحدثه عدوه فی کتابه من بعده بقوله و ما
ارسلنا من قبلک االیه یعنی انه ما من نبی متنی مفارقه ما یعاینه من نفاق قومه و عقوقهم و االنتقال
عنهم الی دار االقامه اال القی الشیطان للعرض بعداوته عند فقده فی الکتاب الذی انزل علیه ذمه و
القدح فیه و الطعن علیه فینسخ الله ذلک من قلوب املومنین فالتقبله و التصغی الیه غیر قلوب
املنافقین و الجاهلین و یحکم الله آیاته بانیحمی اولیائه من الضالل و العدوان و مشایعه اهل الکفر
و الطغیان الذین ملیرض الله انیجعلهم کاالنعام حتی قال بل هم اضل سبیال فظهر من هذه االیه
الرشیفه انه ملیکن نبی و ال رسول و ال امام من لدن آدم الی الخاتم اال انه بعد ما انتقل عن هذه
الدنیا الی االخره القی الشیطان فی امنیته و ذلک سنه الله التی قد خلت من قبل و لنتجد لسنه الله
تبدیال فیلقی الشیطان فی کتاب النبی و الرسول و سنته و فی اخبار االمام و طریقته بواسطه اولیائه
من االنس املکذبین املفرتین املحرفین و البد بانینسخ الله ما یلقی الشیطان من التحریف و التغییر
و التبدیل فی الکتاب و السنه و االخبار ثم یحکم الله آیاته الحقه النازله فی الکتاب و الجاریه علی
لسان نبیه فی سنته و علی السن االمئه :فی آثارهم والله علیم حکیم علم مبا یحرف و یغیر و یبدل و
مبن یحرف و یغیر و یبدل حکیم یحکم آیاته مبا یشاء کیف یشاء و حکیم فی تدبیر تقدیم ما یلقی
الشیطان لیکون للباطل جوله و للحق دوله لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه کام
قال لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض و القاسیه قلوبهم و ان الظاملین لفی شقاق
بعید و لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک و یصیروا بذلک من اهل الشفاعه کام قال الیملکون
الشفاعه اال من شهد بالحق و هم یعلمون فیومنوا به فتخبت له قلوبهم و ان الله لهادی الذین آمنوا
الی رصاط مستقیم فاثبت بعد کل نبی و رسول و محدث فی ای عرص کانوا ثبوت التحریف فی کتابه
و سنته و ان الله ینسخ التحریف و یحکم الحق لفتنه القاسیه قلوبهم و هدایه العلامء.
فاثبت بعد کل نبی و رسول و محدث عاملا عنده علم املحکامت و الرشیعه الغیر املغیره و املبدله ثم
وصفهم بانهم اوتوا العلم و باالیامن و االخبات اما ما وصفهم بالعلم و االیامن فقد اشار الیه فی کتابه
یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات و هم الذین ملیغیروا و ملیبدلوا و حفظوا
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الکتاب علی ما انزل و الدین علی ما رشع بعد رسولهم و بعد امامهم حتی زرعوهام فی قلوب
اشباههم و اهتدی بهم ضعفاء امه ذلک النبی و الرسول و ضعفاء موالی ذلک االمام و لعلک تعرف
مام قدمنا ان املومن فی کل عرص قلیل اقل من الکربیت االحمر و سایر الناس بهائم و ان الله الیوصف
البهائم بالعلم و االیامن و االخبات فتلک آیه التنکر و الینکرها اال معاند مکابر رصیحه فی اثبات
جامعه اوتوا العلم و االیامن بعد کل نبی و رسول و امام فی کل عرص ثم وصفهم باالخبات و هو مقام
تلو مقام العصمه و الطهاره و قد قال الله سبحانه فی وصفهم برش املخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت
قلوبهم و الصابرین علی ما اصابهم و املقیمی الصلوه و مام رزقناهم ینفقون فاالخبات مقام لیس
اعلی منه مقام فانه لیس حظ کل موال الوجل عند الذکر و الصرب علی ما اصابه کائنا ماکان و اقامه
الصلوه کام امر الله و اقامه الصلوه و االنفاق وصف یوصف به االمئه :کام فی الزیاره اشهد انک قد
اقمت الصلوه و اتیت الزکوه ،فتبین و ظهر ملن نظر و ابرص ان فی کل عرص کان جامعه علامء مومنون
مخبتون هم اهل الشفاعه و الهدایه الی رصاط مستقیم و هو الوالیه و قد اجتمع علی النبی9اهل
امللل و النحل و الصحف و الکتب السامویه و سمعوا منه هذا القول و تحدیهم و رضب علی هاماتهم
السیوف و ارسهم و نهب اموالهم و استعبد نساءهم و اوالدهم فلو علموا انه قد جاء نبی ملیکن فی
امته من هو هکذا النکروا علیه و اخرجوا کتابهم و البطلوا دعویه و خلصوا انفسهم من ذل القتل و
االرس و النهب و الجزیه فلام ثبت انهم ملینکروا و لو بعد حین الی هذا الزمان الذی هم فی فراغ و
راحه ثبت انهم کانوا مقرین به فی رشعهم واجدین ایاه فی کتبهم الیمکنهم الخروج عن دینهم علی
زعمهم و الیقدرون علی االغامض و ترک االنصاف من کرثه وضوحه عند عوامهم و خواصهم فبهذه
االیه ثبت النقل عن عرص کل نبی و رسول و امام انه کان فیهم عامل مومن مخبت علی ما وصفنا و
ثبت اجامع االمم علی ذلک و من اصدق خربا من الله سبحانه .و اما یکون قوله تعالی متنی مبعنی
قرأ کام قال الشاعر:
متنی کتاب الله فی کل لیله
متنی داود الزبور لدی الذکر

و فی القاموس متنی کذب و الکتاب قرأه و الحدیث اخرتعه فقوله اال اذا متنی یعنی قرأ الکتاب علی
امته و بینه و فرسه القی الشیطان فی امنیته ای فی کتابه و الیختلف ما استشهدنا به من االیه بذلک.
و قال سبحانه رشع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابرهیم و
موسی و عیسی و قال قل ما کنت بدعا من الرسل و قال لرتکنب طبقا عن طبق و قد اجمعت االمه
علی ان النبی 9قال لرتکنب سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل و القذه بالقذه حتی انهم لو سلکوا
جحر ضب لسلکتموه و عن الصادق7فی تفسیر االیه ای سیر من کان قبلکم و عنه 7لرتکنب سنن من
کان قبلکم من االولین و احوالهم و عن القمی لرتکنب سبیل من کان قبلکم حذو النعل بالنعل و القذه
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بالقذه التخطون طریقهم و الیخطی شرب بشرب و ذراع بذراع و باع بباع حتی ان لو کان من قبلکم
دخل جحر ضب لدخلتموه قالوا الیهود و النصاری تعنی یا رسول الله قال فمن اعنی الخرب و قال
تعالی سنه من قد ارسلنا قبلک من رسلنا و التجد لسنتنا تحویال فاذا کان االمر کذلک و القرون
متشاکله و االعصار متشابهه ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت و قد بینا فی ما سبق من االیات و
االخبار و االدله العقلیه و النقلیه علی لزوم کون العلامء السابقین فی کل عرص السیام فی هذا العرص
ثبت ان کل عرص کان کذلک و فی کل عرص و فی کل امه کان جامعه سابقین یحفظون دین نبیهم
عن تحریف الغالین و انتحال املبطلین و تأویل الجاهلین و قد عرفت فیام سبق امر حزقیل مومن آل
فرعون فی عرص موسی 7و صاحب یس فی عرص عیسی 7و امر ذیالقرنین معروف قد حکی الله عنه
و ملیکن نبیا و ال رسوال و ال اماما و امنا کان عبدا صالحا و امر لقامن معروف مشهور اوتی الحکمه و
قد حکی الله عنه فی کتابه و تلک اخبار التنکر و عن النبی 9الصدیقون ثلثه حبیب النجار مومن آل
یس الذی یقول اتبعوا املرسلین االیه و حزقیل مومن آل فرعون و علی بن ابیطالب و هو افضلهم و
قال سباق االمم ثلثه ملیکفروا بالله طرفه عین ثم عدهم و قال فهم الصدیقون و علی افضلهم و عن
الباقر 7السابقون اربعه ابن آدم املقتول و سابق امه موسی و هو مومن آل فرعون و سابق امه عیسی
و هو حبیب النجار و السابق فی امه محمد9وسلم و هو علی بن ابیطالب.7
فاذا ثبت وجود لقامن فی عرصه و حزقیل فی عرصه و صاحب یس فی عرصه ثبت وجود امثالهم فی
کل عرص فان سنه الله التغیر و التبدل فان الله یقول لنتجد لسنه الله تبدیال و لنتجد لسنه الله
تحویال و قد عرفت مام سبق ان حزقیل و صاحب یس کانوا من الشیعه املخلصین و اتیا ربهام بقلب
سلیم و قد سمع اصحاب امللل و املذاهب هذه االیات و االخبار املعروفه املجمع علیها و اذعنوا و
سلموا و صربوا علی ذل الجزیه و االرس و النهب و القتل و ملینکروا و ملیأتوا بصحف و ال بزبر یخالف
ذلک و ملیردوا علیه فثبت اقرارهم و اتفاقهم و اجامعهم علی ذلک ،و عن علل الرشایع باسناده عن
املفضل بن عمر قال قلت البی عبدالله 7بم صار علی بن ابیطالب قسیم الجنه و النار الی ان قال
املفضل یابن رسول الله فاالنبیاء و االوصیاء هل کانوا یحبونه و اعداوهم یبغضونه فقال نعم قلت
فکیف ذلک قال اما علمت ان النبی 9قال یوم خیرب العطین الرایه غدا رجال یحب الله و رسوله و یحبه
الله و رسوله فام یرجع حتی یفتح الله علی یده قلت بلی قال اما علمت ان رسول الله9وسلم ملا اوتی
بالطایر املشوی قال اللهم ائتنی باحب خلقک الیک یأکل معی هذا الطایر و عنی به علیا 7قلت بلی
قال یجوز ان الیحب انبیاء الله و رسله و اوصیاوهم :رجال یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله
فقلت ال قال فهل یجوز انیکون املومنون من اممهم الیحبون حبیب الله و حبیب رسوله و انبیائه:
قلت ال قال فقد ثبت ان جمیع انبیاء الله و رسله و جمیع املومنین کانوا لعلی بن ابیطالب محبین
و ثبت ان املخالفین لهم کانوا له و لجمیع اهل محبته مبغضین قلت نعم قال فالیدخل الجنه اال من
احبه من االولین و االخرین فهو اذا قسیم الجنه و النار الخرب ،فاذا محبوا علی 7کان فی کل عرص و
قد کان االنبیاء یأخذون ذلک املیثاق علی اممهم فمن کان یقر کان من شیعه علی 7و قد مر ما یدل
علی ذلک فعلاموهم و کرباوهم و من کان منهم اسبق اجابه الی ذلک کان اقدم وجودا و اعلی درجه
من املتأخرین فی االجابه الن الناس بحسب اختالف صورهم فی الظاهر یکون بواطنهم مختلفه و
املختلفون الیتساوون ابدا فمنهم من هو اقرب الی مبدئه و منهم من هو ابعد فاملقدم املقرب هو
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السابق املقدم فی کل رتبه و قد قال الله سبحانه و السابقون السابقون اولئک املقربون فی جنات
النعیم ثله من االولین و قلیل من االخرین ثم قال و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین الی ان قال ثله
من االولین و ثله من االخرین فاثبت السابقین و اصحاب الیمین فی االولین کام اثبت فی االخرین و
هو سبحانه اصدق الصادقین فلو ملتکن االمم مقره بکون السابقین و اصحاب الیمین فی مذاهبهم
النکروا علیه 9و آتوا بزبرهم و کتبهم و اخرجوا افرتاه علیهم فلام عرفوا ذلک فی مذاهبهم و کان امرا
غیر منکر اطمنوا و قروا و قرروا و سکتوا.
و اخرب عن قوم موسی و قال انا انزلنا التوریه فیها هدی و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین
هادوا و الربانیون و االحبار مبا استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء فان ملیکن الیهود مقرین
بالربانیین و االحبار فیهم علی ما رشحنا سابقا النکروا علیه 9بل لو کان یمکنهم رده و لو ببیان الخالف
لردوا علیه و ملا عرفوا من مذهبهم انه امر الینکر سکتوا عنه و قال فی وصف النصاری لتجدن اقربهم
موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصاری ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم الیستکربون و
قسیسوهم هم العلامء النجباء و الرهبان هم الذین ترهبوا ای تعبدوا و وصلوا مقام االنزواء عن جمیع
ما سوی الله و االنقطاع عنهم الی الله سبحانه و هم النقباء املستخفون من الناس املستأنسون بالله
سبحانه فاثبت الله سبحانه فی النصاری القسیسین و الرهبان فلو ملیکن فیهم هوالء الجامعه النکر
النصاری علیه صلی الله علیه مع ان ما ذکر فی الیهود و النصاری معروف من مذهبهم یعرفه الیهودی
و النرصانی و غیرهم من سایر االمم و قد اخرب الله ان سنته فی االولین و االخرین واحده فاثبت وجود
هوالء فی کل عرص مبا یناسب رشیعه نبی الزمان و قد سمعت االمم کلها حکایه القرآن عنهم و ملیردوا
علیه و ملیأتوا بکتابهم مبا یخالف ما ذکر الله فی هذا الکتاب و حکی عنهم مع انهم قرأوا فیه ان الله
سبحانه قال ما یقال لک اال ما قد قیل للرسل من قبلک فلو ملتکن االمم متفقه علی ان ما فی هذا
الکتاب من االخبار و القصص و الحکایات و اثبات االمور الکثیره فی االمم السالفه لردوه و ابطلوا
مذهبه و ملا صربوا علی محنه الجزیه و ذلتها و علی مر القتال و الجهاد و مضض االرس و النهب و
الخرجوا کتابهم و لکذبوه فی حکایته عن االنبیاء السلف و اممهم و کذلک ما اخرب النبی 9فی سنته
عن االمم السالفه و اخرب االمئه:مع انه کان یوتی باصحاب امللل و املقاالت و اصحاب املذاهب لیجادلوا
االمئه:فی کل عرص فلو کان اخبارهم کذبا او اخبار الله فی کتابه عن االمم کذبا البطلوه فی هذه املده
املدیده و هم فی فراغ و فرصه و فکر فی ابطال ما فی کتابنا و سنتنا ولکن کانوا متفقین فسکتوا و
قرروا و ما استطاعوا انیردوا علیه بوجه من الوجوه و هذه الجمله دلیل علی وجود السابقین فی کل
عرص و اتفاق االمم علیه فاذا ثبت اتفاقهم علیه ثبت اتفاقهم علی لزوم توالهم و اتباعهم و التسلیم
لهم و القبول منهم و االیامن بهم فانه ال احد من العقالء یقول انهم اسبق منی ایامنا و الیجب علی
توالهم و اتباعهم فی اعاملهم الحسنه و التسلیم لهم و القبول منهم فیام رووا و ادوا الی من املعصوم
و التصدیق لهم مع انهم عدول ثقات امین.
و یمکن لنا االستدالل فی هذا املقام ایضا بالبدیهیات االولیه و الرضوریات امللیه فانه اذا کان االمر من
البدیهیات الیسع احدا من اهل امللل و املذاهب انکاره اال تری انک ملتتتبع فی امللل و ملتقرأ کتبهم
ولکنک تعلم اتفاقهم علی ان السامء سامء و االرض ارض و النهار نهار و اللیل اللیل فلو ان رجال قال
ان السامء سامء باتفاق امللل الینکر و الیطلب البینه فانه امر واضح بدیهی یستحیل عاده انکار ذیعین
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علیه فاذا استدللنا علی امر الرکن الرابع بالبدیهیات االولیه و الرضوریات امللیه امکن لنا ادعاء اتفاق
امللل علیه و الیسع خصمنا انینکر علینا او یطلب البینه منا ان شاء الله فنقول قد اتفقت االمم من
اهل امللل النبویه و الکتب السامویه علی ان الله سبحانه غنی عن عباده الینتفع بطاعاتهم و الیترضر
مبعاصیهم و امنا خلق الخلق رحمه و جودا و کرما ،و قد اتفقت علی انه حکیم فی صنعه الیلغو و
الیعبث و احکم صنعه علی احسن ما یمکن و وضع کل شیء موضعه بحیث قد حارت عقول العقالء
عن درک حکمه و مصالحه و کلت السن البلغاء عن وصف اتقان صنعه و احکام امره ،و قد اتفقت
علی انه علیم مبا یصلح خلقه و ما یفسده و ما ینتظم به امرهم و ما یخلل ،و قد اتفقت علی ان
الحکیم العلیم الیصنع شیئا لغیر غایه و ال فائده النه لغو محض الیصدر عن الحکیم املطلق ،و قد
اتفقت علی ان الفائده یستحیل ان تلحق الخالق الغنی جلشأنه ،و قد اتفقت علی انه حق و خلق
ال ثالث بینهام و ال ثالث غیرهام فان ملیلحق الخالق الغنی فوجب انتلحق الفائده خلقه اذا کان هو
غنیا الیستفید مام احدثه ال من شیء احداثا و ابتدعه ابتداعا و اخرتعه اخرتاعا ،و قد اتفقت علی انه
اذا خلق الخلق لفائده تلحق عباده فالیرضی مبا یفسد امر خلقه و یمنعهم عن بلوغ تلک الفائده و
یرضی مبا یصلحهم و یقویهم علی بلوغها فثبت ان له رضاء و غضبا ولکن لیس رضاه و غضبه لنفسه
و امنا یرضی ما یرضاه لهم و یغضب علی ما یغضب علیه الجلهم ،و قد اتفقت علی ان جمیع الخلق
کلهم الیقدرون علی التلقی منه سبحانه رضاه و غضبه و الیقدرون کلهم علی االخذ عنه ما یصلح
امرهم و ما یفسده ،و قد اتفقت علی ان الله سبحانه یصطفی من کل قوم اکملهم و اعدلهم و اقربهم
و اطوعهم ممن یقدر علی تلقی الوحی و استامعه و الفهم منه سبحانه فیوحی الیه ما یحب لعباده
و ما یبغضه لهم و یبعثه نبیا الی ذلک القوم و یکون ذلک معصوما مطهرا مأمونا عن الخطاء فیام
یبلغ عن الله اقال علی مذهب بعضهم و فی کل امر علی مذهبنا ،و قد اتفقت علی ان کل نبی انسان
برش مثلنا یجری علیه البداوات فیأکل و یرشب و یمرض و یصح و یحزن و یفرح و یضحک و یبکی و
یحیی و یموت و یغلب و یغلب کسایر افراد البرش ،و قد اتفقت علی ان لکل نبی عدوا شیاطین
االنس و الجن الیومنون به و یعاندونه و یسعون فی اطفاء نوره و اخامد ذکره و ابطال امره ما
استطاعوا کام کان فی کل عرص و فی کل قرن فی حیوته او بعد وفاته ،و قد اتفقت علی ان جمیع
الناس لیسوا فی العقل و الفهم و الحفظ سواء و فیهم صبیان و نسوان و عبید و موالی و عوام و
امیون و عقالء فی اختالف مراتبهم فالیقدرون کلهم علی حفظ رشع ذلک النبی عن التغییر و التبدیل
و االندراس و االنطامس و الیقدرون کلهم علی دفع شبه الجاحدین و تحریف الغالین و انتحال
املبطلین و تأویل الجاهلین و رضر املتغلبین مع کرثتهم و ابدا هم اکرث من املومنین و ذلک امر
محسوس الینکر ،و قد اتفقت علی ان الله سبحانه انزل الرشایع و بعث االنبیاء لطفا منه و کرما و
لیعلم الذین یومنون بهم و الذین یکفرون و قد انذروا و اعذروا و وعدوا و اوعدوا و ترحموا علی
املومنین و انتقموا من الکافرین و انزلوا العذاب علیهم ،و قد اتفقوا علی ان الله سبحانه الیمنع الکافر
عن کفره و میله الی هواه و معصیته بل یخذله و یخلی بینه و بین مراده و هواه و میله کام فعل و
یفعل فلام طغوا و بلغوا الغایه فی طغیانهم انزل علیهم العذاب فاهلکهم و وفق املومنین للهدایه و
اتباع سبیل املعروف فالیمنع الله سبحانه عباده الکفار املعاندین لالنبیاء االبرار الساعین فی اطفاء
نورهم و اخامد ذکره عام یریدون من ذلک و الیحول بینهم و بین هواهم و یخلیهم انیفعلوا ما شاوا
اال انه لو ترکهم مطلقا من غیر مقیم لعوج الدین و مثقف الوده البادوا الدین و اهله و ملیرتکوا له
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اسام و ال رسام فی ارسع وقت و یضیع من فی اصالب الرجال و ارحام النساء من الذین فطرتهم فطره
االسالم و الدین و االیامن و الیقین و التقوم الحجه علی الخلف بعدهم اذا ملیکن امر بینهم یبتلیهم
به فالبد و انیکون بعد کل نبی و رسول من یقوم مقامه و یکون ارشف االمه و اعلمهم و احفظهم و
اعقلهم و اطوعهم و اقضاهم و اعلمهم بالکتاب و السنه فی کل عرص و یکون معصوما بالله اذ لو
ملیکن معصوما لکان کسایر الرعیه و الیحفظ الدین به و یکون کسایر الرعیه فی عدم قدرته علی
حفظ الدین و یکونوا الی غایه رشع ذلک النبی فی کل قرن قرن و زمن زمن حتی ینتهی مده رشیعته
و ایام بعثته و یجیء نبی اخر بعده فهنالک ال حرج ان انقطع الحفظه و هوالء هم االوصیاء بعد کل
نبی فمن متسک بهم هدی و من تخلف عنهم غرق فهوالء یحفظون دین نبیهم فی کل زمن عن
االندراس و االنطامس و یبطلون شبه الجاحدین و یمنعون ایدی املتغلبین و هوالء یعلمون بتکلیفهم
و اولئک یعملون بهویهم و یجری علی کل من الفریقین ما یقتضیه عملهم و کذلک تقدیر العزیز
العلیم و کل هذه متفق علیها بین جمیع اهل امللل من اهل الحل و العقد منهم و المننع انیکون
فیهم احمق او بلید ملیتنبه مبا ذکرنا او اتبع هواه و خالف ما یقتضیه فطرته بل لنا اننقول ال احد
منهم یخالف فطرته فی نوع ما ذکرنا و امنا یخالفون فی شخص الحفظه فیتخذ کل فرقه منهم رئیسا
غیر رئیس االخر و اما فی ما ذکرنا کلیا فال خالف ،و قد اتفقت اهل امللل کلها علی ان بعث الرسل
البالغ رضا الله و سخطه الی عباده و ان من اطاعهم فقد عمل برضا الله و نجا و من عصاهم و خالفهم
فقد عمل بسخط الله و هلک ،و قد اتفقت اهل امللل کلها علی ان من امن بالنبی 9افضل عند الله
من الذی ملیومن بل کل الفضل و النجاه و القرب للمومنین و لیس للکافرین شیء من ذلک و اتفقت
علی ان من آمن بالنبی فی اول بعثته بال اکرثات من غیر شک و ال ریب افضل عند الله و اعمل برضا
الله ممن بقی علی کفره و عناده برهه من الزمان ثم امن و ممن حارب النبی و جاحده و سعی فی
اطفاء نوره دهرا ثم تاب و اجاب و ممن تردد فی الریب و الشک مده مدیده ثم تثبت علی االقرار
و ممن تأمل و تفکر فتأخر عن الذی بادر عن معرفه و یقین و کل ذلک امر بدیهی فباتفاقهم الیستوون
هوالء ،و کذلک و قد اتفقت علی ان واحدا او جامعه من امه کل نبی یکون اسبق ایامنا بذلک النبی
عن معرفه و یقین و ان تقدم فی االیامن الظاهری علیه او علیهم جامعه کثیرون فان املراد باالسبق
االسبق فی االیامن الحقیقی ال الظاهری و الدلیل علی ان فی امه کل رسول مومن حقیقی المحه قوله
تعالی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و اتینا عیسی
بن مریم البینات و ایدناه بروح القدس و لو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جائتهم
البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر االیه فظهر ان فی امه کل نبی مومن و کافر
ففی املومنین منهم من هو اسبق ایامنا و منهم من هو تابع فی ایامنه الحق ،و قد اتفقت االمم علی
ان من سبق الی االجابه افضل و یستحق الفضل من الله و النعمه و اللطف و الفائده اکرث من الذی
بقی فی الکفر و الرشک و عبد صنام من دون الله بعد بعثه النبی زمانا کثیرا فالذی یستحق الفضل
من الله و الرحمه اکرث البد و انیعطیه الله سبحانه اکرث من فضله و کرامته و الخیر الذی عنده و
یقربه منه و یزلفه لدیه و الیمنعه ما وعد السابقین و املجیبین اوال الن الله الیخلف املیعاد و الخلف
قبیح علی الله سبحانه باالتفاق و هو الیصدر عن الغنی فمن تقدم فی االجابه و سبق غیره اعمل
برضا الله سبحانه و احب الیه فان الله سبحانه یحب من اجاب دعوته و سبق الی االجابه و ال احد
یظن ان الله یبعث نبیا و یأمر الناس باتباعه ثم من اتبعه ابغضه فباالتفاق من سبق الی اجابه االنبیاء
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و االوصیاء احب الی الله من املتأخر و باالتفاق من کان احب الی الله احب الی رسوله و نبیه و وصیه
و باالتفاق یجب محبه من احبه الله و رسوله و وصیه و باالتفاق من ابغضه خالف رضا الله و رضا
رسوله و وصیه و باالتفاق الله و رسوله و وصیه الیفعلون غیر رضا انفسهم و باالتفاق من خالف رضا
الله و رضا رسوله و وصیه و ما احبوا النفسهم فقد تحول الی سخطهم و املتحول الی سخطهم مسخوط
المحه فباالتفاق یجب اسرتضاء الله سبحانه و یحرم العمل مبا یسخط فیجب موااله املسارعین الی
االیامن و السابقین الی االجابه باالتفاق و یجب موااله من واالهم و معاداه من عاداهم الن موالیهم
متبعون مرضات الله و مبغضوهم متبعون مساخط الله و هکذا و لو انجر الی سبعین مرتبه فیجب
مواالتهم و موااله اولیائهم و اولیاء اولیائهم و اولیاء اولیاء اولیائهم و هکذا هلم جرا و کذا یجب
معاداه اعدائهم و اولیاء اعدائهم و اولیاء اولیاء اعدائهم و هکذا هلم جرا و جمیع ذلک متفق علیه
بین اهل امللل و املذاهب.
و کذلک قد اتفقت علی ان من سبق الی االجابه و صار اقرب الی الله سبحانه یکون اکمل الرعیه و
اعلمهم بربهم و ما یرضیه و ما یسخطه و اعقلهم و اطوعهم لربه و نبیه و وصیه و اقدسهم نفسا و
ازکیهم طبعا فان اهل امللل قد اتفقوا علی ان کل الخیر عند الله سبحانه و کل الرش فی البعد عن الله
فکل نور و خیر و کامل و حسن و اعتدال یحصل فی قربه سبحانه و کل ظلمه و رش و نقص و قبح
و انحراف یحصل فی البعد عنه سبحانه و ان اهل امللل قد اتفقوا علی ان الله دعاهم الی قربه ال الی
البعد عنه فلو کان مثره القرب الظلمه و الرش و النقص و القبح و االنحراف نعوذ بالله لکان الله
سبحانه اصل کل ذلک نعوذ بالله و کان قد دعا الخلق الی الهالک و الفساد و کان بعث االنبیاء الهالک
ما خلق نعوذ بالله و الیقول بذلک ملی ابدا فدعا الخلق الی قربه لینالوا فواید النور و الخیر و الکامل
و الحسن و االعتدال فمن کان اقرب الی الله سبحانه کان اولی بهذه الصفات من املتأخر البعید عنه
بدرجه و هکذا کل من کان اقرب بدرجه اولی بهذه الصفات من االبعد بدرجه کدرجات انوار الرساج
فکل جزء من النور اقرب الی الرساج فهو انور و احر و ایبس و اشد صفره و ابقی و کل جزء من النور
ابعد عنه فهو اقل نورا و حراره و یبسا و صفره و دواما و ثباتا فباالتفاق املومنون بکل نبی یحوزون
هذه املحاسن و االنوار الساطعه عن رساج نبیهم املبعوث الیهم علی درجه سبقهم و کل مومن احب
الی ذلک النبی من املتأخر عنه بدرجه و اقرب و البد و انیکون لقربهم و دعوته ایاهم الی االیامن
مثره و حسن فاقربهم الیه و ارسعهم اجابه البد و انیحوز تلک الکامالت اکرث من املتأخر علی قدر
درجه سبقه و تأخر غیره عنه فکل اسبق فی االیامن و االجابه البد و انیکون اقدس نفسا و ازکی عمال
و اکرث علام و اوفر حلام و اشد حبا لربه و ربه اشد حبا له باالتفاق و باالتفاق من کان کذا یجب
اتباعه و یحرم مخالفته فان ما هو علیه فیه رضی الله فمتابعه متابع رضی الله و املدبر عنه و املخالف
له املنکر علیه مخالف لرضا الله و متبع لسخط الله فانه اتخذ سبیال غیر سبیل فیه رضا الله سبحانه
و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل املومنین نوله ما تولی و نصله جهنم
فالراد علی السابق راد علی الله و املنکر علیه منکر علی الله و متبعه متبع الله و من احبه فقد احب
الله و من ابغضه فقد ابغض الله باالتفاق اما الرد علیه رد علی الله سبحانه فالنه اسبق اجابه و احب
الی الله من غیره و اقرب و قد استفاد بقربه من العلم اکرثه و من الحلم اوفره و من النور اضوأه و
ما یستفاد من العلم و الحلم و النور من قرب الله سبحانه فهو من الله و الی الله باالتفاق فان العلم
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و الحلم الشیطانی الیستفاد من قرب الله سبحانه و النور لیس اال من الله فالراد علیه راد علی علم
الله و نور الله و کذا املنکر علیه منکر علی الله و متبعه متبع الله و اما حبه حب الله فالنه یحبه الله
باالتفاق و حب محبوب الله سبحانه من حب الله و بغض محبوب الله سبحانه من بغضه فان محبک
من احبک و احب من احبک و ابغض من ابغضک باالتفاق و مبغضک من ابغضک و ابغض من احبک
و احب من ابغضک باالتفاق اال تری انک لو احببت رجال و ابغضه رجل و اذاه یسوءک ذلک و اال
ملتکن محبا له فاذا اساءک ذلک البد و انتبغض من یسوءک فان االنسان الیحب االساءه الیه فاذا
ابغضت املسیء یکون املسیء بغیضک المحه فالله سبحانه اذا احب رجال یبغض من اساء الیه و ابغضه
و اال لیس مبحب له و من ابغضه الله فهو مبغض لله المحه فان الله سبحانه الیبغض محبا له فباالتفاق
حب السابقین حب الله و بغضهم بغض الله و التسلیم لهم تسلیم لله و الرد علیهم رد علی الله و
االیامن بهم ایامن بالله و الکفر بهم کفر بالله سبحانه اما هذان فالن االیامن به التصدیق به و ال شک
انه اذا صار اقرب الی الله و انور بنور الله و اعلم بعلم الله االیامن به و التصدیق له تصدیق لله
سبحانه و ایامن به و الکفر به ای سرت حقیته و کتامن حقیته و علمه و فضله سرت حقیه الله و علم
الله و فضل الله النه قریب بقرب الله علیم بعلم الله فاضل بفضل الله باالتفاق کام عرفت و لو شئنا
ان نبین جمیع فضائل الرکن الرابع التی الیتحملها اال الخصیصون و نثبتها باتفاق امللل الثبتنا و ال قوه
اال بالله العلی العظیم فان حجه الله بالغه و ادلته ظاهره باهره و ما منعنا اننرسل باالیات اال ان
کذب بها االولون فلنقبض العنان الی اجل معلوم.
و اعلم ان الله سبحانه حکیم وضع کل شیء علی قدر فام کان حاجه العباد الیه اکرث جعله اسهل
تناوال و اکرث و اوفر و ما کان حاجه العباد الیه اقل جعله ابعد تناوال و اصعبه و اقل و انزر اال تری ان
حاجه العباد الی االرض بقدر ما یستقلون علیه و یبنون لسکناهم و یزرعون ارزاقهم فجعلها تباع و
تشرتی و ترفع بقدر و کانوا یحتاجون الی املاء اکرث لرشبهم و سقی دوابهم و مزارعهم و بساتینهم
فجعله اسهل تناوال و رفعا بقدر و جعل مقداره علی قدر حاجتهم و ملا کان حاجتهم الی الهواء اکرث
و اوفر الستنشاقهم و تروحهم فی کل لحظه فجعله اکرث و اوفر و اسهل تناوال یدخل اجوافهم و یخرج
من غیر حاجه الی رفع و وضع و ملا کان حاجتهم الی االضواء بقدر فی وقت دون وقت جعله یطلع
من غیر کلفه و اخراج منهم و یغرب من غیر تعب و ادخال منهم فی االرض و ملا کان حاجتهم الی
العقاقیر فی بعض االحیان و حاجتهم الی بعض اکرث و الی بعض اقل جعلها علی حسب حاجتهم فمنها
ما ینبت فی بلد کل صنف و منها ما یجلب بقدر الحاجه و کذلک تقدیر العزیز العلیم.
فکذلک الحکیم فعل فی امر دینهم فای مسئله من دینهم کانوا یحتاجون الیها صغیرهم و کبیرهم و
نساوهم و رجالهم و عبیدهم و احرارهم و عوامهم و خواصهم جعلها اوضح دلیال و اسهل تناوال و
ایرس استنباطا و کل مسئله الیحتاج الیها اال بعضهم من عوامهم جعله علی حسبهم او من خواصهم
جعله علی حسبهم فاصول الدین من ما یحتاجون الیه فی کل حال و یحتاج الیه جمیع فرقهم و
اصنافهم فجعل ادلتها اوضح من ادله غیرها و سبلها ابین و تناولها و استنباطها اسهل المحه و اال
الختلفت الحکمه و ملیناسب العدل و الصواب فیکلف الصبیان و النساء و البلهاء و یجعل ادلتها
اصعب فاذا عرفت ذلک فاعلم ان الدین واسع و ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم و الحکامء و
املتکلمون اصعبوا االمر بشبهات شیطانیه و ان دین الله اوضح من کل ذلک و من اصول الدین هذا
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الرکن الرابع و الضیاء الالمع فیجب انتکون ادلته اوضح من الشمس فی رابعه النهار فان الناس الیه
احوج منهم الی الشمس اذ فی الشمس صالح دنیاهم و فی هذه الشمس املستنیره من شمس االزل
صالح دنیاهم و اخرتهم و لذا کان کثیرا ما یقول الصادق:7
علم املحجه واضح ملریده
و اری القلوب عن املحجه فی عمی

و لقد عجبت لهالک و نجاته
موجوده و لقد عجبت ملن نجی

و قد کان اوضح من جمیع املسائل حتی انه کان جمیع مسائلها و ادلتها و مقدماتها اتفاقیه کام رأیت
فانشدک الله تدبر فی ما ذکرت لک فی هذه الفصول من الکتاب املحکم و السنه الجامعه الغیر
املتفرقه و دلیل املجادله و دلیل املوعظه الحسنه و الحکمه املنیره و االمثال االفاقیه و االمثال االنفسیه
و اتفاق امللل و املذاهب و ارجع البرص هل تری من فطور ثم ارجع البرص کرتین ینقلب الیک البرص
خاسئا و هو حسیر.
فهل تری او تظن ان مسئله من املسائل قامت علیه هذه االدله بهذا التفصیل او یمکن انیقام علی
باطل هذه الشواهد و البینات او هل یکون دین من االیامن او شیء منها یثبت بهذا االتقان و االحکام
فوالله ما ینصفوننا خصامونا و یخاطرون بانفسهم اذ یردون علینا دعهم یثبتوا امامه االمئه بهذه
الرباهین و االدله فاذ الیقدرون علی انیأتوا مبثل هذه الحجج و لنیقدروا فلیذعنوا ملن اتی بها علی
دینه و کان مسددا موفقا من عند الله و ما ادری بای دلیل اقروا بالتوحید ملنأت به علی هذا الرکن و
بای برهان اعرتفوا بالنبوه ملنقمه علی هذا االمر و بای حجه اذعنوا باالمامه ملنأت بها فی اثبات هذا
املدعا فان اقروا باالرکان الثلثه بالربهان فهذا الربهان و ان قلدوا ابائهم من غیر برهان فشأنهم و قد
اتینا و الحمد لله رب العاملین علی ما اردنا من اقامه الربهان علی هذا الرکن الرفیع البنیان و ما علی
العلامء اال اقامه الدلیل و ایضاح السبیل فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر و ان یکفر بها هوالء فقد
وکل الله بها قوما لیسوا بها بکافرین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنه الله علی
اعدائهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم اجمعین.
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و اعلم ان سواالت السائل کان اکرث من ذلک و فیها تفاصیل ولکنه توفی رحمه الله بعد ما کتبنا من
جواب سواالته کراسین و ملا رأینا ان فی امتام هذا الجواب من الخیر و الربکه لسایر املومنین ما الیحصی
و طلب منی سایر االخوان امتامه بادرت الی امتامه راجیا من الله حسن ختامه و قد وفقنا الله المتامه
و الحمد لله و فرغت من تسویده فی عرص یوم االحد لیوم بقی من شهر ربیع االول من شهور سنه
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