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 «*مقدمه*»

 میالله الرحمن الرح بسم

  

و لعن الله اعدائهم من الجن و االنس  نیمحمد و آله الطاهر یالله عل یو صل نیلله رب العامل الحمد
 .نیو االخر نیمن االول

 یعفا الله عن جرامئهام انه قد سألن یالکرمان میبن ابره میکر یالجان میالعبد االث قولیبعــد ف و
 یکرمانال ینیالفاضل صاحب املکارم و املفاخر جناب املال محمد باقر الرا یجناب العامل العامل و الزک

و سلم لها من  اتاملباحث یف یالله و سدده عن مسائل مشکله و مطالب معضله قد سمعها من دهیا
لالحتجاج  حیتوض ادهیاال انه سلمه الله اراد ز یبه املبتد یکتفیحسن ظنه و حفظ بعض ادلتها بقدر ما 

 نیراملق نیللموال تعرضونیالنهم خذلهم الله  عتهمیلفضائل آل محمد: و ش نیاملنکربعض  یعل
 نیملومنا ستفزوایغرورا ل القولمن زخرف  نیاطیاخوانهم من الش همیال یوحیبالفضائل باملجادله ملا 

 و انقاذه من نیالناصب یبه من احد اال باذن الله فاستلزمت نرصته عل نیو ما هم بضار وذوهمیو 
 سیابل یلی یالثغر الذ یمرابطون ف عتنایش 8ابتغاء رضوان الله ملا قال جعفر بن محمد نیاملنافق یدیا

لنواصب ا عتهیو ش سیابل همیعل سلطیو عن ان عتنایضعفاء ش یعن الخروج عل منعونهمی تهیو عفار
الخزر الف الف مره النه  کان افضل ممن جاهد الروم و الرتک و عتنایاال فمن انتصب لذلک من ش

 تامیان من تکفل با 8الجواد یعن ابدانهم و قال محمد بن عل دفعیو ذلک  نایمحب انیعن اد دفعی
نواصب ال یدیا یو ف نهمیاطیش یدیا یجهلهامالرساء ف یف نیریعن امامهم املتح نیآل محمد املنقطع

 نیبرد وساوسهم و قهر الناصب نیاطیو قهر الش رتهمیمن اعدائنا فاستنقذهم منهم و اخرجهم من ح
 یالعابد بافضل املواقع باکرث من فضل السامء عل یعند الله عل فضلونیامئتهم ل لیبحجج ربهم و دل

در الب لهیهذا العابد کفضل القمر ل یالسامء و فضلهم عل یو الحجب عل یاالرض و العرش و الکرس
من  7قامئکم بهیبعد غ یبقیلوال من  8یبن محمد الهاد یالسامء و قال عل یکوکب ف یاخف یعل

ه من لضعفاء عباد الل نیبحجج الله و املنقذ نهیعن د نیو الذاب هیعل نیو الدال هیال نیالعلامء الداع
 مسکونی نیالله ولکنهم الذ نیاحد اال ارتد عن د یفخاخ النواصب ملا بق منو مردته و  سیشباک ابل

سکانها اولئک هم االفضلون عند الله و قال  نهیصاحب السف مسکیکام  عهیازمه قلوب ضعفاء الش
نهم ع کرسهمی تیلنا اهل الب نیاملوال نیکرس النواصب عن املساک یمن کان همه ف 8جعفر بن محمد

 یامر محمد و آله جعل الله جمه امالک الجنان ف فخمیعوارهم و  نیبیهم و یعن مخاز کشفیو 
 ایاعداء الله اکرث من عدد اهل الدن یرف من حروف حججه علبکل ح ستعملیبناء قصوره و دوره و 

فکم من بناء و کم من نعمه و کم من  نیامالکا قوه کل واحد تفضل عن حمل السموات و االرض
 سیانه ل ضهیاخبار مستف تیذلک من االخبار و قد رو ریغ یال نیرب العامل قدرها اال عرفیقصور ال

ابغض محمدا و آل محمد بل الناصب  یان قولیک التجد احدا الن تیالناصب من نصب لنا اهل الب
من  رهایفالجل هذه االخبار املتکاثره و غ عتنایانکم تتولونا و انکم من ش علمیمن نصب لکم و هو 

هذه االزمان  یف مکنیبقدر ما  هینرصته و القاء الحجج و االدله ال ینفس یافرتضت عل ترهاالثار املتوا
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و  ریعم النصو ن یبه انه نعم املول نایمستنرصا من الله سبحانه مستع یو کرثه اضاعت یمع قله بضاعت
 تهیجواب کل فقره فقره و شبهه شبهه )و سم تضحیکالرشح ل یاجعل فقرات سواله کاملنت و جواب

 [(1بالزام النواصب(.)]

 «*سوال السائل*»

ألت جنابکم و رمبا س فهیاملطالب الرش یباه فما وقع االشت رایکث یو ادراک یلقله فهم یالله ان دهیا قال
عض منها ب انیبب یمتن علاحفظه لعدم ملکته فلهذا التمس من جنابکم انو مل ئایو سمعت منکم ش

و معرفه االمام  9ولو من جملتها ان کل الناس مکلفون مأمورون مبعرفه الله و معرفه الرس حیبالتوض
 و النقباء و النجباء. الثلثه و هم االرکان ائهمیو معرفه اول

 «*جواب املصنف*»

ان معرفه هذه االرکان االربعه الزمه لکل مومن و قد  میالعظ یو ال حول و ال قوه اال بالله العل اقـول
و اتفاق  هینفسو اال  هی:و االمثله االفاقتیبانوار اهل الب ریالعقل املستن لینطق بها الکتاب و السنه و دل

 من فیو التعر انیبعد الب نکرهامن عرف هذه االرکان االربعه مومن و من اامللل و املذاهب و بان 
 نیعاجم همیالله کافر و من جهلها ضال اما معرفه الله و معرفه رسوله و معرفه االمئه صلوات الله عل

باطن و ال یف قهیاثباتها حق یال نیفراغ من اثباتها لهوالء القوم ظاهرا و ان کانوا محتاج یفنحن ف
وم انکارهم لز  یاالشکال ف هیالداء العضال و غا ولکنارسارهم  علمیلحن القول والله  یلتعرفنهم ف

من قال بلزومها و  یعل شنعونیقاموا  یالساطع و نوره الالمع حت ائهیمعرفه الرکن الرابع مع ض
 قلونعیفال المر الله  صدورهم اکرب یواجهوهم بالسنه حداد و قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخف

هذه العجاله و ال قوه اال  یف همیفام تغن النذر فها انا اتحد الغهحکمه ب سمعونی ائهیو ال من اول
بربهان  تواأ یاستلزام معرفه هذا الرکن فل یف نایانکارهم عل یف صدقونیان کانوا  میالعظ یبالله العل

ان ما  یو اتفاق االمم کلها عل هیو االنفس هیفاقالعقل و االمثال اال  لیمثله من الکتاب و السنه و دل
االعتبار عاطل فان  هیباطل و عن حل لیمن الربهان و الدل هیو اقمنا عل لینا من هذا االمر الجلیادع

 ذعنوایاهرا فلو فسادا ظ رایاختالفا کث هیالله لوجدوا ف ریفانه لو کان من عند غ أتوایمبثله و لن أتوایمل
العقل  لیدل نکروایو  یجر یما  همیعل یجر یالکتاب و السنه ف نکروایبرقاب خاشعه و روس خاضعه او 

بهم و  قیلیما  همیعل قعیو  یجر یما  همیعل یجر یاتفاق امللل ف نکروایعن زمره العقالء و  خرجوایف
ا من باب همیو لو فتحنا عل قولی لیالسب یهدیالحق و هو  قولیوالله  ذعنونی یمت هاتیه هاتیه

 یع علو هو املطل قولیلقالوا امنا سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون و  عرجونی هیالسامء فظلوا ف
 شعرکمیعند الله و ما  اتیبها قل امنا اال ومننیل هیلنئ جائتهم ا امنهمیو اقسموا بالله جهد ا رهمیضام

 همانیطغ یبه اول مره و نذرهم ف منواو یو نقلب افئدتهم و ابصارهم کام مل ومنونیانها اذا جاءت ال
اال  ومنوایقبال ما کانوا ل ءیکل ش همیو حرشنا عل یو کلمهم املوت الئکهامل همیو لو اننا نزلنا ال عمهونی

بعضهم  یوحیاالنس و الجن  نیاطیعدوا ش یو کذلک جعلنا لکل نب جهلونیالله ولکن اکرثهم  شاءیان
 نیلذافئده ا هیال یو لتصغ فرتونیاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما بعض زخرف القول غرورا و لو ش یال
 کمیزل الان یحکام و هو الذ یالله ابتغ ریما هم مقرتفون افغ قرتفوایو ل رضوهیباالخره و ل ومنونیال
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و  نیانه منزل من ربک بالحق فالتکونن من املمرت علمونیالکتاب  ناهمیات نیالکتاب مفصال و الذ
 ضر اال  یو ان تطع اکرث من ف میالعل عیمتت کلمه ربک صدقا و عدال المبدل لکلامته و هو السم

 لهیعن سب ضلیان ربک هو اعلم من  خرصونیاال الظن و ان هم اال  تبعونیالله ان  لیعن سب ضلوکی
 .نیو هو اعلم باملهتد

لقوها نتبعها بذکر السنه و االثار فت ثم نینحن نبدو بذکر ادله الکتاب فاذعنوا لها ان کنتم مومن فها
باالمثله  لهایم نذث نیان کنتم عامل هایبادله العقل فاصغوا ال هایثم نقف نیان کنتم من املسلم میبالتسل
اتبعوها ان امللل و النحل ف فاقثم نعقبها بات نیان کنتم مبرص نکمیفافتحوا اع هیو االنفس هیاالفاق

 هنای. فهنیمحمد و آله الطاهر یالله عل یو صل میالعظ یو ال حول و ال قوه اال بالله العل نیکنتم موقن
 خمسه فصول:

  

 : 1فصـــل

 بظاهرها، یهذا املعن یالداله عل اتیمن اال رسیتی امیف

 یالقر  نیو ب نهمی: و جعلنا بیاثبات الرکن الرابع بقوله تعال ی،  االستدالل عل 1، االستدالل1فصل *»
 *«هیاال هایبارکنا ف یلتا

ظاهره و قدرنا  یقر  هایبارکنا ف یالت یالقر  نیو ب نهمیمحکم کتابه و جعلنا ب یفقد قال الله سبحانه ف 
اهم اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلن نیفقالوا ربنا باعد ب نیامن امایو ا یالیل هایف روایس ریالس هایف

ظنه  سیابل همیعللکل صبار شکور و لقد صدق  اتیذلک ال یو مزقناهم کل ممزق ان ف ثیاحاد
نها باالخره ممن هو م ومنیمن سلطان اال لنعلم من  همیو ما کان له عل نیمن املومن قایفاتبعوه اال فر

الحسن  ثیحد یف 7عن االحتجاج عن الباقر یالصاف یفف ظیحف ءیکل ش یشک و ربک عل یف
 یلبارک الله تعا یالت یر القرآن فنحن الق یالمثال فرضب الله ا نایبل ف 7قال هیهذه اال یف یالبرص 

 یالقر  نیو ب نهمیفقال و جعلنا ب أتونایامرهم ان ثیاقر بفضلنا ح منیو ذلک قول الله عزوجل ف هایف
الظاهره  یظاهره و القر  یقر  هایبارکنا ف یالت یالقر  عتهمیش نیو ب نهمیجعلنا ب یا هایبارکنا ف یالت

مثل للعلم  ریفالس ریالس هایقوله سبحانه و قدرنا ف و عتنایو فقهاء ش عتنایش یالرسل و النقله عنا ال
الحرام و  الحالل و یف همیعنا ال امیو اال یالیالل یمن العلم ف ریسیمثل ملا  امایو ا یالیل هایبه ف ریس

من الشک و  نیمنه امن أخذوایامروا ان یاذا اخذوا عن معدنها الذ هایف نیالفرائض و االحکام امن
هذا  یف اتیالرجال ثم تال ا یبالقر  یامنا عن 7الحالل، و عن السجاد یالحرام ال نالضالل و النقله م

 نیمنا امایو ا یالیل هایف روایقوله س یفمن هم قال نحن هم قال او ما تسمع ال لیمن القرآن ق یاملعن
بارک الله  یالت یقال نحن والله القر  هیهذه اال یف 7االکامل عن القائم یو ف غ،یمن الز نیقال امن

 یالشحام قال دخل قتاده بن دعامه عل دیباسناده عن ز یالظاهره، و عن الکاف یو انتم القر  هایف
انک تفرس  یبلغن 7فقال ابوجعفر زعمونیاهل البرصه قال هکذا  هیقتاده انت فق ایفقال  7جعفریاب

ان  7ابوجعفر قالبعلم تفرسه ام بجهل قال ال بل بعلم ف 7له قتاده نعم فقال ابوجعفرالقرآن قال 
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سبا و  یف یعن قول الله تعال یکنت تفرسه بعلم فانت انت و انا اسالک فقال قتاده سل قال اخربن
له و بزاد و راح تهیفقال قتاده ذلک من خرج من ب نیامن امایو ا یالیل هایف روایس ریالس هایقدرنا ف

قتاده هل تعلم انه قد  ایالله  تکنشد7اهله فقال یال رجعی یکان امنا حت تیهذا الب دیریحالل  یکر 
نفقته  فتذهب قیالطر هیعل نقطعیف تیهذا الب دیریحالل  یبزاد و راحله و کر  تهیالرجل من ب خرجی

قتاده ان کنت  ای حکیو 7جعفرقال قتاده اللهم نعم فقال ابو  احهیاجت هایذلک رضبه فمع رضبیو 
ان کنت اخذته من الرجال فقد هلکت و  وامنا فرست القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و اهلکت 

مکامله  ثیحد یان سلم قتاده فقال و الجرم والله الفرستها اال هکذا، و عن العلل ف یاهلکت الخرب، ال
ما اراک تعرف من کتابه حرفا فان کنت کام تقول و  فهیحنیالب 7قال الصادق فهیحنیالصادق مع اب

قال  ذلک من االرض نیا نیامن امایو ا یالیل هایف روایس یعن قول الله تعال یلست کام تقول فاخربن
ما  همیعل قطعیاصحابه فقال تعلمون ان الناس  یال 7فالتفت ابوعبدالله نهیمکه و املد نیاحسبه ما ب

 فهیقالوا نعم فسکت ابوحن قتلونیانفسهم و  یعل ومنونیوالهم و الام وخذیو مکه ف نهیاملد نیب
فرستها العامه و امنا املراد هم سالم  یظاهرها الذ یعل ستین ظهر انها لیالخرب نیالخرب، و من هذ

و من  هفیحنیذلک فامنا هو من تبعه قتاده و اب یکام فرسوا و ان من تأمل ف عتهمیو ش همیالله عل
 مواضع یکتابه ف یرجال کام قال الله ف یمذاهب اعدائهم فظهر ان القر  ذهبیال عتهمیکان من ش

 .کیانا اتلوها عل اتیالسجاد تلک اال ثیحد یف یالراو  ذکریفان مل دهیعد

ک و قوله و کذل هیاهلکناهم ملا ظلموا اال یو تلک القر  یکقوله تعال یقر  نیکون الرجال الکافر اما
و قال و ان من  یو قال و لقد اهلکنا ما حولکم من القر  هیظامله اال یو ه یاخذ ربک اذا اخذ القر 

فجاءها بأسنا  ااهلکناه هیظامله و کم من قر یلها و ه تیامل هیاال نحن مهلکوها و کم من قر هیقر
 قهیحقاالستعامل ال یو االصل ف یالقر  یذلک فقد نسب الظلم و االهالک ال ریغ یاو هم قائلون ال اتایب

 فرسوایان دوایریرجال و ان  یان القر  7الحق فقد قال السجاد دوایریاالهل خالف االصل فان  و اضامر
 مجهیهیباعث  یو ا یکتاب هیبرأمن فرس  یما امن ب یالقدس ثیالحد یفقد قال الله ف همیبرأ
 و اما عرفونیرجاال و هم ال یتکون القر االهل و ما املانع من ان ضمروایو  یمذهب السکاک ذهبوایان

ملبارکه ا یالقر  یو من حولها فان قلنا ان القر  یلتنذر ام القر  یفقوله تعال یقر  نیکون الرجال املومن
ابوا هذه  یانا و عل 9لقول رسول الله 7یفامها عل لظاهرها یالقر  یو ان قلنا ان القر  3فامها فاطمه

لظاهره و من حولها هم الضعفاء ا یالقر  یو القر  یام القر   7یو عل یهو ابو القر 9االمه فرسول الله
االهل مضمرا اذ لو شاء  سیهم الرجال و ل یبنصوص القر  یواقعان فثبت ان القر  زانیو کالهام جا

عده مواضع فلو کان اظهار االهل افصح فحذفه خالف الفصاحه  یذکر ف اماالهل لذکر ک ذکریالله ان
 یو االختصار و قد قال ف جازیو ان کان اضامره افصح فکان االظهار خالف اال یو البالغه و ترک لالول

استطعامها اوجز و اخرص فعدل  هیقر ایاستطعام اهلها و کان قوله ات هیاهل قر ایعده مواضع منها ات
طلقا م هینقول ان القرلنا ان مکنیاملراد بها رجال بل  هایال اهل ف یتلک املواضع الت یان ف باتعنها الث

 نیمرشک نیفاملراد اهل الرجال فان کانت الرجال ظامل یاهل القر  ذکری نامیالرجال و ا یالرجل و القر 
اهلها  و بهیالط ملبارکها یالقر  یفه نیالظامله و اهلها آلها و ان کانت الرجال عدوال موحد یالقر  یفه

ه و حبرت ابوا االمه املغضوب لیالفصابوا االمه املرحومه کذلک ابو  ایالها و ذلک انه کام ان محمدا و عل
 اتایأسنا بب همیأتیان یافامن اهل القر  یفمثل قوله تعال تهایو ذر هیال تلک القر هیفاهل کل قر هایعل
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رت و حب لیالفصیفاملراد اهل اب لعبونیو هم  یضح أسناب همیأتیان یو هم نامئون او امن اهل القر 
 یالاالسم و قد رصح الله تع یف نیو سج نییللزوم تطابق عل یقر  ایکام ان محمدا و عل یقر  ضایفهم ا

مباحثاتنا  یف هیو قد برهنا عل ثهیکشجره خب ثهیو مثل کلمه خب بهیکشجره ط بهیکتابه مثل کلمه ط یف
 هیمن السعاده او الشقاوه و وجه تسم هیهم عل امیالروساء الکاملون ف دفاملرا یما ذکر قر  یفمت

 نیالذ سیو الدور و اتباع کل رئ وتیمجتمع الب یه هیان القر هیالشقاوه بالقر السعاده او یالکامل ف
و  تهایو اثاره و نعوته و املظاهر لتجل سیالحائزه لصفات الرئ وتیهم من اشعته او اظالله هم الب

و  االطراف عیجم یاالشعه و االنوار و السور الدائر عل عیبجم طیهو املح ریو ملا کان املن هارشاقات
ان  یعل لیو الدل هیبالقر سیکل رئ یذلک السور سم یاالجزاء املتضمنه ف یه وتیاالقطار و تلک الب

و من  اوتیمن الجبال ب یالنحل ان اتخذ یربک ال یو اوح یقوله تعال سیمتخذه للرئ وتیالتبعه ب
ان  هیالله ال یوحا ینحن والله النحل الذ 7عن الصادق یالقم ریفعن تفس عرشونیالشجر و مام 

 نعرشو یمن العجم و مام  قولیو من الشجر  عهینتخذ من العرب شامرنا ان وتایمن الجبال ب یاتخذ
 یالنحل االمئه و الجبال العرب و الشجر املوال 7عن الصادق یاشیالخرب، و عن الع یمن املوال قولی

 الله و رسوله و االمئه الخرب. یتولیو هم  عتقیممن مل دیاالوالد و العب یعنی عرشونیعتاقه و مام 

 تیامنا سم7االنوار کام قال عیالجامعون لجم رونیاالمئه و االمئه: هم املن وتیب عهیو ظهر ان الش نیفتب
و  هیقربال سیکل رئ یفلذا سم هیهو القر وتیالنهم خلقوا من شعاع نورنا و مجمع الب عهیش عهیالش

 7صادقو قد قال ال لهاموا سیمخزن اثاث الرجل و مفتح نفا هو تیالن الب تیبالب عهیالش هیوجه تسم
خزنه علومنا و قد اودعت صفات االمئه و علومهم:  عتنایالعوامل نحن خزنه علم الله و ش یکام رواه ف

هم و ما لهم من صفات هایف خزنونی یاالمئه الت وتیفهم ب عتهمیش یو تعرفهم ف فهمیو جهات تعر
ان املبارکه و ملا ک یهم القر  هباوضح وجه و ظهر ملن انصف و ابرص ان االمئ نیجهات تعرفهم، فتب

و نور  ههاشبی هیاملراه الحاک یکام تشاهد من ان نور الشمس ف ریطبق املن یعل کونیالشعاع البد و ان
 طبق صفه یو الشکل و اللمعان و کان االثر عل هیفیاللون و الک یف شبههیو نور الرساج  شبههیالقمر 

ن شعاع املخلوقه م عهیتکون الشاملامثله فالبد من ان لعدمباثر له  سیهو اثره و اال ل ثیموثره من ح
ه و باطن یفاالمئه قر  ریظاهره الن الشعاع ظهور املن یاال انها قر  هیقر ریالن املن یقر  ضایانوارهم ا

 نور الشمس من الشمس صلفینورنا من نور ربنا کام  فصلیعنهم  یما رو  یظاهره اال تر  یقر  عهیالش
امور عباده  نایاخرتعنا من نور ذاته و فوض ال کمیو ظاهره ف هینحن معان 8نیبن الحس یو قال عل

 عهیمنا کشعاع الشمس من الشمس فالش عتنایفهم من نور الله کنور الشمس من الشمس و قالوا: ش
 یقر امداد ال عیاملبارکه و برکتها الجل ماتنزل منها جم یالظاهره و االمئه القر  یظاهر االمام فهم القر 

النهم العوجاج  یبقر  سوایالضعفاء ل ریو اما سا هایما لها و ف عیو جم راتهایو ارزاقها و خ هرهالظا
ان  یاال تر  هیباسم القر سموایفلم اتهمیهو یاملبارکه امللقا ف یو بدلوا مثال القر  روایمرات قوابلهم غ

صفرتها و و اصفر ک ارتهاکاستد رایمستد کونیشعاع الشمس  هایاذا انطبع ف هیالصاف مهیقاملراه املست
 هایالشعاع املنطبع ف یسمیاالستداره فال ریمشعشعا کتشعشعها و اما اذا صارت معوجه و ملونه تغ

 و بدلت ذلک رتیاصفر و هکذا مرات قوابل الضعفاء غ یسمیو تصبغ ذلک الشعاع فال رایمستد
 هیالفطره االله یعل نیالباق عهیمن الش صونیالخص یباسم القر  یسمیو امنا  یبقر  سوایفل یاملثال امللق

صفات االمئه و اشعتهم و امثلتهم  روونیالضعفاء و  نیاالمئه: و ب نیو الجل ذلک صاروا وسائط ب
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الضعفاء  و امرت ریالس هایک قدر ففالجل ذل ینیالتکو یبالوح همیال یما اوح یعل اتهمیهو یامللقاه ف
باخذ  هایف ریالضعفاء الس یعل جبیالوجوب ف یف قهیو االمر حق نیامن امایو ا یالیل هایف ریبالس

 و اذعان و قانیبا هایو الشک و الشبهه اذا ساروا ف غیعنهم و هم امنون عن الز همیالعلوم امللقاه ال
ان له قلب من ک هیف شکیال ثیبح میبالعقل السل دیبالنقل املو دهیمحکمه مو هیا هیفهذه اال میتسل

الظاهره بثلث و جعل لهم ثلث مراتب املرتبه  یالقر  7ثم قسم االمام د،یالسمع و هو شه یاو الق
لرسل الظاهره ا سیان املراد بالرسل ل بیالنقله و الثالثه الفقهاء ثم الشک و الر هیالرسل و الثان یاالول

ل ذلک لحم ریاو انس او جن او غ یاو اعراب فیبلد من علج او مسلم ضع یمن بلد ال مرسلونهی یالت
 و منهم یو منهم فطح یو منهم واقف یدیمنهم ز نیالروات الذ ستیو النقله ل الکتبالخطوط و 

افقه منه الف مره او هو من  هیالخرب ال حملیو من  فیضع یعیو منهم ش یسانیو منهم ک یناووس
فخذوها و صفوها و  کمیمن العلم منلوها علام لتنقل ال هیان لنا اوع7السوء کام قال الصادق هیاالوع

نبأ و قد قال الله سبحانه ان جاءکم فاسق ب ،یسوء نقلته باملعن هیفتنکبوها فانها اوع هیو االوع اکمیا
 یف نیونمأم ریاجتهادهم انهم خاطئون غ یاصوب ارائهم ف نیالفقهاء هم الذ ستیو ل نوایفتب

 معونالتخطئه و قالوا االصح مذهب املخطئه و هم کلهم مج یاجتهادهم النهم بانفهسم اجمعوا عل
 یذاک و ذاک ف یهذا ف طعنیو  هیف طعنیو اخوه  هیاخ یعل ردیتخطئه بعضهم بعضا فهذا  یعل

خذ اال  قولیان جرسیامن من الخطاء فضال عن ان یف یبنفس یان قولیان جرسیمنهم  هیفق یهذا و ا
 ئایش حقمن ال یغنیان الظن ال قولیبالظنون والله  عملونیامن من الخطاء مع ان اکرثهم  یف یعن
احدهام فقد حبط  یمن شک و ظن فاقام عل7الصادق قولیان الظن اکذب الکذب و  9یالنب قولیو 

و  هیا نیسبع یکتابه عن الظن ف یالله سبحانه ف یالحجه الواضحه و قد نه یعمله ان حجه الله ه
لظاهره ا یالعامل بالظن من القر  کونی فیعن العمل بالظن فک یالنه یف یاخبار متواتره معن تیرو
و هم بانفهسم مقرون بان باب العلم مسدود  غیامن من الخطاء و الزلل و الز یف هایف ریالسا یالت
ما  و نفس الظن هو تهیو انه من باب اکل امل هیاملجمع عل فیو ان العمل بالظن لبقاء التکل همیعل
ونه الظاهره املأم یهم باجامعهم من القر  سوایاالمن مع احتامل الخطاء فل مکنی فیالخطاء فک حتملی

طاء بالظن املحتمل للخ نیالعامل نیهوالء الفقهاء املعروف ریو و ظهر ان هذه الفرق الثلث غ نیفتب
رص علمهم املنح یبالعلم العاد نیبل و ال الفقهاء العامل بیالط یلفقدهم اللحم الذک تهیللم نیاالکل

ح خاصه الفقه املصطل یالعامل و استعامله ف یلغه السلف مبعن یف هیباحکام الفقه الظاهر فان الفق
 ومنیمطلق  هیبفق سیعلمه منحرص بالفقه املصطلح ل یاملترشعه حادث کام هم معرتفون به فالذ نیب

ام قال مومتن ک هیبهذا الفقه الخاص مع ان ال کل فق دییالخرب تق یف سیجهه و لمن کل  هیف ریالسا
فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا  دیالتقل یف 7عن الصادق هیروا رهیتفس یف 7یالعسکر 

ال  عهیاال بعض فقهاء الش کونیو ذلک ال قلدوهیالمر مواله فللعوام ان عایهواه مط یمخالفا عل نهیلد
و  ئایو الفواحش مراکب فسقه فقهاء العامه فالتقبلوا منهم عنا ش حیمن القبا رکبیفان من  عهمیجم

 حرفونهیهم عنا ف تحملونیلذلک الن الفسقه  تیعنا اهل الب تحملی امیف طیالتخلال کرامه و امنا کرث 
 نایالکذب عل دونتعمی نیوجوهها لقله معرفتهم و اخر ریغ یعل اءیاالش ضعونیبارسه لجهلهم و 

 نایالقدح ف یعل قدرونینار جهنم و منهم قوم نصاب ال یما هو زادهم ال ایمن عرض الدن جروایل
 فونیضی[( عند نصابنا ثم 2)]نقصونیو  عتنایبه عند ش توجهونیف حهیبعض علومنا الصح تعلمونیف
 عتناین شاملستسلمون م تقبلهینحن براء منها ف یالت نایعل بیاضعافه و اضعاف اضعافه من االکاذ هیال
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 و نیالحس یعل دیزی شیمن ج عتنایضعفاء ش یانه من علومنا فضلوا و اضلوا و هم ارض عل یعل
عند الله افضل االحوال ملا لحقهم من اعدائهم  نیاالرواح و االموال و للمسلوب سلبونهمیاصحابه فانهم 

بهه الشک و الش دخلونیلون و العدائنا معادون و هوالء علامء السوء الناصبون املشبهون بانهم لنا موا
ما  یعل 7لصادقالخرب، و قد قال ا بیعن قصد الحق املص منعونهمیو  ضلونهمیف عتنایضعفاء ش یعل

من  و قال املومنه اقل نیمومنا و امنا جعلوا انسا للمومن تنایبوال قولیکل من  سیل یالکاف یرواه ف
االحمر و قال الناس کلهم بهائم  تیاحدکم الکرب یاالحمر و هل رأ  تیاملومن و املومن اقل من الکرب

 یاالنسان ف جعلیهذا حرام ال وو ال شک ان محض معرفه ان هذا حالل  لیاال املومن و املومن قل
 و لنعم ما قال الشاعر، قانیاال کونیبه  رهایغ ءیو البد له من ش امنیدرجات اال یاعل

 تحت قباب االرض طائفه لله

 الناس اجالال ونیخفاهم عن عا 

 

 

االخبار  یلتفوز مبا فزنا به فاذا عرفت ذلک فاعلم انا اذا تتبعنا ف رهیو انظر بنظر البص کینیع فافتح
رفتها تجب مع یالت عهیمراتب املعرفه قسم مراتب الش لیتفص یف 7قول السجاد نایرأ یالقر  لیتفص یف

النقله هم  االربعه و رکاناال  یو مرتبه النجباء، فالرسل هبثلث مراتب مرتبه االرکان و مرتبه النقباء 
و الفقهاء هم النجباء املسلمون فهذه الفرق  عتهمیش یاالثار الباطنه منهم ال نقلونی نیالنقباء الذ

 نهمیرق باملبارکه فال ف یو ما بدلت اشعه القر  رتیما غ یالت هیالصاف ایالظاهره و املرا یالثلث هم القر 
 یف شعاع الشمس نیو انوارهم و اثارهم کام انه ال فرق ب ماملبارکه اال انهم اشعته یتلک القر  نیو ب

ه و ما باطن رهیو الحراره اال انها شمس من اءیاالستداره و اللون و االسم و الض یالشمس ف نیاملراه و ب
الشاخص  یبوغه التحکالعوجاء املص ایاملرا یظاهره و العکوسات املنطبعه ف رهیاملراه شمس مستن یف

صوره  هایف نطبعیکام صنعت اهل االفرنج مراه اذا قابلها االنسان  هایعادیتربو منها و یالبته بل رمبا 
الظاهره هم  یفاذا عرفت ان القر  یاو صورت یهذا شبح قولیان یرضیانسان  یو ا ریکلب او خنز

 هایفر و ارادته و قدره قد تهیسبحانه مبشهذه الفرق الثلث الرسل و النقله و الفقهاء و عرفت ان الله 
 یاال ف فیالتکل ریعباده تقد یعل قدریفان الله ما  همیاال ف ریو قدم الجار الفاده الحرص فال س ریالس
اده عب ریخاصه ثم امر بعد التقد همیف ریفحرص الس رهمیاملأمونه ال غ یاملأمونه و هم القر  یالقر 

تشعب املتکرثه املتشعبه ب هیفقهالعلوم الظاهره ال یالیو املراد بالل امایو ا یالیل هایف روایفقال س
تکرث و الن ال یالیهذا العلم بالل هیعباداتهم و معامالتهم و تسم یف نیمتعلقاته من افعال املکلف

 ظن بعضهم انسداد باب علمه یاکرثهم امره حت یعل یالرتاکم و الظلمه و لذا خف یقتضیاالختالف 
رثه لک نیمسائله و منهم من رجع عن الد اکرث یو توقف ف ریر بالظن و منهم من تحو سا هیبالکل

ره بالعلم ولکن وقع م هیو منهم من سار ف بیاول التهذ یره ف یاختالفه و تشعبه کام حکاه الطوس
انه بنور الله سبح هایف ریبعصا االستدالل و اما االرض فالتخلو من سا قیو التمس الطر یو طار اخر 
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 یالت هیبنور الله و هذا النور هو النفس القدس نظری انهاتقوا فراسه املومن ف 9کام قال رسول الله
انکار  یلع قدروایو مل نیاملتفقه یالتفقه و فقدها اکرثهم ثم ارادوا ادخال انفسهم ف یاشرتطوها ف

منها و ان  ستنبطهایاالصول و  یلفروع البها ا رجعیان قدریففرسوها بقوه  هیالرشط لکونه متفقا عل
 ریتلک النفس اال انهم جعلوها بهذا التفس ینفعا الن تلک القوه ه همیجدیال ضایا ریکان هذا التفس

 قیو الحقا هیالعلوم الباطنه و املعارف الربان امیبعض الطلبه و لبسوها کام شاوا. و املراد باال یمبهام عل
 ذلک یالسالک ف قولیالظهور ف هیغا یوسط السامء ف یف قهیقفان هناک شمس الح هیالصمدان

 یتحتاج ال یغبت حت یهو املظهر لک مت کونی یلک حت سیمن الظهور ما ل رکیلغ کونیا یادالو 
تزال التراک و ال  نیع تیعم کیال یتوصلن یالت یتکون االثار ه یبعدت حت یو مت کیعل دلی لیدل
 یالیل هیالا ریتفس یف 7مبا فرسنا قول الباقر امیو اال یالیالل رنایتفس یعل لیالدعاء، و الدل بایرق هایعل
االحکام  و ضیالحالل و الحرام و الفرا یف همیعنا ال امیو اال یالیالل یمن العلم ف ریسیمثل ملا  امایو ا

 یلاسفارنا ع نیکل مقام حالال و حراما و فرائض و احکاما فقالوا ربنا باعد ب یو انت تعلم ان لهم ف
 یطاول علاملبارکه لنت یالقر  یال قنایو طر زلنااسفارنا منا نیقالت الضعفاء ربنا باعد ب یقرائه االمر ا

لقفار و سوق و ا یافیالف یو حمل االثقال ف نایبرسعه مش دهیاالسفار البع یعل قدرونیال نیالفقراء الذ
 نیعد حب نایح همیو االسفار و منن عل یالبوادهذه  یف خدموننای دایالجامل فنتخذهم لنا تالمذه و عب

عض الظاهره متصله بعضها بب یفنرتأس بهذه الجهه فان هذه القر  همیال ومنابالقاء فضول ماکلنا و عل
 رهمیصغ یر فرتحم الق یهذه القر  یف رونیسیف هایف یو الغن ریالفق یستو یو  راتیمتوافره النعم و الخ

نا فقدر لنا م متنونیالفقراء و ال یعل اسهیلنا ر سیو ل همیو تکرم غن رهمیو تعول فق رهمیو تعظم کب
 لهایدل هایف یدهتیو ال لهایسب کیالتصل ال یو الشکوک و الشبهات الت هیالعلوم اللفظ یبواد یف ریالس

انهم  علموایمن تلک العلوم و الشبهات و مل ءیبعد ش ئایش همیال یاحساننا و نلق دیلنتخذ الفقراء عب
 یالت لنعم الله انهمالخرب فذلک کفر  یو ان قرأت باعد عل لیمق یال أووایقبل ان هلکونیانفسهم ب

 نیاعد بفقالوا ربنا ب راتیو توافر النعم و تکاثر الخ لیو قرب السب یمن تواصل القر  همیانعم بها عل
مکان  رزقها رغدا من کل هایأتیکانت امنه مطمئنه  هیاسفارنا و کام قال الله سبحانه رضب الله مثال قر

ما  روایغی یما بقوم حت ریغیبحکم ان الله ال ففکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخو 
التهلکه بالکفران او بطلب مباعده لالسفار فجعلناهم  یبانفسهم و ظلموا انفسهم و القوا بها ال

و  یاللفظ ثیجعلنا امرهم محض الحدالقرون و االعصار للعربه او  عیجم یبامرهم ف حدثی ثیاحاد
و مزقناهم  هیلفظ میفجعلنا امرهم محض اعتبارات و مفاه هیقیملا کفروا بالعلوم الحق یالعلوم اللفظ

 نیقوا اثنفرحون فتفر  همیزبرا کل حزب مبا لد نهمیفجعلوا امرهم ب یفرقناهم فرقا شت یعنیکل ممزق 
املتواصله و  یتلک القر  یف اءیالفقراء باالغن هیتسو یلکل صبار عل اتیذلک ال یفرقه ان ف نیو سبع

کافر بهذه النعمه السابغه و الرحمه  ریالله شکور غ هیما رض یما اراد الله و السخط عل ریعن اراده غ
ظن انهم  ثیظنه ح سیابل همیو لقد صدق عل لیالجل ضیو الف لیالتامه الکامله و العطاء الجز

بعوه ملا فات نیاجمع نهمیالظاهره فقال الغو یالقر  یف ریو انکار السمخالفه الکتاب  یله ف نقادونی
 یه و الاملتواصل یتلک القر  یعاقل عل ختارهایال یمن مباعده االسفار الت صلحیما ال یمتن یالدعاهم 

 نیمن عباد الله املخلص نیمن املومن قیاال فر لهیو الرحمه الجل لهیالکفران بتلک النعمه الجم
ئه و الربا ائهمیاول یللخلفاء ف نیخلفائه املصدق یف 9لرسول الله نیرسوله و املصدق یلله ف نیاملصدق

 یعل مهیو ماکان له عل سیابل تبعوایفهوالء مل یأتیو کامله کام  امنیمن اعدائهم فان ذلک متام اال
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ا ما جعلن یعن سعادته اال لنعلم ا دایسع حولیان یعل قدریال طانیمن سلطان فان الش نیالکافر
 ومنیمن  وجدیطرق الظالله اال لنعلم علم وجود بعد ان کنا نعلم انه س یو ناطقا ال ایداع طانیالش

اخره الرشوط ممن هو منها  یه اءیاالول هیفان وال یتلک القر  یف ریبالرکن الرابع و الس یباالخره ا
 أیامنا ه و ضلیو الضال قبل ان یهتدیقبل ان یاملهتد علمیکان  ظیحف ءیکل ش یشک و ربک عل یف

 یمحکمه ظاهره باهره ف هیفهذه ا نهیب عن یمن ح ییحیو  نهیمن هلک عن ب هلکیاالسباب فتنه ل
 ریالس کنمیاالرکان و النقباء و النجباء و ال یالظاهره الرسل و النقله و الفقهاء ا یالقر  یف ریلزوم الس

اب وجوب من ب یاال باملعرفه فه حصلیبنص الکتاب و ال واجبا ریاال بعد معرفتها فاذا کان الس هایف
 اال بها واجبه. حصلیال یمقدمه الواجب الت

 وتیالرب بان تأتوا الب سی: لیبقوله تعال عهیوجوب معرفه الش ی، االستدالل عل 2، االستدالل1فصل*»
 *«هیاال

رها ولکن من ظهو  وتیتأتوا البالرب بأن سیل یقوله تعال عهیوجوب معرفه الش یالداله عل اتیمن اال و
 7یال علهم االمئه: کام ق وتیمن ابوابها و اتقوا الله لعلکم تفلحون و الب وتیو أتوا الب یالرب من اتق

ا و اقر منه فمن تابعن یوتی یالت وتهیابوابها نحن باب الله و ب یوتیامر الله ان یالت وتینحن الب
ن ظهورها ان م وتیالب یفقد ات رنایغ نایبوابها و من خالفنا و فضل علمن ا وتیالب یفقد ات تنایبوال

من بابه ولکن جعلنا ابوابه و رصاطه و  أتوهیو  عرفوهی یالله عزوجل لو شاء عرف الناس نفسه حت
من ظهورها  وتیالب یفقد ات رنایغ نایو فضل عل تنایمنه قال فمن عدل عن وال یوتی یو بابه الذ لهیسب

و الدعاه  لهیآل محمد ابواب الله و سب 7عن الباقر یاشیو انهم عن الرصاط لناکبون و عن املجمع و الع
 .یانته مهیالق ومی یال هایو االدالء عل هایالجنه و القاده ال یال

ما  سینفا هیف ضعیصاحبه و  هیال یأو ی یکام ذکرنا سابقا و اوضحنا هو املوضع الذ تیاملراد بالب اقول
صفاته  همیمثاله و وضع ف اتهمیهو یالله سبحانه ملا اسکن ف تیعنده من االثاث و املتاع و االمئه: ب

جامعه ال ارهیالز یف رأانک تق یصفاته و مظاهر اسامئه حت یو افعاله فجعلهم معادن لکلامته و مجال
اراده  7نیالحس ارهیز یرأ فکنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه و تق ریان ذکر الخ

 تیالصادر عام فصل من احکام العباد و رو وتکمیمن ب صدریو  کمیاموره تهبط ال ریمقاد یالله ف
النبوه و  تیالنهم اهل ب9الله رسول هایسکن ف یالله سبحانه الت وتیالله فهم ب هیانهم محال مش

ول رس قتهیالله من االنوار و الصفات و االسامء فاصله و حق یال ضافیما  عیموضع الرساله الن جم
له کام قال ال هایال سکنیو مسکنها و انفس رسول الله املخلوقه ل هایو هم موضع الرساله و مأو 9الله
موده و رحمه و هم ازواج رسول الله  نکمیو جعل ب هایخلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا ال یتعال

بطن  یابوا هذه االمه و قد اختلفوا ف یانا و عل 9لقوله نیو هم امهات املومناملخلوقه من نفسه 
 هیهم ف یالذ میعن النبأ العظ تسائلونیعم  یو قال تعال یعل ای کیکام قال و امنا االختالف ف هیالوال

ما لله  7نیراملومنیقال قال ام تسائلونیعم  یقوله تعال یف7عن الرضا ادهباسن یمختلفون فمن الکاف
تقر لماختالف السنتها ف یعل هیاالمم املاض یعل یو لقد عرض فضل یاکرب من هیو ما لله ا ینبأ اعظم من

 دیخالف، و صار السع هیف سیل 9الن رسول الله طالبیبن اب یهو عل هایف 7و قال ابو جعفر یبفضل
 یأو یرسول الله و  همیال سکنی نیبطن امه فهم الذ یف یمن شق یبطن امه و الشق یف دمن سع
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 وتیالب کتابه عن ان یو قد ابان الله ف یالله بهذا املعن وتیو بذلک صاروا موضع الرساله فهم ب همیال
 یزجاجه الزجاجه ف یهم الرجال و وصفهم مبا وصفهم فقال بعد ما ذکر ان مثل نوره کمصباح ف

 طمعیو ال الحق لحقهیسابق و ال سبقهیال ثیترفع بحاذن الله ان وتیب یان تلک املشکوه ف شکوهم
 ریتغیفلصفائها و اعتدالها مل تهایهو یو القاه ف هایوضعه ف یاسمه الذ هایف ذکریادراکه طامع و  یف

ثاله و التسرت م التحجبالنها  ینسیاسمه و ال هایف ذکریکام هو ف هیمراتها و تحک یف یما الق تبدلیو مل
ذکرک  رهایغ یو التنس یو التنس اکیا رهایتذکرک و تذکر غ هیصفاته و اسامئه فکام ان املراه الصاف

و بالغد هایله ف سبحی اهیاال ا ذکرونیاال عنه و ال حکونیو ال 9اال عن رسول الله روونیفکذلک هم فال
اروا ص ثیالخلق بح عیعن صفات جم لتنزههماالصال  یالقرائه باملجهول و الوقف عل یو االصال عل

نحن  هایمقام ان لنا مع الله حاالت هو ف یاال انهم عبادک و خلقک و ف نهایو ب نکیمقام ال فرق ب یف
هو اقرب مراتبهم من صبح  یالذ بهمیبالغدو بغ هایله ف سبحیو نحن هو و هو هو و نحن نحن ف

د ابع یه یو االصال بشهادتهم الت لیکم ثیحد یفکام  اکلهمیه یارشق منه النور عل یاالزل الذ
 هیوجودهم و نها هیغا یبخمود انوار ذلک الصبح و غروبها ف بیک الصبح و قرمراتبهم عن ذل

 لی تعطال یو شهادتهم فانهم مقامات الله الت بهمیالله بغ سبحونیظهورهم الثارهم فهم  یشهودهم ف
هم مأل الدهر کام تقرأ ب یلهم بهم فهم القدس الذ یالله اهل کل رتبه مبا تجل عرفیکل مکان  یلها ف

اره تج همیرجال التله وتیتلک الب یظهر ان ال اله اال انت ثم قال رجال ا یسامءک و ارضک حتمألت 
بان  اموالهم و انفسهم نیمن املومن یو انفسهم کام قال الله سبحانه ان الله اشرت  نیرشاء اموال املومن

 هیقیمداد الحقو اال  وضاتیو اجراء املثوبات و الف قتلونیو  قتلونیالله ف لیسب یف قاتلونیلهم الجنه 
باطن الباب و اجراء العقوبات و النکاالت  نیالداخل عتهمیحسب قوابل ش یعل هیو الظاهر هیو الباطن

 املعاموالهم و انفسهم باال  نیاملومن یدیا یعل عیعن الباب و ال ب نیحسب قوابل اعدائهم الخارج یعل
 نیو ادوات الصالح نیباالت املومن راتیالخ عیالصالحه و املجاهدات الصادقه فانهم: هم العاملون بجم

لزکوه ا تیما اصابک من حسنه فمن الله و تقرأ اشهد انک قد اقمت الصلوه و ات یامل تقرأ قوله تعال
 ریو تقرأ ان ذکر الخ نیقیال کیات یعن املنکر و اطعت الله و رسوله حت تیو امرت باملعروف و نه

انا ااالمل و املأمول و قال اال و انا نحن  7یکنتم اوله و اصله و فرعه فهم الفرع کام انهم االصل قال عل
عن ذکر الله النهم  عیتجاره و ال ب همیو نذر کل زمان و اوان فالتله یو االخره و االول یالنذر االول

اال  نهمیب و نهیکل مقام ال فرق ب یبها من عرفه ف عرفهیکل مکان  یلها ف لیال تعط یمقامات الله الت
 کونیا 7دالشهداءیصاروا کام قال س یانهم عباده و خلقه فهم ذکر الله اصال و فرعا و بدوا و عودا حت

ن ظهر ا یهو املظهر لک فبهم مأل الله سامئه و ارضه حت کونی یلک حت سیمن الظهور ما ل رکیلغ
ض و سامء املقبوالت و ار  لیو ارض املفاع لیر و سامء االفاعسامء املوثرات و ارض االثا یال اله اال الله ا

کل مقام ان ال اله اال الله فانه هو هم و هم هو  یالقوابل و سامء العلل و ارض املعلوالت فاظهروا ف
نحن و نحن هو و  هایکام قالوا لنا مع الله حاالت هو ف قهیکل حال ظهورا و بروزا ال کونا و حق یف

ان هذا  یعل لیالنور بانها مثلهم قال و الدل هیبعد ما فرس ا 7الحسنی، فعن ابهو هو و نحن نحن
 یالصال البالغدو و ا هایله ف سبحیاسمه  هایف ذکریترفع و اذن الله ان وتیب یف یمثل لهم قوله تعال

له اذن ال یالت وتیالب واو التمس نیارکان الد یف یأتی ثیحد یف7حساب و قال ابوعبدالله ریقوله بغ
لوه عن ذکر الله و اقام الص عیتجاره و ال ب همیاسمه فانه اخربکم انهم رجال التله هایف ذکریترفع و ان
تاده جلس ان ق حمزهیاب ثیحد یالقلوب و االبصار الخرب، و ف هیتتقلب ف ومای خافونیالزکوه  تاءیو ا
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دام ق یابن عباس فام اضطرب قلب و قدام الفقهاء یدی نیفقال قتاده جلست ب 7جعفریاب یدی نیب
ترفع و اذن الله ان وتیب یدی نیانت ب نیا یما تدر 7واحد منهم ما اضطرب قدامک فقال ابوجعفر

ام عن ذکر الله و اق عیتجاره و ال ب همیبالغدو و االصال رجال التله هایله ف سبحیاسمه  هایف ذکری
حجاره  وتیب یفداک والله ما ه یقتاده صدقت والله جعلن فقالالزکوه و نحن اولئک  تاءیالصلوه و ا

 وتیفقد علم من هذه االخبار ان الب یالنب وتیب یقال ه هیو سئل ابوعبدالله عن هذه اال ن،یو ال ط
 من ابوابها و ال شک ان وتیالب یوتیالنبوه و قد سمعت الله سبحانه امر بان وتیهم االمئه:و هم ب

 یلا توصلیال یهو الذ ءیخلقوا من شعاع انوارهم فان باب الش نیالذ عتهمیش وتیباب تلک الب
مس منا کشعاع الش عتنایالشمس اال بنورها و قالوا: ش یال توصلیاال به و معلوم ان االنسان ال ءیالش

نور  نورنا من فصلیانهم قالوا  یابوابهم النه رو  عتهمیمن الشمس فکام انهم: ابواب الله سبحانه ش
عن  یمنا کشعاع الشمس من الشمس و قد رو  عتناینور الشمس من الشمس و قالوا ش فصلیکام  ربنا
 7جعفریعن اب ثیحد یاالمئه و االبواب ابوابها و ف وتیله رفعه قال الب ثیحد یبن منخل ف دیسع

 معتهیکذلک ش دیاالمور کان فکام انهم وجه التوح یاالمر من وجهها ا یأتیان  یعنی هیهذه اال یف
 وتیتوا البتأ الرب بان سیکتابه انه ل یفقد اخرب الله سبحانه ف وتیوجه االمامه و هم ابواب تلک الب

منها  هیال دخلیبابا  تیو النبوه و االمامه من ظهورها الن الله سبحانه جعل لکل ب دیالتوح وتیب یا
 یلذالنه عکس باطنها ا عذاب وتیو ظاهر تلک الب وتیظاهر الظاهر فاملراد ظاهر تلک الب ریو بتفس

الرحمه و ظاهره من قبله العذاب فمن اراد  هیبسور له باب باطنه ف نهمیالرحمه کام قال فرضب ب هیف
 یفضائلهم و کامت یاعدائهم و نواصبهم و منکر  قیو النبوه و االمامه من طر دیالتوح وتیب دخلیان

هار اطفاء نورهم باظ یف نیللناس و الساع هالل نهیما انزل الله سبحانه من فضائل آل محمد: بعد ما ب
 یاالخبار الوارده ف نبذونیبها و  تمسکونیعنهم و عن امثالهم ف هیالتق یاخبار متشابهه وردت ف

والء و من ه هیالوال تیاملطابقه للکتاب وراء ظهورهم فمن دخل ب اءیفضائلهم املخالفه للعامه العم
من قبلها العذاب و اما من دخل  یظواهرها الت یو ه من ظهورها وتیبدالله هوالء فقد دخل الب

 یفقد ات انهمیب یو معان بهمیهم تجسم بواطنهم و جلوه غ نیالظاهره الذ یبدالله القر  وتیالب
االعداء و اراده الدخول من الظهور و مجانبه االبواب  انیمن ات یمن ابوابها ولکن الرب من اتق وتیالب

 یمن اصغ 7جعفریتلک الظهور و النواصب ملا سمعوا قول اب یال صغاءمن اال  یو الرغبه عنها و اتق
 طانیعن الش نطقیمن الله فقد عبد الله و ان کان الناطق  نطقیناطق فقد عبده ان کان الناطق  یال

 غیو ملا کان اولئک النواصب الکامتون ملا انزل الله من فضائل آل محمد:املتبعون لز طانیفقد عبد الش
ابواب آل  عن رصفوهمیل عتهمیضعفاء ش یمن اخبارهم امللقون تلک املتشابهات ال تشابهقلوبهم ما 
روعهم تلک الشبهات و  یف یالق یالذ طانیعن الش نطقونی لیعن قصد السب ضلوهمیمحمد: و 

هو اعظم اسباب الهالک و عن  یالله عن الرشک الذ یفقد اتق همیمن االصغاء ال یالضالالت فمن اتق
سندهام ب جیو الخرا ریعن البصا یو عن انکار فضائل آل محمد: فانه الکفر کام هو مرو  طانیعباده الش

وصف آل محمد: و االنکار لفضائلهم هو الکفر و عن ترک  یف ثیحد یف 7جعفریعن جابر عن اب
 یتمن الکفر و الرشک و أ  یمن ابوابها فالرب کل الرب من اتق وتیالب انیما فرض الله سبحانه من ات

 یسم ثیح هیعل دیعام ذکرنا مبا ال مز یمن ابوابها و قد ابان الله سبحانه عن فضل من اتق وتیالب
 نیو بر و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه و انت تعلم ان ارشف املتق ریالرب و جعله اصل کل خ یاملتق

 ینالوا الرب حتتلن حانهو اصله و قد قال الله سب قتهیفهم الرب جنس الرب و حق نیاملنتجب عهیالش اریخ
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سکم تنفقوا مام تحبون و انست به نفو  یتنالوا معرفه الله و االتصال به حتلن یتنفقوا مام تحبون ا
فسکم عرضکم و ان لهایسب یمن اعظم ما تحبون و تبذلون ف یه یالباطله الت سیکل االنس من النوام

تنالوا الباطله و املذاهب الکاسده لن سیلنوامتنفقوا تلک اما خول لکم ربکم فام مل عیو اموالکم و جم
الزمام. و  هنا مقام ارخاء سیفافهم فل یالتقو  قهیبحق یمعرفه الرب و االتصال به و ذلک الرب هو املتق

ناه و دخل م یمنته یمن ابوابها وصل ال وتیالب یفان من ات ریمن ابوابها فانه الرب و الخ وتیأتوا الب
الرحمه  یالرحمه و ه هیقال الله سبحانه له باب باطنه ف وتیتلک الب یف للهجعلها ا یالرحمه الت یف

قامئه نفس الله ال یالسالم عل ارهیالز ینفسه الرحمه و قد قرأت ف یقال الله سبحانه کتب عل یالت
رحمه فالداخل ال هایکتب عل یبالسنن الت هیبالسنن فباطن هذا الباب و داخله نفس الله القامئه ف هیف

العذاب الن  یف یمن ظهره بق تیرحمه الله سبحانه کام ان من رام دخول الب یداخل ف البابمن 
 انیاتقوا الله عن مخالفه ما امرکم به من ات یظاهره من قبله العذاب و اتقوا الله لعلکم تفلحون ا

لله سالم ا لعن ابواب آ  نیلفضائل آل الله و الصاد نیمن ابوابها و عن مجانبه النواصب املنکر وتیالب
 نیمره املومنز  یلعلکم تدخلون ف یلعلکم تفلحون ا یفانه الرب کام قال ولکن الرب من اتق همیالله عل

 هم النجباء نیقد افلح املسلمون ان املسلم رهیتفس یف 7قد افلح املومنون و قال االمام قولیالن الله 
ه من ابوابها االمام وتیب نیالداخل باءللنق نیمن النجباء املسلم رونیفاتقوا الله لعلکم تفلحون تص

 و االخذ عنهم و معرفتهم انهمیو اوجب ات هایف عهیقد ابان الله من فضل الش یاخر  هیالنقباء فهذه ا
قترص من قبله العذاب و ن یظاهره الذ یف تیخارج الب یبق أتهیو من مل أتهیالباب مل عرفیفان من مل

 انیبب نایاکتفف یستقصیالکتاب ال ریو تفس نزفیعلم الله ال نبعض املراد ال  انیب یعل ریالتفس یف
 .هیال حتاجیبعض ما 

: السابقون االولون من یمراتبهم و مقاماتهم بقوله تعال انیب ی، االستدالل عل 3، االستدالل1فصل*»
 *«هیو االنصار اال نیاملهاجر

و  نیالسابقون االولون من املهاجر یمراتبهم و مقاماتهم قوله تعال انیب یالداله عل اتیمن اال و
 تحتها االنهار یالله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجر  یاتبعوهم باحسان رض نیاالنصار و الذ

فقال و السابقون االولون من  نیثم ذکر السابق یفعن القم م،یابدا ذلک الفوز العظ هایف نیخالد
 یداد و سلامن و عامر و من امن و صدق و ثبت علو االنصار و هم النقباء ابوذر و املق نیاملهاجر

 لیالخ نیب سبقیکام  نیاملومن نیقال ان الله سبق ب 7عبداللهیعن اب یو عن الکاف نیراملومنیام هیوال
 هایف صهنقیدرجه سبقه ال یعل مفجعل کل امرء منه هیدرجاتهم بالسبق ال یالرهان ثم فضلهم عل ومی

و ال مفضول فاضال تفاضل بذلک اوائل هذه االمه و اواخرها و لو  مسبوق سابقا تقدمیمن حقه و ال
املسبوق اذا للحق اخر هذه االمه اولها نعم و لتقدموهم اذا  یفضل عل امنیاال یللسابق ال کنیمل
و  نیقدم الله السابق امنیبدرجات اال ولکنمن ابطأ عنه  یالفضل عل امنیاال یملن سبق ال کنیمل

 نیمن هو اکرث عمال من االول نیمن االخر نیالنا نجد من املومن نیاخر الله املقرص امنیباالبطاء عن اال
م بها املومنون بعضه فضلیسوابق  کنیو اکرث صلوه و صوما و حجا و زکوه و جهادا و انفاقا و لو مل

اخر  کدر یالله عزوجل ان یولکن اب نیاالول یعل نیالعمل مقدم کرثهبعضا عند الله لکان االخرون ب
عمن ندب الله  یاخربن لیمن قدم الله ق هایف وخریمن اخر الله و  هایف قدمیاولها و  امنیدرجات اال

م و مغفره من ربک یفقال قول الله عزوجل سابقوا ال امنیاال یمن االستباق ال هیال نیعزوجل املومن
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 السابقون السابقون اولئک امنوا بالله و رسله و قال و نیالسامء و االرض اعدت للذ عرضجنه عرضها ک
قهم ثم درجه سب یعل نیاالول نیفبدأ باملهاجر هیاال نیاملقربون و قال و السابقون االولون من املهاجر

الخرب  دهنقدر درجاتهم و منازلهم ع یلهم باحسان فوضع کل قوم عل نیباالنصار ثم ثلث بالتابع یثن
 نیح عامل الذر یباالجابه ف رهمیسبقوا غ نیهم الذ نیفقوله سبحانه السابقون االولون من املهاجر

 یرار علاالق یال ومیذلک ال ی: فمن سبق فائهیو اوص هیاالقرار به سبحانه و بنب یدعاهم سبحانه ال
 یکانت لهم الدرجه القصو  نیسبحانه و هم الذ هیو اقربهم ال امنایالکل فهو اکمل فهو اکمل الناس ا

فوقها مقام ثم االسبق فاالسبق و لکل درجات مام عملوا  سیل یه منه التالدرجه العارش  یا امنیمن اال
عن قول الله عزوجل و السابقون السابقون اولئک  یجعلت فداک اخربن 7عبداللهیالب لیفقد ق

 یفرس ل لیسنه فق یالخلق بالف خلقیقبل ان ثاقیامل یذر الخلق ف ومیاملقربون قال نطق الله بهذا 
و رفع لهم نارا و قال لهم ادخلوها  نیالخلق خلقهم من ط خلقیذلک فقال ان الله عزوجل ملا اراد ان

و تسعه من االمئه اماما بعد امام ثم  نیو الحسن و الحس نیراملومنیو ام 9فکان اول من دخلها محمد
اول من تقدم من هو  نیفالسابقون االولون من املهاجر ،فهم والله السابقون هـ  عتهمیاتبعهم ش

لم و قد هاجر املنافق و املس هیبلد فانه ال کامل ف یمن هجر بلدا ال سیفان املراد باملهاجر ل عهیالش
الله به احدا من الناس و امنا  مدحیالهجره بکامل  ستیو املومن و الکافر و املرشک و الناصب فل

لهم و افعالهم و احوالهم و التشبه بهم و الله و هجر اقوا اءیجوار اول یال اللهاملهاجر من هجر اعداء 
االرض فمن عرفها  یاحد اال مبعرفه الحجه ف یاسم الهجره عل قعیال 7یالسلوک مسلکهم کام قال عل

و  یمالبس اعدائ لبسوایال نیقل للمومن یالقدس یو اقر بها فهو مهاجر و قد قال الله سبحانه ف
 ان یخفیو ال یکام هم اعدائ یاعدائ کونوایف یائمسالک اعد سلکوایو ال یمطاعم اعدائ طعموایال

من قطران  لهمیو ان الفساق رساب ایهذه الدن یهو صوره جهنم ف یالفسوق الذ یمالبس االعداء ه
لباس  لبسیمل یفهو الذ یو لبس لباس التقو  ئاتیوجوههم النار فمن ترک الفسوق و الس یو تغش

من  نیو لباس الصالح یاالعامل الصالحه هو لباس التقو  عیفجم ریذلک خ یو لباس التقو  داءاالع
اه القطران و النار و لباس الفساق و العص لیرساب یه ئاتیو الس ریاملوبقات و الکبا عیالله و جم اءیاول

املخلوقه  الباالم و زوج ا یاالب و الصوره ه یو ذلک الن کل احد مرکب من ماده و صوره فاملاده ه
قد قال الله سبحانه هن لباس لکم و انتم لباس لهن فان کانت الصوره صوره من نفس ذلک االب و 

الرحمه و صبغ املغفره و صبغه الله فهو متلبس بلباس الرحمه و الجنه و ان کانت الصوره صوره 
 لبسیال یهو الذ منفهو متلبس بلباس النقمه و النار فاملو  طانیالنقمه و صبغ العذاب و صبغه الش

 یفمطاعم االعداء ه یمطاعم اعدائ طعموایالله، و اما قوله و ال یمبعاص تمثلیله و اللباس اعداء ال
لله الله سبحانه کام قال ا یو الشک و الظلامت و القساوه و الجرأه عل بیاملورثه للر ثهیالعلوم الخب
 أخذهی یمن سأل ما طعامه علمه الذ وابج یف 7طعامه قال ابوعبدالله یاالنسان ال نظریسبحانه فل

مام  قال فکلوا ثیح انیکتابه باوضح ب یالله سبحانه ف نیو قد ب 7و کذا فرسه ابوجعفر أخذهیعمن 
من احد  قبلیال یالت ینحن والله االسامء الحسن 7عن االمئه: ملا قال الصادق یو رو  هیذکر اسم الله عل

 اتهیاعنه ان کنتم ب یو رو  هیذکر االمام عل هیاسم الله عل ذکرتعلموا من علم  یاال مبعرفتنا فکلوا ا
ان هو اال  یعن الهو  نطقونیعن الله و ال نطقونیانهم من جانب الله و  نیمصدق نیباالمئه مومن

و معدن کل علم و ان اعدائهم اصل کل رش و معدن کل ضالله و  ریو انهم اصل کل خ یوحی یوح
 خیتوب یثم عطف الله القول ف ی مناکرب هیما لله ا 7یاالمئه قول عل اتیان اال یعل لیجهاله و الدل
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 حرمی و باتیلهم الط حلی یکام قال تعال همیمن اعداء الله املحرمه عل ثهیالعلوم الخب أخذونی نیالذ
الخبائث و  همیعل حرمیاخذ العلم من اهله و  باتیلهم الط حلی7الخبائث فقال ابوجعفر همیعل

 هیهـ ، فوبخهم الله بعد ذلک و قال و مالکم اال تأکلوا مام ذکر اسم الله عل خالفالخبائث قول من 
د اساموهم و ق هایو عل هایاملذکوره ف همیعنهم: املنسوبه ال هیان التتعلموا علوم آل محمد املرو یا

الحکم  یا باتیالخبائث الن الط همیعل حرمیو  باتیلهم الط حلیقوله  یف کمیفصل لکم ما حرم عل
 ثاتیلخبو ا نیاالمئه الطاهر نیبیمن اشعه الط نیاملخلوق نیبیالط عهیللش یا نیبیللط باتیالط

من اظالل امئتهم  نیللنواصب املخلوق نیثیو الحکم الباطله املجتثه للخب ثهیالعلوم الخب یا نیثیللخب
 یال یحما او  یفقوله قل الاجد  یو فصل ف بیالکافره الباطله الفاسقه الجائره عن قصد الحق املص

 یه و تهیم کونیاال ان تعلمهی طعمهیمتعلم النهم: فرسوا الطعام بالعلم  یعل یطاعم ا یمحرما عل
کن عن تو النبوه و االمامه فانها اذا مل دیو التوح اءیاالش قیمعرفه حقا یالحکم و العلوم الفاسده ف
ما  ومایحمله هذا العلم ان ذبحوه  وو لها  هایف وهیال ح تهیکانت م وهیالله مأخوذه عن مبدء الح

 هیسم الله علا ذکرونیلکن ال هیفزخرفوه ببعض املقدمات الحقه او ادله اسالم نیاملسلم یعل سیللتلب
صب الن یظاهر الظاهر ذبح عل ریتفس یالنصب فف یو ان ذبح فانه ذبح عل تهیمحرم م ضایفهو ا

عفاء امر الض یعل لبسوایمقابلتهم ل یالله و ف اءیعداوه اول یذبح عل یبفتح النون و سکون الصاد ا
فبئس ما  ماستهیلهم ر یو تبق تهیمنهم امل شرتوایف همیوجوه الناس ال رصفوایعلومهم انها مذبوحه  ف

ا سموه یالعلوم الت یو ظاهرها و ه فهایو تنزلها و کث وهیاو دما مسفوحا و هو مرکب الح شرتونی
 ال وعظ قهیغش حق یو ه یو النکر  طنهیقه حاصله عن الشیالحق یف یو موعظه حسنه و ه هیعقل

 یو ه نییعل یما ف ئهیه یعل هینیامور سج یو نصح النهم اخذوها عن روساء الجهاله و الضالله و ه
مقابله  یاجتثت من فوق االرض ارض العلوم ما لها من قرار ف ثهیکشجره خب ثهیکلمه خب قهیالحق یف

باذن ربها  نیاکلها کل ح یالسامء توت یاصلها ثابت و فرعها ف بهیطکشجره  یه یالت بهیالکلمه الط
و تنزل ه یصارت مبنزله الدم الذ هیو اله هیقیسموها حق یملا کانت تنزالت العلوم الفاسده الت یفه

حم و الل ریو قطعت نظرها عنه و تعلق به املوت او لحم خنز وهیو هو مسفوح زالت عنها الح وهیالح
تنزل  یه یمن النفس االماره الت یه یهو اسوء الت یاملجادله بالت یو ه فهیکث هو جمود الدم و

خص الله  یحرم الله و هذه الثلثه الت یالخبائث الت یعامل امللکوت فهذه العلوم الثلثه ه یالجهل ف
هذه املحرمات فمن اکل هذه املحرمات الثلثه  قیبها و فصلها و ملا کانت تلک العلوم حقا میالتحر

بدنه و فساد هذه  یالن فساد هذه املحرمات عل دهیمبرات عد ثهیهذه العلوم الخب یممن تأت وناه
اسم  ذکریفال بأس باکل ما مل هیحال التق یف هیروحه ثم قال الله سبحانه اال ما اضطررتم ال یالعلوم عل

ال و ان ثم ق لکهالته یال هایلقیو اظهار بعض علومهم بقدر الرضوره و حفظ النفس لئال  هیالله عل
االکل ان املراد ب یظاهر عل لیو هذا دل نیعلم ان ربک هو اعلم باملعتد ریباهوائهم بغ ضلونیل رایکث

کان علام ثم قال و ذروا ظاهر االثم و باطنه ظاهره ما حرم الله من املاثم الظاهره کرشب الخمر و 
ل و بواطنها کام قا یهذه املعاص قیحقا مه نیو امثالها و باطنه النواصب الذ میتیالزنا و اکل مال ال

القرآن هو الظاهر و الباطن من ذلک  یما حرم الله ف عیان القرآن له ظهر و بطن فجم 7ابوعبدالله
 یالکتاب هو الظاهر و الباطن من ذلک امئه الحق ثم قال الله تعال یما احل الله ف عیامئه الجور و جم

 هیالله و الوال اءیمنزله اول لهمیعن تنز قرتفونیمبا کانوا  جزونیس االعداء هیاالثم وال کسبونی نیان الذ
م الله اسم آل محمد سال  هایو ال عل هایف سیالتتعلموا علوما ل هیاسم الله عل ذکریلهم و التأکلوا مام مل
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 وحونیل نیاطیالنار و ان الش همیفسقوا مأو نیو تعلمه و ال شک ان الذ مهیو انه لفسق تعل همیعل
اسوء باظهار العلوم  یه یبالت جادلوکمیل همیالنواصب اعداء آل محمد سالم الله عل ائهمیاول یال

الله و طرق الحق و ان اطعتموهم انکم  لیعن سب زعزعوکمیالفاسده و القاء الشبهات و الشکوک ل
 انکعن الله فقد عبد الله و ان  نطقیناطق فقد عبده فان کان الناطق  یال یملرشکون الن من اصغ

فهو مرشک رشک طاعه و ان وحد الله باعتقاده و قوله  طانیفقد عبد الش طانیعن الش نطقیالناطق 
 همیهدیکتابه ال یسامها الله سبحانه ف یالت یفمسالک االعداء ه یمسالک اعدائ سلکوایو ال یتعال
فمن  ناعتیش الله لیان سب یمقابله ما رو  یو طرق جهنم ف طانیجهنم فهم طرق الش قیاال طر قایطر

املقرب من منتهاها  لیامل ادهیبز هایطرق جهنم و مسالکها و سلک ف یتول یسلک مسالک االعداء ا
احد  سیو ل همیاعدائه من السالک ال یاحد ابعد عن الله و اقرب ال سیانا فانا فهو کاعداء الله فانه ل
هجر مالبس االعداء و  فمن هیال یو الساع لهیالله من السالک سب یابعد عن االعداء و اقرب ال

ما وصفنا و طعم مطاعمهم و سلک مسالکهم فهو  یعل اءیمطاعمهم و مسالکهم و لبس مالبس االول
 عیجمب هیالصور النفسان یالصوره ا یاو من هاجر لباس االعداء و هو التشبه بهم ف یقیاملهاجر الحق

 هیاالعداء و هو امدادهم الجهالن امانحائها من الحرکات و السکنات و االخالق و الصفات و هاجر طع
هم جهل یو زقوم الشبهات و الضالالت و االوهام و الشکوک و الظنون مبقتض میمن حم طعمونیو ما 

جتثه الباطله امل هیو حقائقهم الشق ثهیمقابله العقل و هاجر مسلک االعداء من حکمهم الخب یف یالذ
صورته بصبغه الله و تخلق باخالق  یو اتصف ف ممنتهاه یفمن هاجر مقامات االعداء من مبدئهم ال

 یف یه امللقمبثال الل قتهیحق یو ف میو الرضا و التسل نیقیمعناه بال یالله و اتصف بصفات الله و ف
 یعیهو الش یقیولکن املهاجر الحق دهیمقامات عد نیو للمهاجر ،یقیفهو املهاجر الحق اءیاالش اتیهو

الله و رسوله و  یطبق صفتهم و هو املهاجر ال یهو عل یالذ اعهملالمئه: او شع عیاملشا یقیالحق
ملا قال  هیقیالحق هیمن عرف حجه الله باملعرفه النوران یاسم الهجره اال عل قعیفلذلک ال قهیامامه حق

قد امتحن بهذه املعرفه ف یفاذا عرفن هیبالنوران یکنه معرفت یعرفنی یحت امنیاحد اال ستکملیال7یعل
و رشح صدره لالسالم و صار عارفا مستبرصا و من قرص عن معرفه ذلک فهو شاک  امنیلالالله قلبه 

شاک الخرب فال یمعرفه الله عزوجل و معرفه الله عزوجل معرفت هیبالنوران یمرتاب ثم قال معرفت
 سبتلف بحتخ هیمبهاجر فلام کان مقامات املعرفه بالنوران سیل هیامامه بالنوران عرفیمن ال یاملرتاب ا

صعدوا  باالمئه و نیالعارف عیسبقوا جم نیهم الذ نیفالسابقون االولون من املهاجر نیاختالف املهاجر
الرتبه العارشه من  یو صاروا ف نیاملهاجر عیعامل الذر قبل جم یو اجابوا ف امنیمقامات اال عیجم
مرقاه بعد مرقاه الخرب،  همن صعدیعرش درجات مبنزله السلم  7کام قال ابوعبدالله امنیفان اال امنیاال

و مقام االسم و مقام الفواد و مقام العقل و مقام الروح و مقام  یو هذه الدرجات العرش مقام املسم
ب عامل الذر صاح یو مقام املاده و مقام املثال و مقام الجسم فاول من اجاب ف عهیالنفس و مقام الطب

اجاب  ایالرتبه العل یالرابع و هکذا و کل من اجاب ف مثم الثالث ث یاملقام االول ثم صاحب املقام الثان
االطالق  لیسب یما فوقها فالسابق االول عل حزیدونها و کل من تأخر عن االجابه برتبه مل یالرتبه الت یف

هاجر الوصف و  یو هو املهاجر الذ هیاملعرفه النوران قهیصاحب حق یرتبه املسم یاجاب ف یهو الذ
مدار  هایعل یالت نیو العرش هیاالسامء الثامن عیذاته و اتصف بجم یو الوصل ف و احاط بالفصل فیالک

اشار  نیالذ مهیهم النقباء سالم الله عل نیفالسابقون االولون من املهاجر آدمیبن نونهیک انیالعامل و بن
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 میراهببن ا یعل هیبقوله ثم معرفه النقباء سادسا و اشار ال طیالخ ثیحد یف 7نیبن الحس یعل همیال
 .لیالتفص یمقام رشح احوال النقباء عل هنایه سیکام مر، و ل هیهذه اال ریتفس یف یالقم

 یامنوا و هاجروا و جاهدوا ف نیو الذ قولی ثیکتابه ح یرشح الله حالهم ف نیاما االنصار فهم الذ و
ال شک ان الله و  میاووا و نرصوا اولئک هم املومنون حقا لهم مغفره و رزق کر نیالله و الذ لیسب

وا منهم کان رایالظاهر و نرصوا ظاهرا الن کث یهاجروا ف نیللذ یقیالحق امنیاال ثبتیسبحانه مل 
قدمنا رشح بعض احوالهم مجمال و اما االنصار  نیفاملهاجرون هم الذ نیما امنوا بالله طرفه ع نیمنافق

 یو نرصوهم عل نهمیمنازلهم و مواع یبالدهم و واسوهم ف یف نیاووا و نرصوا املهاجر نیفهم الذ
فبدأ  7کام قال ابوعبدالله رجهبد نیمرتبه من املهاجر یاعدائهم و اظهروا امرهم و هوالء هم ادن

ع کل قوم لهم باحسان فوض نیباالنصار ثم ثلث بالتابع یدرجه سبقهم ثم ثن یعل نیاالول نیباملهاجر
 کونیان جبیاملراد النرصه الظاهره فانه ال سیل قدر درجاتهم و منازلهم الخرب، و ال شک انه یعل

فاضل و  یو مهاجر کافر و رب انصار  مومن یبه تحت مرتبه املهاجر المحه فرب انصار  یاالنصار 
مقام املهاجر  یعل تقدمیان مکنیو الخرب ان مقام االنصار هو مقام ال هیمهاجر مفضول فعلم من اال

 وتهمینزلوهم منازلهم و ب یعنی نیاووا املهاجر نیفاالنصار هم الذو اخره عنه  هیرتبه الله عل ثیابدا ح
املهاجر و سکن له و هو مقام النفس الناطقه و مقام املهاجر  هیال یأو یللمهاجر  تیب قهیحق یفاالنصار 

و  تهایهو یف هیو قد اوتها النفس القدس هیالنفس القدس یالساکنه ف هیاالله هیمقام النفس امللکوت
شهود  هیو النفس القدس یمعنو  بیغ هیصفاتها الن النفس امللکوت یاظهار امرها و ابد ینرصتها ف

و  تهایوه یف یاملعن یالصوره فالصوره توو  یاال ف یالشهود و ال املعن یاال ف بیلغا ظهریو ال یصور 
و  یعن املعن یکل من عم عرفهی یظهور امره و بروز کامله و صفاته و نرش فضائله حت یتنرصه ف

هام بابان من ابواب علم الله کام قال  ثیح یفهام مبنزله العرش و الکرس بیرص عن ادراک الغق
 عایو هام جم وبیالنهام بابان من اکرب ابواب الغ یالوصل منفرد عن الکرس یالعرش ف 7لهابوعبدال

منه مطلع البدع و  یالذ بیهو الباب الظاهر من الغ یمقرونان الن الکرس بیالغ یو هام ف بانیغ
 وو الکون و القدر و الحد  فیعلم الک هیف وجدی یکلها و العرش هو الباب الباطن الذ اءیمنه االش

هام ان قال ف یو صفه االراده و علم االلفاظ و الحرکات و الرتک و علم العود و البدء ال هیو املش نیاال
 فمن ذلک قال یمن علم الکرس بیه اغو علم یملک الکرس یالعلم مقرونان الن ملک العرش سو  یف

 مقامف ث،یذلک مقرونان الحد یو هام ف یصفته اعظم من صفه الکرس یا میرب العرش العظ
و مقام الظاهر و مقام املهاجر مقام العرش مقام  هیمثام النفس الناطقه القدس یمقام الکرس یاالنصار 

و املهاجر  یالباطن و الصوره مسکن املعن یر مأو و مقام الباطن و الظاه هیاالله هیالکل هیالنفس امللکوت
نفس  یفکام ان الول هیله مقام االمومه و ظهور نور الوال یله مقام االبوه و ظهور نور النبوه و االنصار 

ع رسه و و موض هیال سکنی یالذ تهینفس املهاجر و ب یو موضع رسالته کذلک االنصار  تهیو ب یالنب
نزل من سامء املهاجر  یقدر حده و مقامه و هو املاء الذ یکل احد عل ینوره و حامل علمه و مبلغه ال

الله  و نفسهم و قد قال تهمیالنهم ب نیاووا املهاجر فهمبقدرها  هیاود لیلتس عهیارض ضعفاء الش یال
 اءیموده و رحمه النهم بعضهم اول نکمیو جعل ب هایسبحانه خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا ال

 الله و لیسب یآمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم ف نیبعض کام قال الله سبحانه ان الذ
و  هایال سکنونی یالالت نی. فهم انفس املهاجرهیبعض اال اءیاووا و نرصوا اولئک بعضهم اول نیالذ
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 یلهم ه یحق حقه و نرصه االنصار  یامرهم کل ذو نرصوا باظهار علومهم و ابالغ حکمهم و  أوونی
کان الورع و  ثیبورع و اجتهاد ح نونایاع 7من باب قوله همیامتثال اوامرهم و اجتناب نواه ضایا

الحجاب و الظهور من وراء الباب فان الورع اجتناب صفات االعداء و اخالقهم و  قیقاالجتهاد سببا لرت 
ء و من صفات االعدا یعیاالتصاف بصفاتهم: و التخلق باخالقهم فاذا تورع الش یاالجتهاد و الجد ف

و  یعیبذلک الش یعیرتبه ذلک الش یالظهور ف ثیالتخلق باخالق امئته: فقد اعانهم من ح یجد ف
ن القوه مبا له م نیعی یما کان الن النارص هو الذ نیا یللعال یان النرصه التتحقق اال من الدان یخفیال

النرصه  عقلیمل یما للدان عیله جم یما للنارص و ملا کان العال ریللمنصور من القوه و ما للمنصور غما 
 نسبیما له و اما ما  عیجم هیعطیالعبد و امنا  نرصیال یالن العبد و ما له ملواله و املول یمنه للدان

نرصه  جعل فعل امللئکه فعله والله سبحانه کقوله نرصکم الله ببدر فامنا هو الجل انه  یمن النرصه ال
امئه و الثلثه عرش امللئکه فامللئکه الثلث همیتتوف نیاالنفس و قوله الذ یتوفیامللئکه نرصته کقوله الله 

لله سبحانه فان ا نینستع اکیکل مقام و کذا قوله ا یفجعل الله نرصتهم نرصته و هکذا ف ینرصوا النب
 ءییمه االمور فلام کان الله سبحانه هو قیاالسباب و توف ئهیعونا للمومن و امنا اعانته ته ریصیبذاته ال

ثون ءانتم ما تحر  تمیافرأ لیاالسباب بامره و موفق االمور بحکمه سأله االعانه فاعانته سبحانه من قب
ما مر فاالنصار  نیلع ءیدون الش کونیالبد و ان ءیام نحن الزارعون و ذلک الن عون الش نهتزرعو 

اظهار  یف فتهیبکثافه مقامه و غلظه لط یسعیدون رتبه املهاجر النه عون و نارص  کونوایالبد و ان
ر من نو  داظهار نوره بکثافه مراه جرمها مع ان نورها مستفا یف یامره کام ان الشمس نرصت الکرس

اظهار امرها و ضوءها و نورها  یالنار ف نرصیمره و کام ان الدخان  نیمنه بسبع یو هو اقو  یالکرس
 عیاو ابالغ الرش  میالتعل یو هکذا فاملهاجرون هم النقباء و االنصار هم النجباء و هام ابوا الضعفاء ف

احسانا و اشار هنا و  نیو بالوالد الو ق هامیو االحکام اللذان امر الله سبحانه اوالدهام باالحسان ال
 امرا اوامرهام کام متثلوایاحدهام ان نییمعن یاملتابعه عل یف اتبعوهم باحسان و احسانهم لهام نیالذ

 قیض ریع غبصدر واس لهیو ح فیو تسو رییبال تغ ایکام نه هامینواه جتنبوایو  فیو ال تحر لیبال تبد
لهام  میالن القبول منهام و التسل امیتسل سلموایو  ایقض امانفسهم حرجا م یف جدوایو ال حرج فال

من الاثق باالعامل و ان زکت  7یصفه عل یدعاء التوسل ف یف 7رشط قبول االعامل کام نص الکاظم
و االئتامم به و االقرار بفضائله و القبول من حملتها و  تهیو ان صلحت اال بوال یل هیو الاراها منج

الحمل  یف شرتطیو  هیواالر  ریحملوا فضائلهم و الحمل غ نیهم النقباء الذ ملهلرواتها فالح میالتسل
 القاموس فالحامل هو املظهر یاالظهار کام ف یمبعن ءییجیاللغه  یالن الحمل ف هیاالتصاف دون الروا

 ئایه شیبالروا ظهریفانه لو مل هیبالروا ظهریال یو الراو  ظهریو الحمله املظهرون و التقولن ان الحامل 
لفضائل ا ظهریاالحوال فالحامل  ظهریاالقوال و الحامل  ظهری یفظهر ان الراو  م،یالتسل جبی ءیش یفال 

الفضائل قوال فالبد من القبول من الحمله الن الحامل مقامه  نرشیو  یحکی یبتخلقه و اتصافه و الراو 
ا البد من و کذ هیمقامات القابل منالناس  ریو مقام سا هیاالله هیمقام املقبول النه صاحب النفس الکل

 7و قال قد افلح املومنون و قد فرسه ابوجعفر امیتسل سلموایو  یام قال الله تعالللروات ک میالتسل
و  نیمن املومن لیکامل الناس اشباه الغنم اال قل ایهم النجباء  نیکامل ان املسلم ایلکامل املسلمون 

و  ظهریو  ءینبی یالذ یا یالنب یعل صلونیبال اختالل ان الله و ملئکته  قالیان مکنیف لیاملومن قل
 یلصیالفضائل الن حامل الفضائل مقام ظهور نور النبوه و االجامل و علم العرش و الوصل ف حملی

نه ادعوا له و اتصلوا به و اقبلوا م یا هیامنوا صلوا عل نیالذ هایاای قطعهیو ال صلهیو  رحمهی هیالله عل
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 یو الول یالنب یبعد ما جرت ف عهیشأن الش یف یتجر  یللفضائل فه نیاالنصار النارش اتو سلموا للرو 
 یف اال انه عبده و لنعم ما قلته نهیو ب نهیالن االثر تابع لصفه موثره و ال فرق ب هامیالله عل یصل
 ،9یمدح النب یف دهیقص

 لجئت مبا یمخافه ان اصم لوال

 اصغاها نیتصغه االذن صمت حان 

 

 

بعوهم ات نیقوله و الذ یاالحسان ف یاذان فهذا احد معان طانیالعنان فان للح قبضیالبد من ان ولکن
 باحسان.

 قیروصفائهام و ت ریاوراقهام و تزه هیو تنم هامیبسبب االحسان ال یا هیالباء للسبب کونیاالخر ان و
 و اسامئهام هیو تعل هامیمحلهام و مجال ریمباهاتهام و افتخارهام و تعم یف یمائهام و لونهام و السع

و  نیمع املحسن للهو ان ا یو اخلص و ازک یو احسن و ازه یو ابه یو هذا االحسان اشه صفاتهام
وهم اتبع نیفافهم راشدا موفقا فالذ نیاملحسن یو قال و کذلک نجز  یجزاء کل نب یقد ارشکهم ف

 و االنصار و قد اطلق الله سبحانه و قال نیاملهاجر تبعونی نیالذ عهیباحسان هم الضعفاء ضعفاء الش
حبون التامه کقوله ان کنتم ت ملطلقهعمل و صفه النه اراد املتابعه ا یا یف قلیاتبعوهم و مل نیو الذ

 یح باقالکالم برش  لیو النط هیاال نیو االنصار و التابع نیالله عنهم عن املهاجر یرض یالله فاتبعون
احوال النقباء و النجباء  انیب یف یظاهره باهره اخر  هیاهرا فهذه الخروجه عن محل املراد ظ هیاال

 .حاتهمی: و اشاراتهم و تلوتیاهل الب ریباستعانه تفاس

 یهد هایف هی: انا انزلنا التوریبقوله تعال عهیمراتب الش انیب ی، االستدالل عل 4، االستدالل 1فصل *» 
 *«هیاال ونیبها النب حکمیو نور 

 ونیبها النب حکمیو نور  یهد هایف هیانا انزلنا التور یهذا املقام قوله تعال یالداله عل اتیمن اال و
 ه،یهداء االش هیو االحبار مبا استحفظوا من کتاب الله و کانوا عل ونیهادوا و الربان نیاسلموا للذ نیالذ

ذو النعل بالنعل قبلکم ح کانقال لرتکنب سنن من  9یان النب یو قد اجمعت االمه عامه و خاصه عل
کتاب موافقا لل هیانهم لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه و وجدنا الخرب املجمع عل یو القذه بالقذه حت

تجد و لن الیتجد لسنه الله تبدفلن نیاال سنه االول نظرونیقال لرتکنب طبقا عن طبق و قال فهل  ثیح
نه الله و قال س الیتجد لسنه الله تبدقبل و لن منخلوا  نیالذ یو قال سنه الله ف الیلسنه الله تحو

و قال سنه من قد ارسلنا قبلک من رسلنا و التجد  الیتجد لسنه الله تبدقد خلت من قبل و لن یالت
احبار و  و نییمن ربان ضایهذه االمه ا یفاذا البد ف اتیو الروا اتیذلک من اال ریغ یال الیلسنتنا تحو

ام ک رونهمیدیالناس و  ربونیمن مقام االحبار النهم  یو اشه ین ارشف و اعلییمعلوم ان مقام الربان
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 یعنکقتال و اما االحبار فهم العلامء من الحرب مب هیالرتب یمبالغه ف ضایو الربان ا هایربان نهیالسف ریدی
 لونکل عرص و من حربه اهام هذه العلامء الظاهره العام یهذه االمه ف یمن ربان یشعر  تیالعامل فل
هم العلامء الظاهره الن الله وصفهم باستحفاظ  قولوایان سعهمیو ال رهمیالله ام غ نید یبالظن ف

 تیمبا کنتم تعلمون الکتاب و مبا کنتم تدرسون ل نییموضع اخر کونوا ربان یکتاب الله و وصفهم ف
علم  هل یشعر  تیو ل تدرسیان جبیمن  درسیاو  علمیالکتاب من ال علمیان قدریهل  یشعر 

 یضاو یو الب یفخر الراز  کونیف هیانیو الب هیو نکاته املعنو هیالنحو بهیالکتاب هو معرفه لغاته و تراک
اخر و قد قال  ءیاو علم الکتاب ش درسونیالکتاب و  علمونیو هم  نییو اشباههم من ارشف الربان

بعض  یعلم من الکتاب ا ندهطرفک النه کان ع کیال رتدیبه قبل ان کیانا ات امنیلسل ایاصف بن برخ
الکتاب ظاهره و باطنه و عامه و خاصه و ناسخه  علمیان ینبغیمن علم الکتاب فاملستحفظ للکتاب 

 همیقبع یو منسوخه و محکمه و متشابهه و لو کان علم الکتاب علم الفاظه لکان االعراب البوالون عل
اب الله مبستحفظ لکت سیالکتاب ل علم یعل قدریکتاب الله فمن ال یهذه االمه و مستحفظ ییربان
کتاب و ال هیاملجمع عل ثیالحد نکروایهذه االمه و حربه او فل یبربان أتوایاالمه فل یبربان سیو ل

و  هیلالخرب املجمع ع دهیویالعموم و  دیفیو السنه جنس مضاف  الیتجد لسنه الله تبداملحکم انه لن
شهداء  هیالکتاب لقوله و کانوا عل یعل نیدیشه کونایان امبالنقل و رشط اخر له ریالعقل املستن لیدل

 ملکونیهل  علمونیمن دونه الشفاعه اال من شهد بالحق و هم  دعونی نیالذ ملکیو قد قال الله ال
 هیو االحبار و ال شک ان القرآن حق فالشاهد عل نییتسموا باسم الربان نیالشفاعه هوالء املنتحلون الذ

و هم  للناس بنص القرآن شفعونی نیو االحبار هم الذ ونیمستحفظه فالربان نهال  علمیشهد بالحق و 
الله  یو نف میحم قیو ال صد نیفام لنا من شافع قولونیف مهیالق ومیالکفار  همیعل تحرسی نیالذ

و  قیو الرف قیهو الصد میو الحم طاعی عیو ال شف میمن حم نیو قال ما للظامل نیذلک عن الظامل
ملراد ا کونیان مکنیو  بیالنق عیاملراد بالشف کونیباعتبار و  بیاملراد منه النج ونکیان مکنی

انه و لکل الله سبح یالسالک مع املسافر السالک ال قیهو الرف میالنقباء و النجباء و الحم نیبالشافع
هو  ع املطاعیو الشف ان،یاملراد باوضح ب یداله عل یاخر  هیا ضایو هذه ا یاول یو لعل الثان هیوجه وج

 الله یفافهم و قد سم هیما نص الله عل یعل علمیشهد بالحق و هو  یمالک زمام الشفاعه و هو الذ
هو االمام الن الله سبحانه  یاحد ان الربان قولنیمن دونه و ال دعونی نیالشفاعه الذ ملکیمن ال

 قولیم و الحکم و النبوه ث بالله الکتا هیوتیقال ما کان لبرش ان ثیح نییربان کونوایکلف الناس ان
ون و مبا کنتم تعلمون الکتاب و مبا کنتم تدرس نییمن دون الله ولکن کونوا ربان یللناس کونوا عبادال

امئه  یموس من قوم ونیالربان کنیامئه و مل کونوایالله الناس ان کلفیکونوا علامء و مل رهیتفس یورد ف
 هذه االمه امئه فافهم. یف کونی یحت

و هم النقباء املهاجرون السابقون االولون و  نییهو العامل فللعلامء مقامان مقام الربان ضایلحرب اا و
 یانظروا ال 7و قد قال الصادق یانه ال علم اال من عامل ربان یمقام االحبار و هم النجباء االنصار و رو 

 نیغالال فیتحر نناید عن نفونیکل خلف عدوال  یف تیاهل الب نایعلمکم هذا عمن تأخذونه فان ف
و الجزم  نیقیال حصلیل یمأخذ العلم العامل الربان کونیفالبد و ان نیالجاهل لیو تأو نیو انتحال املبطل

 .یبانه من الله سبحانه و تعال
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ا الله آمنوا اتقو  نیالذ هایاای: یبقوله تعال عهیمقامات الش انیب ی، االستدالل عل 5، االستدالل 1فصل*»
 *«هیاال نیالصادق و کونوا مع

فظه ل ن،ویامنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادق نیالذ هایاای یاملراد قوله تعال یالداله عل اتیمن اال و
 نیکاذبرصت مع ال تهمیتعدفانک ان نیالوجوب فقد اوجب الله الکون مع الصادق یف قهیکونوا امر حق

 سیالنفوس و ل یعل نکل احد اال الله سبحانه و املطلعو  عرفهیال یو ال شک ان الصدق امر نفسان
ئال امر بالکون معه ل یالله الصادق الذ زییبرشه الرجل فالبد من مت یتعرف ف هیالصدق عالمه برش

ا املومنون امن یاحدهام قوله تعال نیمقام یکتابه ف یفرس الصادق ف ناهیباملجهول فرأ فایتکل کونی
صادقون الله اولئک هم ال لیسب یو جاهدوا باموالهم و انفسهم ف رتابوایه ثم ملامنوا بالله و رسول نیالذ

ط فرش  میعل ءیاالرض والله بکل ش یالسموات و ما ف یما ف علمیوالله  نکمیقل اتعلمون الله بد
باالموال  لهیسب یبعده و الجهاد ف هیبوص بهیبالله و رسوله و عدم الر امنیو الصدق امورا، اال امنیلال

ه عرض واحد و وصفهام بصف یالنقباء و النجباء و جعلهام ف فصلیاجمل القول و مل هنایو االنفس فه
 کنیمن بعده فمن مل هیبوص ابیبه و برسوله و عدم االرت امنیالله و اال نید یواحده النهام اخوان ف

 نیهاجرفقال للفقراء امل یاخر  هیا یف نیمبومن و ال صادق ثم فصل املقام سیهذه الصفات االربع ل هیف
الله و رسوله اولئک  نرصونیفضال من الله و رضوانا و  بتغونیو اموالهم  ارهمیاخرجوا من د نیالذ

قال و  ثم نیاالول نیالسابق و مقام النقباء السابق یما مر ف یعل نیهم الصادقون فهذا مقام املهاجر
 وااوتصدورهم حاجه مام  یف جدونیو ال همین هاجر الم حبونیمن قبلهم  امنیتبوو الدار و اال نیالذ
شح نفسه فاولئک هم املفلحون، فهذا مقام  وقیانفسهم و لو کان بهم خصاصه و من  یعل وثرونیو 

کانوا  النهم همیال نیقبل هجره املهاجر یمن قبلهم ا امنیاووا و نرصوا و تبوو الدار و اال نیاالنصار الذ
 ثاریو بلغوا مقام اال الشحو ذهب عنهم  امنهمیا یالزمون ملقامهم مومنون فاذا کملوا ف وتهمیب یف
فنرصوهم االنصار و اووهم و اظهروا امرهم فاولئک هم املفحلون و قد  همیاملهاجرون و نزلوا ال همیات

اووا ج نیذهم النجباء ثم ذکر بعد االنصار و ال نیقد افلح املسلمون ان املسلم 7جعفریاب ثیمر حد
ن کام قال الله سبحانه و السابقو  امنیسبقونا باال نیربنا اغفر لنا و الخواننا الذ قولونیمن بعدهم 

ا غال قلوبن یعامل الذر و التجعل ف یاالجابه ف یو االنصار و املراد السبقه ف نیاالولون من املهاجر
 نیو هم الذ میبهم ربنا انک روف رح غلیبان ال ونیبنور الله و انهم حر نظرونیامنوا فانهم  نیللذ

ثم  نیالسابق اءیحقد النهم اول یغل ا ریمن غ یاتبعوهم باحسان ا نیمرت و الذ هیا یسامهم الله ف
مع  کنیفلم نیامر و قال کونوا مع الصادق یامر الله الذ متثلیمعهم و مل کونیعطف القول ملن ال

الخوانهم  نقولو ینافقوا  نیالذ یشهد الله انهم لکاذبون فقال امل تر ال نیالذ نیهوالء و کان مع املنافق
 کمیف عیالکفره لنئ اخرجتم لنخرجن معکم و النط نیکفروا من اهل الکتاب فجعل اخوه املنافق نیلذا

 ارهمیاخرجوا من د نیالذ نیاملومن نیمقابله املهاجر یف نیاحدا ابدا فاتخذ املنافقون النفسهم مهاجر
اطلکم و ب نرصتکمو  نکمید یبقاءکم عل یان قوتلتم عل یوالهم و قالوا ان قوتلتم لننرصنکم او ام

و مثل  هبیالحق و ذلک کقوله مثل کلمه ط یحفظکم اکابرکم لننرصنکم فانزلوهم منزله االنصار ف
م روساء فاتخذوا النفسه قتهمیطر یف بیو نج بینق ضایلهم ا کونیفاراد املنافقون ان ثهیکلمه خب

 مقابله الروساء الحقه و االکابر املنصوبه من عند الله. یضالال و اکابر جهاال ف
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من  یانهم هم املهاجرون و االنصار و التابعون و قد اوجب الله عل نیفقد عرف الله الصادق فبالجمله
 اءیول و التخلف عن االولعن الرشک و مشاقه الرس یتقیو  ائهمیبالله و رسله و اوص امنیاال یدعی

ا الله امنوا اتقو  نیالذ هایاایو هو الرکن الرابع فقال  هیو تقو امنهیا یعل دایمز نیمع الصادق کونیان
 یسامع عن صادق الزمه الله و من ادع ریمن دان الله بغ 7و قد قال الصادق نیو کونوا مع الصادق

رس الله املکنون و قال  یلک الباب املأمون علفتحه الله فهو مرشک و ذ یالباب الذ ریسامعا من غ
 یفالصادق هو الباب الذ مهیالق ومی یال هیسامع من صادق الزمه الله الت ریمن دان الله بغ 7ابوجعفر

شک و  هیف سیل یالکون معه بنص الکتاب الذ جبیرس الله املکنون ول یفتحه الله و هو املأمون عل
اال  نونظیفانهم ان  نینحن من الصادق قولوایالعمل بالظن ان ستحلونیلجامعه  مکنیو ال ابیال ارت

ان اصابوا انهم صادقون ف ظنونیفانهم  هیمبعزل بالکل ملقامفهم عن ادعاء هذا ا نیقنیمبست سوایظنا و ل
وا أ الله لهم کذبتم و ان اخط قولیقد اخطأوا و  کونوایالله خافوا ان قلیقولهم قال الله او مل یالواقع ف
رسول  ای لیالله ق بیان الظن اکذب الکذب و قال اتقوا تکذ 9یو قد قال النب نیبیمص کونوایرجوا ان
 قولیلله فا قلیمل قولیالله عزوجل کذبت مل اقله و  قولیاحدکم قال الله ف قولیف ذاک قال یالله و ک

ان قال و من نجا  یالذکر و اتبع الظن ال ینس یمن عم 7نیراملومنیعزوجل کذبت قد قلته و قال ام
اال  یدهیام من ال تبعیاحق ان علمیشهد بالحق و هو  یفالصادق العامل الذ نیقیمن ذلک فبفضل ال

 میله علان ال ئایمن الحق ش یغنیاکرثهم اال ظنا ان الظن ال تبعیتحکمون و ما  فیفام لکم ک یهدیان
له کذبا ال یعل یو کذابا فقال و من اظلم ممن افرت  ایظن مفرتالله العامل بال یو قد سم فعلونیمبا 

 ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم تمیو قال ارأ نیالقوم الظامل یهدیعلم ان الله ال ریالناس بغ ضلیل
 ومیالله الکذب  یعل فرتونی نیالله تفرتون و ما ظن الذ یمنه حراما و حالال قل الله اذن لکم ام عل

احب فص ئایمن الحق ش یغنیاال الظن و ان الظن ال تبعونیو قال ما لهم به من علم ان  هیاال مهیالق
نفسه الکذب و مخالفه الواقع فهم  یعل حتملی و ظنهیصدقه ابدا النه  یدعیله ان جوزیالظن ال

مضت  یالت هیاالجامل هیاال یو قد فرسهم الله و قال ف نیو وجب الکون مع الصادق یمبعزل عن الدعو 
هو الوهم و اول مقامات الشک و طرف  بیو الر رتابوایامنوا بالله و رسوله ثم مل نیمنا املومنون الذا

الترتابوا فتشکوا فتکفروا فوجب الکون  7یقال عل رتددونی بهمیر یمقابل الظن فالعاملون بالظن ف
 نیلصادقا نیومنامل لیسب ریو هم من عرفت ان عرفت ثم حذر الله سبحانه عن متابعه غ نیمع الصادق

و نصله  ینوله ما تول نیاملومن لیسب ریغ تبعیو  یله الهد نیالرسول من بعد ما تب شاققیفقال و من 
 .رایجهنم و ساءت مص

نوا منکم آم نیالله الذ رفعی: یبقوله تعال نیاثبات وجود الکامل ی، االستدالل عل 6، االستدالل 1فصل *»
 «*اوتوا العلم درجات نیو الذ

 اوتوا العلم درجات نیامنوا منکم و الذ نیالله الذ رفعی یاملقام قوله تعال یالداله عل اتیمن اال و
 7نیراملومنیاالحمر کام قال ام تیاقل من الکرب لیان املومن قل یخفیو ال ر،یوالله مبا تعملون خب

االحمر و قال  تیمنکم الکرب یاالحمر فمن رأ  تیاملومنه اقل من املومن و املومن اعز من الکرب
 لیالقل ینمبع زیثلث مرات و العز زیو املومن عز نیمن املومن لیالناس کلهم بهائم ثلثا اال قل 7ابوجعفر

و  اثیما استحللت ان اکتمهم حد یثیحد کتمونی نیاجد منکم ثلثه مومن یلو ان 7و قال ابوعبدالله
مل ذاک قال  یاتدر  ریاهل الکفر لکث نو ا لیاما والله ان املومن لقل ثیحد یف 7قال العبد الصالح
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صدورهم  یما ف همیال بثونی نیانسا للمومن روایجعلت فداک فقال ص یالخرب الادر  یسامعه راو 
مومنا ولکن جعلوا  تنایبوال قولیکل من  سیل 7و قال ابوالحسن هیال سکنونیذلک و  یال حونیسرتیف

او  یمن کبار املعاص رهیالعبد کب یاذا ات ثیدح یف 7هـ ، و ذلک ملا قال ابوعبدالله نیانسا للمومن
 نامیساقطا عنه اسم اال امنیالله عزوجل عنها کان خارجا من اال ینه یالت یمن صغار املعاص رهیصغ

و  الکفر اال الجحود یال خرجهیو ال امنیدار اال یاسم االسالم فان تاب و استغفر عاد ال هیو ثابتا عل
ذلک من االخبار  ریغ یحرام و للحرام هذا حالل و دان بذلک الخرب، ال اللحالل هذ قولیاالستحالل ان

ل من حظ ک سیامنوا ل نیالله الذ رفعی یو هو مومن فاذا قوله تعال یالعاص یعصیانه ال یالناصه عل
 یهو السابق االول الذ یالذ بیقلبه و امنا هذا املومن هو النق یف امنیاال دخلیامن بلسانه و ملا 

و مسکنه و قد اذن الله  هیو مأو یالول تیالنه ب رفعیاذن الله ان یالذ تیالرحمن و البقلبه عرش 
 ینحن والله االسامء الحسن7اسمه قال الصادق هیف ذکریامنوا، و  نیالله الذ رفعیکام قال  رفعیان

الله  ذکرکمیجالسوا من  نییللحوار 7یسیاسم الله سبحانه قال ع هیف ذکری یالذ تیفاملومن هو الب
قلبه و حواسه الباطنه و حواسه الظاهره و  یامامه النه مذکور ف جالسهیمن  ذکری یعیفالش تهیرو

الدرجات ذو العرش الن الله سبحانه  عیاسمه و هم درجات رف هیف ذکری تهیمنطقه و علمه امامه فهو ب
هو  و رضوان الله ریجهنم و بئس املص هیافمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأو قولی

ل به الله من اتبع رضوانه سب یهدی نیو قد قال الله سبحانه قد جاءکم من الله نور و کتاب مب 7االمام
مام ترک اال  منیو قال ف میرصاط مستق یال همیهدیالنور باذنه و  یمن الظلامت ال خرجهمیالسالم و 
مام اال  ریاتخذ غ یفاحبط اعاملهم فالذ نهذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوا رهیو اخذ غ

جحدوا حق  نیمن باء بسخط من الله هم الذ یف یاشیالع یفقد باء بسخط من الله کام رو  جهیول
الرضوان فقال هم درجات عند  یتابع یالخرب، ثم عطف القول عل تیو حق االمئه منا اهل الب یعل

تلک  یدرجات عند الله و هذه ه 7یتابعوا عل ینعیتابعوا الرضوان  یا عملونیمبا  ریالله والله بص
ظاهر املومن فظاهره درجه ذو العرش و العرش هو  یالدرجات فه عیقوله رف یف عهیالدرجات الرف
 دهمیو ا امنیقلوبهم اال یمن عباده کام قال کتب ف شاءیمن  یالروح من امره عل یلقیقلب املومن 

 امنیاربعه ارواح روح اال منهیاصحاب امل یان ف 7نیراملومنیمقال ا یالذ یامنیبروح منه و هو الروح اال
و روح القوه و روح الشهوه و روح البدن الخرب، و بالجمله املومنون املرفوعون هم النقباء و املهاجرون 

 یاالشاره ف همیاوتوا العلم هم النجباء االنصار و االحبار و ال نیو اما الذ ونیالسابقون االولون ربان
ن بالظ عملیحظ من  سیو هذا املقام ل میعلم عل ینرفع درجات من نشاء و فوق کل ذ یعالقوله ت
اال الظن  تبعونیالعلم عنهم فقال ما لهم به من علم ان یفقهه مستنبط بالظنون فان الله نف عیو جم

 ستقصاءالحرص و اال  یعل دیتز رهیهذا الباب کث یف اتیو بالجمله اال ئایمن الحق ش یغنیو ان الظن ال
ن ذلک اال  یل سیبنا املقال و ل طالیهذا الباب و نفرسها ل یالوارده ف اتینرسد االان یعل نایو لو بن

 .دیالسمع و هو شه یملن کان له قلب او الق هیذکرنا کفا امیاملجال و ف

االمئه:  یان نزولها ف یعل دلیذکر ما  اتیتلو بعض هذه اال یما اورد املفرسون ف یف تیان رأ و
لک کل من اتصف بت یف یجر یمورد خاص ثم  یف نزلیالن القرآن کان  عتهمیش یف هایجر ینافیفال

ن م یبق امل هیقوم ثم مات اولئک القوم ماتت اال یاذا نزلت ف هیلو ان اال 7الصفه و قد قال ابوجعفر
م ه تلونهای هیل قوم ااخره مادامت السموات و االرض و لک یاوله عل یجر یولکن القرآن  ءیالقرآن ش
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م و ه تهمیو عجنوا مباء وال نتهمیمن شعاعهم خلقوا من فاضل ط عتهمیاو رش هـ ، و ش ریمنها من خ
مقام ال  یاذ الشعاع ف رهیمن وافقیصفه موثره و البد للشعاع ان طابقیاالثر ان یاثار امئتهم و البد ف

 یف هیاال یجر  یعل دلیکل مقام بشاهد  یف اال انهم عبادک ذلک و قد استشهدنا نهایو ب نکیفرق ب
 ثیحد یف ریبصیالب 7مام تجرمون. قال الصادق ءیو انا بر  یاجرام یفعل تهیان افرت ضا،یا عتهمیش

و  انیف یاال و ه ریالجنه و تذکر اهلها بخ یال دتعو  هیبامحمد ما من ا ایالعوامل قال  یرواه ف لیطو
محمد و مله  نید یعدونا و من خالفنا والله ما عل یف یالنار اال و ه یتسوق ال هیو ما من ا کمیف

ه رسول الل ابنیبامحمد هل رسرتک قال نعم  ایالناس منکم براء  ریو ان سا رکمیو غ رنایغ میابره
کنتم اوله و اصله و فرعه فهم  ریامل تسمع قوله ان ذکر الخ ،و جعلت فداک الخرب کیالله عل یصل

 یان خف و هیو الفرع هیمقام االصل یف فرسیامنا  همیالقرآن ف فرسیفام  ریو فرع کل خ ریاصل کل خ
و لوال  «ضوء الصبح من رمد نیالع نکریو قد »وجدانه  صلحیالله ان سئلیفل ناهیامرء بعد ما ب یعل

و ما و عدوهم  عتهمیاحوال ش انیب یاال ف نزلیان القرآن مل تیاملقال لرأ ولعدم املجال و خوف ط
من  هیو ا فیک هیملن کان له درا هیذکرنا کفا امیاصل او فرع و ف هایاال و من الرکن الرابع ف هیمن ا

الخبار و االدله ا یبعد ف امیاخر ف رهیکث اتیا یأتیااللباب والله املوفق للصواب و  یالول هیالکتاب کاف
 شاء الله فرتقب.ان

 

 

  

 «* 2فصـــل*» 

 یف الفصل السابق یف یفمنها ما قد مض اءیاالول هیالرکن الرابع و وال یمعن یاما االخبار الوارده ف و
 دایالنها اخبار شهد مبعناها الکتاب و لنذکر هنا مز نیللمنصف املتد هیبنفسها کفا هایو ف اتیتلو اال

 ابواب: هیالنصاب و ف یما مر ما تتم به الحجه عل یعل

لزوم معرفه الرکن الرابع و  یعل دلی، ما  1الرکن الرابع ، باب  یمعن یالوارده ف : االخبار 2فصل *»
 .«*له  میو التسل تهیوال

 بــاب

ن عبدالله بن نور الله باسناده ع خیله الش میو التسل تهیلزوم معرفه الرکن الرابع و وال یعل دلی ما
مبعفرتکم  یمن عل یالحمد لله الذ7نیبن الحس یانه قال لعل لیطو ثیحد یف یالجعف دیزیجابر بن 

جابر  ای هیعل لهو معاداه اعدائکم قال صلوات ال کمیلطاعتکم و موااله ول یفضلکم و وفقن یو الهمن
ا ثم معرفه ثم معرفه االبواب ثالث ایثان یاوال ثم معرفه املعان دیما املعرفه املعرفه اثبات التوح یاو تدر 

 یمسا ثم معرفه النقباء سادسا ثم معرفه النجباء سابعا و هو قوله تعالاالمام رابعا ثم معرفه االرکان خا
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تال  و لو جئنا مبثله مددا و یتنفد کلامت ربقبل ان حرلنفد الب یقل لو کان البحر مدادا لکلامت رب
من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلامت الله ان  مدهیاالرض شجره اقالم و البحر  یو لو ان ما ف ضایا

و هو  هذا املضامر یف هیلرصاحه االخبار االت عهی. و النقباء و النجباء هم الشثیالحد میحک زیالله عز
 نهیاذنبسنده عن اب یالکاف یبال غبار اذ اثبتها بعد مقام االمام. و ما رواه ف ربظاهر من نفس الخ ضایا

الله و رسوله و االمئه کلهم  عرفی یالعبد مومنا حت کونیانه قال ال 8واحد عن احدهام ریقال حدثنا غ
د بع زماناالول و ذکر امام ال جهلیاالخر و هو  عرفی فیله ثم قال ک سلمیو  هیال ردیو امام زمانه و 

 یلیلیو ما رواه باسناده عن محمد بن عبدالرحمن بن اب رهم،یانه غ یف حیاالمئه املوکده بکلهم رص
تصدقوا و  یتعرفوا و التعرفون حت یحت نیالحقال انکم التکونون ص 7عبداللهیعن اب هیعن اب

ان  دایبع هایاولها اال باخرها ضل اصحاب الثلثه و تاهوا ت صلحیتسلموا ابوابا اربعه ال یالتصدقون حت
 یالله اال بالوفاء بالرشوط و العهود و من وف تقبلیاال العمل الصالح و ال قبلیال یالله تبارک و تعال

عهده نال ما عنده و استکمل وعده الخرب، وهذه االبواب االربعه  یصف فلله برشوطه و استکمل ما و 
اخذ  یالله و معاداه اعداء الله النها الت اءیالول هیال: و الو یالمئه الهد هیو النبوه و الوال دیالتوح یه

و  مهیاالمم و الرشط املشرتط عل عیجم یاخذ عل یالذ ثاقیامل یالذر االول و ه ومی هایالله العهد عل
 .یالباب االت یف یأتیمصداق ذلک ما 

املالئکه و  یبالرکن الرابع عل ثاقی، اخذ امل 2الرکن الرابع ، باب  یمعن ی: االخبار الوارده ف 2فصل *»
 .«*عامل الذر  یالناس ف

 بــاب

 ریتفس یعامل الذر، ف یف ءیو النبات و کل ش وانیامللئکه و الناس و الح یبالرکن الرابع عل ثاقیامل اخذ
اول وضع االذان فذکر معراج  ثیحد یف7عبداللهیعن اب نهیعمر بن اذ یبسنده ال یالربهان عن الکاف

 نزلت فاقرأه السالم قال اذااخوک  فیمحمد ک ایقالت امللئکه  یالسامء االول یقال فلام عرج ال 9یالنب
 مهیالق ومی یال عتهیش ثاقیمنا و م ثاقهیو م ثاقکیالنعرفه و قد اخذ م فیفتعرفونه قالوا ک 9یالنب
 هیء الثانالسام یخمسا و کذا قالت امللئکه له ف لهیو ل ومیکل  یف عتهیو انا لنتصفح وجوه ش نایعل

ال ملئکه و ق نایعل مهیالق ومی یال عتهیش ثاقیو م ثاقکیو م ثاقهیالنعرفه و قد اخذ م فیفقالوا ک
حمد و اسم م هیف ضیرف اب هیاملعمور کل سنه و عل تیالنعرفه و قد نحج الب فیالسامء الثالثه ک

قالوا نعرفه و  7ایعل یعنیاتعرفونه 9و کذا قال مهیالق ومی یال عتهمیو ش نیو الحسن و الحس یعل
م محمد اس هیکتاب من نور ف هیاملعمور رفا من نور ف تیالب یو هم نور حول عرش الله و ان ف عتهیش

م رجل منه نقصیرجل و ال همیف دیزیال مهیالق ومی یال عتهمیو االمئه و ش نیو الحسن و الحس یو عل
الن  عهیالش ثاقیامللئکه م یانه اخذ عل یخفیجمعه هـ ، و ال ومیکل  نایعل قرویو انه ل ثاقنایو انه مل

و امامهم و قد وردت  همیو معرفوهم ربهم و نب نهمیمعلموهم د عهیو الش عهیلشامللئکه خدام ا
 یالنصار جابر ا یال رفعهی هیخالوالعوامل فمنها ما رواه عن کتاب االل البن یرواها ف رهیبذلک اخبار کث

من  نیو فاطمه و الحسن و الحس ایو خلق عل یان الله عزوجل خلقن قولی 9قال سمعت رسول الله
للوا حوا و قدسنا فقدسوا و هللنا فهفسبحنا فسب عتنایفعرص ذلک النور عرصه فخرج منه ش واحدنور 

و مجدنا فمجدوا و وحدنا فوحدوا ثم خلق السموات و االرض و خلق امللئکه فمکثت امللئکه مائه 
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فنحن  یالبواق یفسبحت امللئکه و هکذا ف عتنایفسبحنا فسبحت ش سایو التقد حایعام التعرف تسب
 و زلفنایان عتنایام اختصنا و اختص شالله عزوجل ک یعل قیو حق رنایال موحد غ ثیاملوحدون ح

ناه نکون اجساما فدعانا فاجبمن قبل ان عتنایش یان الله اصطفانا و اصطف نییعل یاعل یف عتنایش
 شین جع دهبسن دینستغفر الله عزوجل و منه ما رواه من مجالس املفمن قبل ان عتنایفغفر لنا و لش

ن قلبه فان کا متحنیامحب لنا ام مبغض فل علمیمن رسه ان شیج ای ثیحد یف 7یبن املعتمر عن عل
 ثاقیمبحب لنا ان الله سبحانه اخذ امل سیلنا فل ایول بغضیمببغض لنا و ان کان  سیلنا فل ایول حبی

و  یتلو قوله تعال یف 7یکر الذکر اسم مبغضنا الخرب، و منها ما قال العس یمبودتنا و کتب ف نایملحب
 نیبیو الط نیو فاطمه و الحسن و الحس یالله و اسامء محمد و عل اءیها اسامء انبعلم آدم االسامء کل

 نقضونی نیتلو قوله الذ یف 7یو عتاه اعدائهم و منها ما قال العسکر  عتهمیش اریمن الهام: و اسامء خ
کرامه بالجنه و ال عتنایباالمامه و لش 7یو لعل نبوهبال 9و ملحمد هیبالربوب همیعهد الله املأخوذ عل

 نایتلو قوله و اذ ات یف 7یما قاله العسکر  ضایاالمم السالفه ا یعل ثاقیاخذ هذا امل یعل دلیالخرب، و 
 یهذا الکتاب قد اقروا به و قد بق یموس ای 7یموس یالله بعد ذلک ال یالکتاب و الفرقان اوح یموس

قد  یبه فان العهد همیفجدد عل نیو املبطل نیاملحق نیو ما ب نیو الکافر نیومنامل نیالفرقان فرق ما ب
قال  هیوص یعل هیبه و باخ امنیو ال عمال اال مع اال امنایقسام حقا الاتقبل من احد ا ینفس یعل تیال

 دیو س نییالنب ریان محمدا خ لیارسائیبن یتأخذ عل یموس ای یرب قال الله تعال ایما هو  یموس
 عتهیساده الخلق و ان ش مهمیقی نیالذ اءهیو ان اول نییالوص ریخ ایعل هیو ان اخاه و وص نیاملرسل
و ملوک جنان عدن قال  یو لخلفائه نجوم الفردوس االعل هیله اوامره و نواه نیله املسلم نیاملنقاد

 املعتقد کانذلک فمنهم من اعتقده حقا و منهم من اعطاه بلسانه دون قلبه ف 7یموس همیفاخذ عل
رقان له ذلک النور فذلک الف سیو من اعطاه بلسانه دون قلبه ل نینور مب نهیجب یعل لوحیمنهم حقا 

تلو قوله و اذا  یف 7و ما قاله ن،یو املبطل نیاملحق نیو هو فرق ما ب یالله عزوجل موس یاعط یالذ
عرص  یف لیارسائیذکر لبن یلان الله تعا 7نیراملومنیو رفعنا فوقکم الطور قال ام ثاقکمیاخذنا م

و  یملحمد و عل ثاقیالعهد و امل همیاخذ عل فیک 7یموس امیا یکانوا ف نیاحوال ابائهم الذ 9محمد
 یعالان قال قال الله ت یال عتهامیو الصحابهام و ش قیالخال یللخالفه عل نیاملنتجب نیبیآلهام الط
بک بعد سامعهم  نیبمحمد لهوالء املکذ ای للسانه ق یعل9عرص محمد یف لیارسائیمن بن نیللموجود

 تکفرواان امنکمیبه ا أمرکمیبئس ما  عتکامیو اللکام و لش 7یعل کیاوائلهم لک و الخ یما اخذ عل
 ثیهـ ، و قد شهد بذلک االشجار ح نیان کنتم مومن عتهیو آله و ش یمبحمد و تستخفوا بحق عل

 یالذ بیالطب یحارث بن کلزه الثقف ثیحد یف 7یسکر ما قال الع هیعل دلی، و مام 9یاستشهدها النب
 یدی یفشفوا عل رهیکث نیمجان تیمن جنوبکم فقد داو کمیمحمد جئت الداو ایفقال 9یالنب یجاء ال

 9یشجره فاتت قال فنادت اشهد ان ال اله اال الله ثم شهدت للنب9یان دعا النب یو ذکر الخرب ال
اعداءه حشو  عادونیو  والونهی نیالذ ائکیاول و اشهد ان التثم ق هیبالوصا7یبالرساله ثم شهدت لعل
الحارث  یال9حشو النار فنظر رسول الله اءکیاول عادونیاعداءک و  والونی نیالجنه و ان اعداءک الذ

فامن حارث و حسن اسالمه الخرب، و شهد بذلک  اتهیمن هذه ا عدیحارث او مجنون  ایبن کلزه فقال 
 هیالضب فمرغ خد یو قد الق هیا طلبی یجاء به االعراب یاملشهور الذ الضب ثیو منه حد واناتیالح

دا له و اشهد ان محم کیالرتاب ثم رفع رأسه و انطقه الله فقال اشهد ان ال اله اال الله وحده ال رش یف
 یف اءهیوصفته و ان اول یالوصف الذ یعل طالبیبن اب یعبده و رسوله و اشهد ان اخاک هذا عل
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و قال انا اشهد مبا شهد هذا الضب و امن  یفامن االعراب هانونیالنار  یو ان اعداءه ف ونکرمیالجنان 
و  هایک فذل دخلونی سلمیالشهاده باالسالم ل هیال لقونیالحارضون الخرب، و قد کان االمئه:ملن  هودیال
بعد ما  رتان کف بیبعد ما قال الطب یونانیال بیالطب ثیحد یف 7یبذلک ما رواه العسکر  شهدی

 عیجم یالتعرض للهالک اشهد انک من خاصه الله صادق ف یف تیالفساد و تناه یفقد بالغت ف تیرأ
و تشهد له بالجود  هیتفرد الله بالوحدانامرک ان 7یمبا تشاء اطعک قال عل یعن الله فأمرن لکیاقاو

 هیانا وص یمحمدا الذ نو الحکمه و تنزهه عن العبث و الفساد و عن ظلم االماء و العباد و تشهد ا
اراک ما اراک و اوالک من النعم ما  یالذ ایاالنام و افضل رتبه اهل دار السالم و تشهد ان عل دیس

و  هعیبرشا امیخلق الله بعد محمد رسول الله و احق خلق الله مبقام محمد بعده و بالق ریاوالک خ
لفتک ک امیلک ف نیاملتشارک نیلله و ان املومنالله و ان اعداءه اعداء ا اءیاول اءهیاحکامه و تشهد ان اول

 یرصاحته ف یالخرب، انظر ال7یعل عهیو صفوه ش 9امه محمد رهیما به امرتک خ یلک عل نیاملساعد
 سیان ل یباخبار واضحه داله عل کیامللئکه و االمم و سات یعل ثاقیاخذ بها امل یاالبواب االربعه الت

 .حبالحب و کل م یدعیکل من  7یعل یول

 «* امنیهم الرکن الرابع من اال عهی، ان الش 3الرکن الرابع ، باب یمعن ی: االخبار الوارده ف 2فصل *»

 بــاب

بسنده  یالکاف یاالرکان، ف ریو االقرار بهم فرض کاالقرار بسا امنیهم الرکن الرابع من اال عهیالش ان
من الرهبان و معه  منیل نجران الو اتاه رجل من اه 7میابرهیبن جعفر قال کنت عند اب عقوبیعن 

 احرف نزلت هیانعن مث یان قال ثم ان الراهب قال اخربن یراهبه فاستأذن لهام الفضل بن سوار ال
الهواء  یف یمن نزلت تلک االربعه الت یالهواء منها اربعه عل یف یاالرض منها اربعه و بق یف نیفتب

و الرسل  نیقیالصد یعل نزلیما مل هیعل نزلیو  فرسهیف هیالله عل نزلهیقال ذاک قامئنا ف فرسهایو من 
قال  یاالرض ما ه یف یاالحرف الت ربعهمن تلک اال  نیعن االثن یثم قال الراهب فاخربن نیو املهتد

 9همحمد رسول الل هیو الثان ایله باق کیاخربک باالربعه کلها اما اولهن فال اله اال الله وحده ال رش
و رسول الله من الله  9منا و نحن من رسول الله عتنایو الرابعه ش تیمخلصا و الثالثه نحن اهل الب

و ان ما جاء به من عند الله حق  9الله و ان محمدا رسول الله بسبب فقال الراهب اشهد ان ال اله اال
ن و لهم عاقبه الله و الحمد لله رب املطهرون املستبدلو  عتکمیو انکم صفوه الله من خلقه و ان ش

 محمد یان حروف االسم االعظم اربعه االول ال اله اال الله و الثان یالخرب، و مثل هذا ما رو  نیالعامل
ه و ظهر ملن نظر و ابرص ان االبواب االربع نیفتب عتنایالله و الرابع ش یول یعل الثالثرسول الله و 

العوامل  یو منها ما رواه ف دا،یبع هایبعه و ضل اصحاب الثلثه و تاهوا تهذه االر  امنیبناء اال هایعل یالت
شهاده  الجنهالله عزوجل بهن دخل  یقال عرش من لق 7جعفریعن اب لیالفض یمن الخصال بسنده ال

 الزکوه و تاءیان ال اله اال الله و ان محمدا رسول الله و االقرار مبا جاء من عند الله و اقام الصلوه و ا
الله و الرباءه من اعداء الله و اجتناب کل مسکر، و  اءیالول هیو الوال تیصوم شهر رمضان و حج الب

اوثق  امنیاال یعر  یا 7قال قال ابوعبدالله یالطائ یعل یبسنده عن اب یمنها ما رواه من محاسن الربق
 یهر رمضان و الحج و الجهاد ففقال الحضار الله و رسوله اعلم ثم عدوا الصلوه و الزکوه و صوم ش

به فقالوا الله و رسوله اعلم فقال قال رسول  سیکل واحد ان له فضال و ل یف قولیالله فکان  لیسب
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نها عدو الله و م یالله و تعاد یول یالله و توال یو البغض ف لهال یالحب ف امنیاال یالله ان اوثق عر 
لهم واجبه و الرباءه  هیالله واجب و الوال اءیحب اولقال  7الخصال عن االعمش عن الصادق یما رواه ف

 نیالذ نیللمومن هیان قال و الوال یظلموا آل محمد ثم عد اصنافهم ال نیمن اعدائهم واجبه و من الذ
 یالکند و املقداد بن اسود یالغفار  ذریو اب یواجبه مثل سلامن الفارس همیبعد نب بدلوایو مل روایغیمل

سهل بن  و هانیبن الت ثمیالهیو اب امنیبن ال فهیو حذ یو جابر بن عبدالله االنصار  ارسیو عامر بن 
بن ثابت  مهیو عبدالله بن الصامت و عباده بن صامت و خز یاالنصار  وبیایو اب فیحن
 نیالتباعهم و املقتد هیو من نحا نحوهم و فعل مثل فعلهم و الوال یالخدر  دیو ابوسع نیالشهادتیذ

االسالم مثله  عیاملأمون من رشا یال 7کتب الرضا امیف ونیالع یواجبه، و منها ما رواه ف همیبهم و بهد
من الاثق  7یصفه عل یف سلدعاء التو  یف یو املصباح للکفعم نیبلد االم یما و منها ما رواه ف رییبتغ

به و االقرار بفضائله و  تاممیو اال تهیو ان صلحت اال بوال یل هیمنج هایباالعامل و ان زکت و الار
 یعاشورا و اسأل الله الذ ارهیز یهذا املقام االشاره ف یلرواتها و ال میالقبول من حملتها و التسل

وب وج یعل دلیمن اعدائکم، فهذه جمله مام  ءهالربا یو رزقن اءکمیمبعرفتکم و معرفه اول یاکرمن
 .تهمیمعرفتهم و وال

 حفظیکل عرص موجود به  یف عهی، ان الش 4الرکن الرابع ، باب  یمعن ی: االخبار الوارده ف 2فصل *»
 «*و عباده نهیالله د

 بــاب

 یالکاف یو عباده و بالده و وجودهم مطلقا، ف نهیالله د حفظیکل عرص موجود به  یف عهیالش ان
 درهام ورثوایمل اءیو ذاک ان االنب اءیقال ان العلامء ورثه االنب 7عبداللهیعن اب یالبخرت یاب یبسنده ال

حظا وافرا فانظروا علمکم  خذمنها فقد ا ءیفمن اخذ بش ثهمیمن احاد ثیو امنا اورثوا احاد نارایو ال د
ل و انتحا نیالغال فیعنه تحر نفونیکل خلف عدوال  یف تیاهل الب نایهذا عمن تأخذونه فان ف

عنه  نفونیکل قرن عدول  یف نیهذا الد حملی 9یعن النب یو منها ما رو  نیالجاهل لیو تأو نیاملبطل
ا قال و منها م د،یخبث الحد ریالک ینفیکام  نیو انتحال الجاهل نیالغال فیو تحر نیاملبطل لیتأو

عنه  نفونیهذا العلم من کل خلف عدوله  حملی 9هم کام قال رسول الله نیللذ یطوب 7الصادق
و  هیمقام کل من علم العرب سیو هذا املقام ل نیالجاهل لیو تأو نیو انتحال املبطل نیالغال فیتحر

 ینف یعل قدری سینقطته ل حزیالعلم و مل طرافبا حطیاالصول و الفقه و العلوم الظاهره فان من مل
ف و باالل یفنون املعارف و الحکم و الفضائل و املقامات فان الجمع املحل یف یکل من غل فیتحر

 کل جاهل لیعلم کان و تأو یمسئله و ا یا یل کل مبطل فالعموم و ال مخصص و انتحا دیفیالالم 
 نیصیصو امنا ذلک حظ الخ هینیاو تدو هینیو سنه تکو ینیاو تدو ینیاوله من کتاب تکو ءیش یمقرص ا

و الکم و الترفع هذه الغوائل بعلم النحو و الرصف  فیعرفوا موصولهم و مفصولهم و عرفوا الک نیالذ
 یو لو کان ذلک کذلک لکان اعدل العدول محمد بن مالک النحو  ونانیال و االصول و الفقه و حکمه

فهم انه وص ینعوذ بالله من عزوب االحالم و زله االقدام اال تر  نیالد تیمو م یو ابوعل یو الفخر الراز 
 ریفان کل من هو غ عیاالخالق و الصفات و الطبا عیجم یاال املتوسط ف کونیبالعدل و العدل ال
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 یف و تیفالعدل من اهل الب تیاهل الب نایانه قال ف یجهه و اال تر  یالدائره منحرف ال یمتوسط ف
 فافهم. تیان سلامن من اهل الب کام تیاهل الب

 یاللهم بل هیالعلم مبوت حامل موتیاخره کذلک  یو قال ف 7یاملشهور عن عل لیکم ثیمنها حد و
 نیو کم و ا ناتهیلئال تبطل حجج الله و ب التخلو االرض من قائم لله بحجه ظاهر او خاف مغمور

 یف زرعوهاینظرائهم و  ودعوهای یالله حججه حت حفظیاولئک االقلون عددا االعظمون خطرا بهم 
فون و استالنوا ما استوعره املرت  نیقیاالمور فبارشوا روح ال قیحقا یقلوب اشباههم هجم بهم العلم عل

اولئک  لیکم ای یبابدان ارواحها معلقه باملحل االعل ایانسوا مبا استوحش منه الجاهلون صحبوا الدن
خطبه  یف 7و لکم، و عنه یو استغفر الله ل تهمیرو یشوقا ال یها یها نهید یخلفاء الله و الدعاه ال

 یارضک من حجه لک عل یمواده و انک التخل نقطعیو ال کله أزریالعلم ان العلم ال یله اللهم و ان
بل  تهمیبعد اذ هد ائکیاول ضلیتبطل حججک و ال الیباملطاع او خائف مغمور ک سیخلقک ظاهر ل

ه االمئ نیاملتبعون لقاده الد دراهم و کم اولئک االقلون عددا و االعظمون عند الله جل ذکره ق نیا
 امنیاال قهیحق یبهم العلم عل هجمینهجهم فعند ذلک  نهجونی بادابهم و تأدبونی نیالذ نیالهاد

ا مب أنسونیو  رهمیغ یما استوعر عل ثهمیمن حد نونیستلیارواحهم لقاده العلم و  بیفتستج
و  یالبطاعه الله تع ایاستوحش منه املکذبون و اباه املرسفون اولئک اتباع العلامء صحبوا اهل الدن

 فعلامءهم و یو الخوف من عدوهم فارواحهم معلقه باملحل االعل نهمیعن د هیو دانوا بالتق ائهیاول
الباطل  طلبیالله الحق بکلامته و  حقیلدوله الحق و س نتظرونیدوله الباطل  یاتباعهم خرس صمت ف

حال ظهور  یف تهمیرو یشوقاه ال ایهدنتهم و  حال یف نهمید یصربهم عل یلهم عل یهاه هاه طوب
 .اتهمیجنات عدن و من صلح من ابائهم و ازواجهم و ذر یف اهمیالله و ا اجمعنیدولتهم و س

و  هیال نیمن العلامء الداع 7قامئکم بهیبعد غ یبقیلوال من  7هیعن اب هیروا 7یمنها ما قال العسکر  و
و مردته و  سیلضعفاء عباد الله من شباک ابل نیبحجج الله و املنقذ نهیعن د نیو الذاب هیعل نیالدال

قلوب ضعفاء  ازمه مسکونی نیالله ولکنهم الذ نیاحد اال ارتد عن د یمن فخاخ النواصب ملا بق
رفه . و ال شک ان مبعیسکانها اولئک هم االفضلون عند الله انته نهیصاحب السف مسکیکام  عهیالش

 نقذیالله و ال نیعن د ذبیال انهایو امثاله و ادائها و ب وانیالح اریمسائل الطهاره و النجاسه و خ
 یعل دخلونی نیاطیالن الش ببه ازمه القلو  مسکیو فخاخ النواصب و ال سیالضعفاء من شباک ابل

االرتداد ال فروع املسائل و  حصلیبه  یو هو الذ ضلونهمیمن ابواب اصول العقائد ل عهیضعفاء الش
 مسکونی نیبالذ سوایاملعروفون ل ونیتارک الفروع مع صحه االعتقاد فاسق ال مرتد فالعلامء الظاهر

العوامل من  یشاء الله، و منها ما رواه فان رلوال هم الرتد الناس کلهم و هذا ظاه ثیازمه القلوب بح
 صلیصفه االمام فاذا کان االمر  یف 7عبداللهیعن اب ونسیبن  نیالدرجات بسنده عن الحس ریبصا

امئه و ثلثه عرش ملکا بعدد اهل بدر و کانوا معه و معهم االمام الالحق اعانه الله بثلث یال یعنی هیال
اوال  هیلما دعوا ا یالناس ال دعونیاالفاق  یال بعثهمیو اما السبعون ف باینق عرشیسبعون رجال و اثن

شار ا نیو هذه السبعون هم العلامء الذ ،یبه اعاملهم انته برصیکل موضع مصباحا  یالله ف جعلیو 
 یممر، و منها ما رواه الکفع امیاالول و هم النجباء و النقباء هم النقباء املذکورون ف ثیالحد یف همیال

و  نیالقائم امنت بالسابق یال یدعاء العهد بعد ما ذکر امنت بک ثم ذکر النب یالدعوات ف مهجعن 
التفرق  و رهمیغ یالتولن ئایخلطوا عمال صالحا و اخر س نیالذ نیمن املومن نیمیاصحاب ال نیقیالصد



  29|  صفحه

 

ان  یلا لهماعام میو خوات تهمیغدا اذا قدمت الرضا بفضل القضاء امنت برسهم و عالن نهمیو ب ینیب
اء و انا سامعا امر  نیو بالرسل ادالء و باملتق اءیانب نیحججا و باملحجوب اءیبک ربا و باالصف تیقال رض
 9یالنب یالصلوه عل یف 7لصادقعن ا یالدعاء املرو  یف یو منها ما رو  ن،یارحم الراحم ای عایلک مط

 یمحمد و آل محمد و عل یصل عل مو آله الله هیبعد الصلوه عل قولیف نیبلد االم یما رواه ف یعل
و  نیامام املسلم یمحمد و آل محمد و عل یاللهم صل عل نیمنهم و االخر نیاالول نیامئه املسلم

و عن شامله و من فوقه و من تحته و افتح له فتحا  نهیمیو من خلفه و عن  هیدی نیاحفظه من ب
 ریهنا غ نیو ال شک ان امئه املسلم را،یو اجعل له من لدنک سلطانا نص زایو انرصه نرصا عز رایسی

 عن یالکفعم ضایو منها ما رواه ا ه،یانس بالعرب یمن له ادن عرفهیبه سوق الکالم  شهدیاالل و 
 کیول یو صل عل7صاحب الزمان یالصلوه عل یف قولیو االمئه:  یالنب یالصلوه عل یصاحب الزمان ف

 ایو دن نایامالهم د یاجالهم و بلغهم اقص یزد ف واعامرهم  یو واله عهده و االمئه من ولده و مد ف
واله و هم  ضایا بهیزمان الغ یعهده و ف بهیو ال شک ان زمان الغ ریقد ءیکل ش یو آخره انک عل

لنسل ا حتملیو  قهیفانهم ولده حق عهیالش ریاملراد باالمئه من ولده سا کونیان حتملیالنقباء و 
 یا فو منه عه،یمن سنخ الش ضایو هم ا عرشیاالثن ریامئه للخلق غ کونونیله اوالد  لدیالظاهر و انه 

بادک ع یو عل قولی نیو املرسل اءیو االنب تهیمحمد و اهل ب یعل یشهر رمضان بعد ان صل امیا هیادع
و  لیربئج یو عل نیاملطهر ائکیو اول نیالراشد نیرحمتک االمئه املهتد یادخلتهم ف نیالذ نیالصالح

تخلو االرض من  سیقال ل 8عن احدهام حیالخصال عن خالد بن نج یالدعاء، و ف لیرسافو ا لیکائیم
ال باربعه ا قومیسطاط الاقل من اربعه و ذلک ان الف کونونیاکرث و ال کونونیو قد  نیاربعه من املومن

کل عرص و  یالحجه ف یو العمود هو القطب و الغوث االعظم ا ،یوسطه انته یاطناب و العمود ف
 الخلصون. عتهمیش ومنونامل

نفس عن نفس  یالتجز  ومایو اتقوا  یقوله تعال یف 7عن جده الصادق هیروا 7یمنها ما قال العسکر  و
 عتنایعن ش یفانا و اهلنا نجز  مهیالق یعنه و اما ف یغنیاملوت فان الشفاعه و الفداء ال ومیهذا  ئایش

 بونیو الط نیالحس وو فاطمه و الحسن  یالجنه و النار محمد و عل نیاالعراف ب یکل جزاء لنکونن عل
عث فنب دهایبعض شدا یتلک العرصات ممن کان منهم مقرصا ف یف عتنایبعض ش یمن آلهم: فن 

کل  یثم ف همیلی یالعرص الذ یو عامر و نظرائهم ف ذریکسلامن و املقداد و اب عتنایش اریخ همیعل
صقوره البزاه و ال تناولیکام  تناولونهمیکالبزاه و الصقور و  همیعل نقضونیف مهیالق ومی یعرص ال

 لتقطونهمیکالحامم ف عتنایش اریخ نایمن محب نیاخر یالجنه زفافا و انا لنبعث عل یال زفونهمیف دهایص
 یبالواحد من مرص  یوتیالجنان بحرضتنا و س یال نقلونهمیالحب و  ریمن العرصات کام ملتقط الط

اکرث  و مائه و نیبازائه مائت وقفیو  اخوانهو حقوق  هیو التق هیاعامله بعد ان حاز الوال یف عتنایش
هوالء املومنون الجنه و  دخلینار فله هوالء فداوک من ال قالیمائه الف من النصاب ف یمن ذلک ال

 نیلملو کانوا مس هیبالوال یعنیکفروا  نیالذ ودیاولئک النصاب النار و ذلک ما قال الله عزوجل رمبا 
عه االول النقباء الن الجام اریمن النار فداوهم الخرب، الخ همیمخالف جعلیلالمامه ل نیمنقاد ایالدن یف

 اریالخ و االنصار و نیاملهاجر هیا ریتفس یالفصل السابق ف یهم النقباء کام مر ف انهمیباع نیاملسم
 نیانهم کالحامم و الذ نیانهم کالبزاه و الصقوره و وصف االخر نیالنجباء و لذلک وصف االول یالثان

حقوق و  هیو التق هیولکن بعد ما حازوا الوال عهیهم ضعفاء الش لتقطونهمیو  تناولونهمیو  نقذونهمی
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االخوان الن الکل اخوه الب و ام ابوهم  ریمعرفه النقباء و النجباء و سا یاخوانهم و حقوق االخوان ه
 او اصغرون. وونمسا نیریاال ان النقباء و النجباء هم االخوه االکربون و السا 8یمحمد و امهم عل

 یو عل اءیامللئکه و االنب یعلبعد الصلوه  قولی هایعل 7اماله الصادق یدعاء ام داود الذ یمنها ما ف و
و  احیاالبدال و االوتاد و الس یاللهم صل عل یو السعداء و الشهداء و امئه الهد اءیمحمد و االوص
باء بدل النق رونیصی نیو الزهاد و اهل الجهد و االجتهاد فاالبدال هم النجباء الذ نیالعباد و املخلص

 و یدیالتنالهم اال ثیکل عرص و قرن ح یهم بدل امئتهم: ف نیاذا مات احد منهم او هم النقباء الذ
 یکل عرص ال یاالمام ف بعثهمی نیهم النجباء السبعون الذ احیاالبصار و االوتاد هم االرکان و الس

کالم  یاملحترض ف یف یو منها ما قال العسکر  هم،االقطار کام مر و الباقون هم اتباعهم املسلمون المر 
 هیو عند رجل نییالوص دیس 7ایمن جانب و من جانب اخر عل 9مدا رسول اللهو وجد عند رأسه مح

 هیو حوال نیاجمع دالشهداءیس 7نیو من الجانب االخر الحس نییالنب دیمن جانب الحسن سبط س
بعد ساداتهم من آل محمد الخرب، و اخرجت  ههم سادات هذه االم نیالذ همیخواصهم و محب اریخ

کل قرن ملا ظهر من  یو امواتا و کذا امثالهم و اشباههم ف اءیاح ایادات الدنانهم س علمیهذا الخرب ل
دعاک به  یو اسألک بحق االسم الذ نیبلد االم یف یدعاء کنز العرش املرو  یلزوم وجودهم، و ف

بن  ونسیما رواه  یرب، و ف ای کیو العباد و االبدال عل ادو الزه اءیو االصف اءیو االول اءیاالنب
واله عهده و  یاللهم صل عل 7بعد الدعاء للقائم نیبلد االم یو هو مذکور ف 7عبدالرحمن عن الرضا

من امرک  همیاجالهم و اعز نرصهم و متم لهم ما اسندت ال یاالمئه من بعده و بلغهم امالهم و زد ف
ک و خزان علمک و انصارا فانهم معادن کلامت نکید یلهم اعوانا و عل علنالهم و ثبت دعامئهم و اج

 اوکیو واله امرک و خالصتک من عبادک و صفوتک من خلقک و اول نکیو دعائم د دکیارکان توح
و رحمه الله و برکاته، اقول اما واله عهده فهم  همیو السالم عل کیو صفوه اوالد نب ائکیو سالئل اول

و هو امام هذا العهد بال شک عهده  بهیفزمان الغ قتلیان یعهده ال هیوم تخلف من ابیو من  عهیالش
م و االما قرنیان بعدیالنه  عهیالش ضایان املراد ا شهدیو اما االمئه من بعده فسوق الدعاء و املقام 

 صفهو بالدعاء لالمام و  عهیقرن الش یبوصف واحد و مت عایجم وصفهامیصلوه واحده ثم  یف عهیالش
ملراد بقوله و ا عهیالش ضایفاملراد باالمئه بعده ا نیواله العهد االمئه املعصوم کونیان مکنیفلام کان ال

به دعاوه و اجعلنا لهم اعوانا و ذلک ظاهر  شهدیکل عرص و  یف ضایبعد رتبه العصمه فهم ا یبعده ا
 الکره املعوض من ومیاملمدود بالنرصه  7نیصفه الحس یدعاء ثالث شعبان ف یو ف نان،یملن کان له ع

قامئهم و  من عرتته بعد اءیاوبته و االوص یتربته و الفوز معه ف یقتله ان االمئه من نسله و الشفاء ف
مع اختالف  همیالله عل یانصار صل ریخ کونوایالجبار و  رضوایالثار و  ثأروایاالوتار و  درکوای یحت بتهیغ
ائم ان بعد الق یف حیرص ضایو اسئل الدعاء، و هذا الدعاء ا اتوسل کیو النهار اللهم فبحقهم ال لیالل

اخبار  ی: النهم من آل محمد: کام ورد فنیآل محمد: و هم من عرته الحس اءیجامعه هم اوص بتهیو غ
قال جعلت فداک  تیانت والله منا اهل الب یالسابر  اعیب دیزیلعمر بن  7کام قال ابوعبدالله دهیعد

عمر اما تقرأ کتاب الله عزوجل  ایله من انفسهم قال من انفسهم قال والله وال یمن آل محمد قال ا
ان  یعل لیابوا هذه االمه و الدل یمن عرتته ملا ورد انا و عل اءیفاالوص هیاال میالناس بابره یان اول

 اءیصبعد القائم و هم االو  رجعونیان االمئه  قالیال بتهیقوله بعد قامئهم و غ عهیمن الش اءیهذه االوص
حن ذلک من ل سیقلنا ل بهیبعد الغ ضایانهم ا لیو ان ق بهیبعد الظهور ال بعد الغ اءیفانهم االوص
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بعد  اضیانه ا یبعد الظهر عل قرأهیالحد ان سیاقرأ هذا الدعاء بعد طلوع الفجر ل لیالعرب فانه اذا ق
زمان  یف نیالذ اءیفهم االوص دامنه بعد الظهور اب فهمیال بهیبعد الغ لیطلوع الفجر و کذلک اذا ق

فان  بهیزمان الغ یالثار باطنا ف ثأرونیاالوتار و  درکونی نیبعد ان غاب صاحبهم و هم الذ بهیالغ
االوتار  تلک درکونیالطفاء نورهم فهم  نیدیمن النواصب املر نهمید یاالمئه ف بیصیاعظم االوتار ما 

 یذلک من االخبار و االثار الداله عل ریغ یال اینلدا یال رجعونی نیبعلومهم و ظاهرا مع امامهم ح
 کل عرص. یوجودهم ف

 می، وجوب توالهم و القبول منهم و التسل 5الرکن الرابع ، باب یمعن ی: االخبار الوارده ف 2فصل *»
 *«همیلهم و الرجوع ال

 بــاب

 7لهقال ابوعبدال هم،یو عدم جواز الرد عل همیلهم و الرجوع ال میتوالهم و القبول منهم و التسل وجوب
حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا  یو نظر ف ثنایحد یان من کان منکم ممن قد رو  نظری ثیحد یف

ف بحکم منه فامنا استخ قبلهیحاکام فاذا حکم بحکمنا فلم کمیبه حکام فانه قد جعلته عل رضوایفل
ذلک  هقیحد الرشک بالله الخرب، و ال شک ان حق یله و هو علال یالراد عل نایرد و الراد عل نایالله و عل

ائل الوس یامرنا باخذ العلم عنهم کام مر، و منها ما رواه ف نیو حقه عند النقباء و النجباء العدول الذ
 ریسامعا من غ یالفناء و من ادع یال هیالت هسامع من صادق الزمه الل ریمن دان الله بغ 7عن الصادق

الله، و ما رواه عن اسحق  یوح یتحه الله لخلقه فهو مرشک و ذلک الباب املأمون علف یالباب الذ
و اما الحوادث  7فکتب الحجه بهیزمن الغ یعن الحوادث الواقعه ف سألهی7یاملهد یال عقوبیبن 

و قد مر انه قال  ،یو انا حجه الله انته کمیعل یحجت مفانه ثنایرواه حد یال هایالواقعه فارجعوا ف
 .اتیعده روا یعلمکم هذا عمن تأخذونه الخرب، و قد مر ف یانظروا ال 7االمام

 راهیابدا اال ما  نهیالجنه بع یر یال یعل هیان من جحد وال 7یالعسکر  یمنها ما قال الحسن بن عل و
 ایلع ین من توالحرسات و ندامات و ا زدادیلکان ذلک محله و مأواه ف هیوالیبه انه لو کان  عرفیمام 
هذا  ریغ یله لو کنت عل قالیف راهیابدا اال ما  نهیالنار بع یر یال ائهیمن اعدائه و سلم الول ءیو بر 

 و امتثال اوامرهم و اجتناب همیهو القبول منهم و الرد ال ائهیالول میلکان ذلک مأواک الخرب، و التسل
قال اما همزاته  طانیفرس همزات الش 9ان رسول الله رهیتفس یف 7یو منها ما رواه العسکر  هم،ینواه
محلکم  نبغضکم بعد ما عرفنا فیرسول الله و ک ایقالوا  تیقلوبکم من بغضنا اهل الب یف هیلقیفام 

ه بالله من محبه اعدائنا و عداو  ذوایو تحبوا اعداءنا فاستع اءنایتبغضوا اولبان 9من الله و منزلتکم قال
 ءیبغضنا فان من احب اعدائنا فقد عادانا و نحن منه براء والله عزوجل منه بر  فتعاذوا من ائنایاول

خل و قد د  لیارسائیبعض عباد بن یال یان الله اوح یالعوامل من فقه الرضا رو  یهـ ، و منها ما رواه ف
 یل تیفقد تعجلت الراحه فهل وال ایالدن یو اما زهدک ف یفقد تعززت ب یاما عبادتک ل ءیقلبه ش

ذات  9انه قال رسول الله7یالنار نعوذ بالله و ما رواه عن عل یعدوا ثم امر به ال یل تیاو عاد ایول
 یال الله اال بذلک هیالله فانه التنال وال یالله و عاد ف یالله و وال ف یالله و ابغض ف یوم احب فی

هذا  یفقال اتر  7یعل یفاشار ال هیاعاد یو من عدوه حت هیاوال یالله حت یان قال قال له رجل من ول
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 کیو لو انه قاتل اب ذاه یالله فواله و عدو هذا عدو الله فعاده وال ول یهذا ول یفقال ول یفقال بل
و اذا لقوا  یقوله تعال یف 7یو ولدک و عاد عدو هذا و لو انه ابوک و ولدک، و منها ما قال العسکر 

و ان  طالبیبن اب یعل هیبامامه اخ امنیمقرونا باال 9مبحمد امنکمیکا یعنیامنوا قالوا امنا  نیالذ
الله  اءیاول اءهمیالباهره و ان اول ئهیاملض الشموسو  رهیخلفاءه من بعده النجوم الزاهره و االقامر املن

 و منها ما ذکر ن،یاملومن امنیعد الشهاده بالرکن الرابع من ا فیو اعدائهم اعداء الله الخرب، انظر ک
 یه فنفس یکفرکم مبحمد و دفعکم االمامه ف یتلو قوله اتخذتم عند الله عهدا ان عذابکم عل یف

 یدائم بل ما هو اال عذاب دائم ال نفاد له فالتجرتئوا عل ریمنقطع غ ائهیخلفائه و اول ریو سا 7یعل
ول من عند الله تلو قوله و ملا جاءهم رس یف 7من الکفر، و منها ما رواه عن الصادق حیاالثام و القبا

ملا  قال علمونیاوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم ال نیمن الذ قیمصدق ملا معهم نبذ فر
وصف فضل  یمن النواصب کتاب من عند الله القرآن مشتمال عل همیلیو من  هودیجاءهم جاء ال

اب اوتوا الکت نیمن الذ قیرو عداوه اعدائهام نبذ ف ائهامیاول هیو وال تهامیوال جابیو ا 8یمحمد و عل
االعامل  للرواتها من رشط قبو  میدعاء التوسل ان القبول من حمله فضائلهم و التسل یالخرب، و قد مر ف

 و اال فالتقبل.

بن حارثه و  دیمع حبکم اللنا هذا ز نایمعارش الناس احبوا موال 9یعن النب یمنها ما رواه العسکر  و
 فیک حبهام قالوا و نفعکمیل ایبعث محمدا بالحق نب یفاحبوهام فو الذ نایابنه اسامه من خواص موال

و مرض بعدد  عهیاکرث من رب همیمن محب میبخلق عظ7ایعل مهیالق ومی انیأتیحبهام قال انهام  نفعنای
 یللهم ع کتبیاخا رسول الله هوالء احبونا بحب محمد رسول الله و بحبک ف ای قوالنیکل واحد ف

دخول الجنان  نیالرصاط سامل یان قال فاذا اردتم الجواز عل یال هیعل عربونیاط فالرص  یجوازا عل
و  تناعیادخلکم الجنه معارش ش ااذ یان قال فانه تعال یال هیفاحبوا بعد حب محمد و آله موال نیغامن
ر حبکم قد یفتقاسموها عل یالجنه برحمت یعباد ایتلک الجنان قد دخلتم  یف هیمناد یناد نایمحب
ان اشد حبا و لحقوق االخو  عهیکان للش همیفا نیو قضائکم حقوق اخوانکم املومن یمحمد و عل عهیلش

لسلامن 9الخرب، و منها ما قال رسول الله ینتج یاعل یالجنان ف یاحسن قضاء کانت درجاته ف نیاملومن
و  ودادک یف انیان متصافمحمد سلامن و املقداد اخو  ای قولی یعن الله تعال لیسلامن ان جربئ ای

ن امللئکه عدوان مل یف لیکائیو م لیاصحابک کجربئ یو هام ف کیو صف کیو وص کیاخ یوداد عل
 اءهامیو اول ایمحمدا و عل یعدوان ملن عاد ایو عل امحمد یملن واالهام و وال انیابغض احدهام و ول

و العرش  یملئکه الساموات و الحجب و الکرس حبهامیو لو احب اهل االرض سلامن و املقداد کام 
الله و معاداتهام العداء الله ملا عذب الله احدا منهم  اءیو مواالتهام الول یملحض ودادهام ملحمد و عل

سلامن و املقداد رس به املومنون و  یف 9فلام قال ذلک رسول الله8یبعذاب البته قال الحسن بن عل
قال  لیطو ثیحد یف 7یعاندوا و عابوا الخرب، و منها ما رواه العسکر انقادوا و ساء ذلک املنافقون ف

علمتک  نیالذ نیبالفاضل یکام انت اهله و تتوسل ال ئتکیمبا انا اهله و تعرتف بخط یالله الدم تسبحن
 یعالفوفقه الله ت رونیو اصحابه الخ بونیو هم محمد و آله الط یملئکت یو فضلتک بهم عل ماسامءه

واب انک انت الت یفتب عل یال اله اال انت سبحانک و بحمدک عملت سوء و ظلمت نفسرب  ایفقال 
 أنرب ما اعظم ش ایان قال قال ادم  یال نیاصحابه املنتجب اریو خ نیبیبحق محمد و آله الط میالرح

 اریو خ یادم انک لو عرفت کنه جالل محمد عند ای هیالله ال یاصحابه فاوح اریمحمد و آله و خ
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 آدم ان محمدا لو ایقال الله  یرب عرفن ایافضل اعاملک قال آدم  کونیه و آله الحببته حبا اصحاب
من اول  نیلصالحعباد الله ا ریو سا نیو امللئکه املقرب نیو املرسل نییالخلق من النب عیوزن به جم

آل  عیآل محمد لو وزن به جم اریالعرش لرجح بهم و ان رجال من خ یال یاخره من الرث  یالدهر ال
 ای لرجح بهم نیاصحاب املرسل عیصحابه محمد لو وزن به جم اریلرجح بهم و ان رجال من خ نییالنب

لکفاه الله عن ذلک  نیریرجال من آل محمد و اصحابه الخ عهمیآدم لو احب رجل من الکفار او جم
آل  محمد و یکل احد من محب یعل ضیفیالجنه ان الله ل دخلهیثم  امنیله بالتوبه و اال ختمیبان

اخره  یعدد کعدد کل ما خلق الله من اول الدهر ال یمحمد و اصحابه من الرحمه ما لو قسمت عل
 به الجنه و ان رجال ستحقوای یبالله حت امنیعاقبه محموده اال یو کانوا کفارا لکفاهم و الداهم ال

مثل عدد  یاو واحدا منهم لعذبه الله عذابا ما لو قسم عل نیریآل محمد و اصحابه الخ بغضیممن 
 انه هو حرضنایو نعوذ بالله ان طانیالخرب، نعوذ بالله من همزات الش نیخلق الله الهلکهم اجمع

الصحابه  اریهم من خ نیو عامر الذ دادو ا ملق ذریو قد مر ان مثل سلامن و اب میالعل عیالسم
ما  و الهمیزمان فوجب توالهم و الرباءه من اعدائهم و التمسک باذکل عرص و  یف کونی نیالفاضل

اقترصنا کتب االخبار ف حرضنایو مل یبعض القر  ینذکر من االخبار اکرث و اوفر مام ذکرنا اال انا کنا فمل
و االخبار الواضحه  اتیواحد من هذه اال هیکفی یان املوال معببعض ما حرضنا خوفا من االطاله هذا 

 بالف، یکتفیر و املعاند الاملنا

 من مواقعها ینحت القواف یعل

 البقر فهمیاذا مل یو ما عل 

 

 

بار ان باالخ أنسیبعض من مل فهمیان نایفخش یو الول عهیذکر الش رایهذه االخبار کث یملا کان ف و
 نهیاملب عهیالش ینذکر هنا بعض االخبار املفرسه ملعنکل من احب آل محمد: فالتزمنا ان یو الول عهیالش

 یو معاد همیمن محب جعلنایبکل احد و نسأل الله ان ظنیهذا املقام کل احد و ال یدعیلنوعهم لئال 
 عدوهم.

 ریسا نیو ب نهمیو الفرق ب عهیالش ی، معن 6الرکن الرابع ، باب  یمعن ی: االخبار الوارده ف 2فصل *»
 «*و انهم اناس مخصوصون  نیاملوال

 بــاب

 رهیتفس یف 7یالعسکر  یو انهم اناس مخصوصون، رو  نیاملوال ریسا نیو ب نهمیو الفرق ب هعیالش یمعن
تفوتکم و ان ابطأت بکم عنها فان الجنه لن عهیاتقوا الله معارش الش 9قال قال رسول الله 9یعن النب

قال من  7یلع یو محب کیجهنم احد من محب دخلیفهل  لیدرجاتها ق یاعاملکم فتنافسوا ف حیقبا
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و املومنات و خالف ما رسم به  نیو واقع املحرمات و ظلم املومن 7یقذر نفسه مبخالفه محمد و عل
فالن انت قذر طفس التصلح مبرافقه  ای 8یله محمد و عل قولیقذرا طفسا  مهیالق ومیجاء  عیمن الرشا

تطهر ما هناک اال بان یال لتصال  نیو ملعانقه الحور الحسان و ال مالئکه الله املقرب اریاالخ کیموال
ه ببعض ذنوب عذبیمن جهنم ف یالطبق االعل یال دخلیمن الذنوب ف کیما عل یعنی هنایعنک ما ه

 هیال بعثهمیمن هنا و من هنا من  لتقطهیاملحرش ببعض ذنوبه ثم  یالشدائد ف بهیصیو منهم من 
نها م طهریذنوبه اقل و اخف ف کونیالحب و منهم من  ریالط لتقطیکام  عتهمیش اریمن خ همیموال

ه و هو قرب  یف یدلیل ایالدن یاالبدان ف یو من االفات ف رهمیو غ نیو النوائب من السالط دیبالشدا
و  هیلع یو قو  ءیش یعنه فان بق کفرینزعه و  شددیف هیعل یموته و قد بق قربیطاهر و منهم من 

 ءیش یعنه و ان بق کفریبه الذل ف لحقهیو  حرضهیمن  قلیموته ف ومی یله بطن و اضطراب ف کونی
عرصات  دیفان کانت ذنوبه اکرث و اعظم طهر منها بشدا طهریعنه ف تفرقونیف رجعیف لحدیبه و ملا  یات

عذابا و اعظمهم  نایمن جهنم و هو اشد محب یالطبق االعل یفان کانت اکرث و اعظم منها ف امهیالق
عدائنا ان ال  نیو املعاد ائنایالول نیو موال نایمبحب سمونیولکنهم  عتنایبش سمونیهوالء  سیذنوبا ل

رسول الله فالن  ای 9قال رجل لرسول الله 7باعاملنا، و قال االمام یو اتبع اثارنا و اقتد عنایمن ش عتنایش
به فقال  یتونیو قال ا 9عنه فغضب رسول الله رعیحرم جاره فان امکنه مواقعه حرام مل یال نظری

من اعدائکام قال رسول  تربءیو  7یمواالتک و موااله عل عتقدی عتکمیالله انه من ش ولسر  ایرجل اخر 
 یا الذهذ سیاعاملنا و ل یو اتبعنا ف عنایمن ش عتنایفانه کذب فان ش عتنایالتقل انه من ش 9الله

و  نفسه بالذنوب املوبقات یفالن مرسف عل7نیراملومنیالم لیهذا الرجل من اعاملنا، و ق یذکرته ف
کذبه او کذبتان ان کان مرسفا بالذنوب  کیقد کتب عل 7نیراملومنیفقال ام عتکمیهو مع ذلک من ش

 یوالیو ان کان  عتنایال من ش نایاعداءنا فهو کذبه واحده هو من محب بغضیو  حبناینفسه  یعل
الذنوب  یف رسفینفسه کام ذکرت فهو منک کذبه النه ال یمبرسف عل سیاعداءنا و ل یعادیو  اءنایاول

 یاعداءنا فهو منک کذبتان، قال رجل المرأته اذهب یعادیو ال نایوالیالذنوب و ال یف رسفیو ان کان 
 یفسألتها فقالت قول عتکمیام لست من ش عتکمیانا من ش یعن هایفاسأل 9فاطمه بنت رسول الله یال

فقال  فال فرجعت فاخربته الو ا عتنایعام زجرناک عنه فانت من ش یله ان کنت تعمل مبا امرناک و تنه
هو ف عتهمیمن ش سیالنار فان من ل یفانا اذا خالد ف ایمن الذنوب و الخطا نفکیو من مل یلیو ای

هکذا  سیله ل یقول 3النار فرجعت امرأته فقالت لفاطمه ما قال لها زوجها فقالت فاطمه یخالد ف
انه اعدائنا و املسلم بقلبه و لس یو معاد ئناایاول یو موال نایاهل الجنه و کل محب اریمن خ عتنایفان ش

کن الجنه ول یسائر املوبقات و هم مع ذلک ف یف نایاذا خالفوا اوامرنا و نواه عتنایمن ش سوایلنا ل
 یق االعلالطب یاو ف دهایبانواع شدا امهیعرصات الق یو ف ایو الرزا ایمن ذنوبهم بالبال طهرونیبعد ما 

 حرضتنا. یبحبنا عنها و ننقلهم ال تنقذهمنسان یمن جهنم بعذابها ال

اوامرنا  یعبدالله ان کنت لنا ف ای 8یفقال الحسن بن عل عتکمیمن ش یان 8یرجل لحسن بن عل قال
لست  هفیذنوبک بدعواک مرتبه رش یفقد صدقت و ان کنت بخالف ذلک فالتزد ف عایو زواجرنا مط

 یاعدائکم و انت ف یو معاد کمیو محب کمیولکن قل انا من موال عتکمیمن اهلها التقل انا من ش
 قولی ائیش نیقال اتق الله و التدع عتکمیرسول الله انا من ش ابنی 7نیو قال رجل للحس ر،یخ یال ریخ

من سهلت قلوبهم من کل غش و غل و دخل ولکن قل انا  عتنایدعواک ان ش یالله کذبت و فجرت ف
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 7فقال صالخل عتکمیرسول الله انا من ش ابنی 7نیبن الحس یقال رجل لعل و کم،یو محب کمیمن موال
 میسل اذ جاء ربه بقلب میالبره عتهیقال الله و ان من ش یالذ لیالخل میعبدالله فاذا انت کابره ایله 

قلبک کقلبه و هو طاهر من الغش و الغل و اال  کنیو ان مل عتنایفان کان قلبک کقلبه فانت من ش
کفاره  ونکیاو جذام ل وتامل یال فارقکیبفالج ال یانک ملبتل هیفانک ان عرفت انک بقولک کاذب ف

فقال له  نیبیآل محمد الط عهیو انا من ش یآخر اتفاخرن یلرجل فخر عل 7لکذبک هذا، قال الباقر
عبدالله امالک معک تنفقه  ایالکذب  ی[( منک عل3غنب)] و رب الکعبه و هیما فخرت عل یعل 7الباقر

ن قال فلست م ینفس یعل قهقال بل انف نیاخوانک املومن یام تنفقه عل کینفسک احب ال یعل
ن قل انا انفسنا ولک یننفق علمن ان نایمن اخواننا احب ال نیاملنتحل یفانا نحن ما ننفق عل عتنایش

 یعند ابن اب ومیشهد ال یان عامر الدهن 7للصادق لیحبتکم، و قالنجاه مب نیو من الراج کمیمن محب
فقام عامر  یالتقبل شهادتک النک رافض فناکعامر فقد عر  ایقم  یالکوفه فقال له القاض یقاض یلیل

ان  ثیانت رجل من اهل العلم و الحد یلیل یو قد ارتعدت فرائصه فاستفزعه البکاء فقال له ابن اب
هذا ما ذهبت  ایفتربء من الرفض فانت من اخواننا فقال له عامر  یلک رافض قالیان سوءکیکان 

 فهیبه رشرت یال یفانک نسبتن ینفس یعل یبکائاما  یو عل کیعل تیبک یذهبت ولکن ثیوالله ح
الرافضه السحره  یان اول من سم 7الصادق یلقد حدثن حکیو یرافض یلست من اهلها و زعمت ان

عصاه امنوا به و اتبعوه و رفضوا امر فرعون و استسلموا لکل ما انزل  یف یوسم هیملا شاهدوا ا نیالذ
من رفض کل ما کرهه الله و فعل کل ما امره  یفالرافض نهیبهم فسامهم فرعون الرافضه ملا رفضوا د

دتلقبت و ق یقلب یالله عل طلعیان هیخش ینفس یعل تیهذا الزمان مثل هذا فامنا بک یف نیالله فا
 قال عامال بالطاعات کام لیعامر اکنت رافضا لالباط قولیعزوجل و  یرب یعاتبنیف فیهذا االسم الرش

 اال یان ناقشن یالعقاب عل دیو موجبا لشد یان سامحن لدرجاتا یف یذلک مقرصا ب کونیلک ف
 یشفقت و یماس ریبغ یتیتسم یفلعظم کذبک ف کیعل یبشفاعتهم و اما بکائ یموال یتدارکنیان

ک بدن صربی فیان جعلته من ارذلها ک یمن عذاب الله ان رصفت ارشف االسامء ال کیعل دهیالشد
عامر من الذنوب ما هو اعظم من السموات و  یان عل ول 7عذاب کلمتک هذه فقال الصادق یعل

ردله کل خ جعلی یحسناته عند ربه عزوجل حت یف دیعنه بهذه الکلامت و انها لتز تیملح نیاالرض
انا من  ینادیسوق و هو  یمررنا برجل ف 8بن جعفر یالف مره، قال رجل ملوس ایمنها اعظم من الدن

ما جهل  7یفقال موس دیزیمن  یعل عهایبی ابیث یعل ینادیمحمد و آل محمد الخلص و هو  عهیش
و املقداد و  ذریو الاضاع امرء عرف قدر نفسه اتدرون ما مثل هذا هذا کمن قال انا مثل سلامن و اب

 دیزاین فبثم ءیالش یشرت یو  هیمشرت یعل عیاملب وبیع دلسیو  عهیب یف ناجشیعامر و هو مع ذلک 
هذا  کونیاال بکذا بدون ما کان طلبه منه ا دهیقال الاز یغاب املشرت  اله ثم اذ وجبیبطلبه ف بیالغر

 یانا من محب قولیهذا کهم ولکن المننعه ان کونیو املقداد و عامر حاش لله ان ذریکسلامن و اب
 اعدائهم. یو معاد ائهمیاول یمحمد و آل محمد و من موال

 کیعل ستأذنونیآذنه فقال ان قوما بالباب  هیالعهد دخل ال هیوال 8یبن موس یعل یو ملا جعل ال قال
الوا جاوا و ق یانالث ومیفقال انا مشغول فارصفهم فرصفهم فلام کان من ال یعل عهینحن ش قولونی

قالوا  و سولمن الر  سوایثم ا نیشهر رصفهمیو  قولونیان جاوا هکذا  یکذلک فقال مثلها فرصفهم ال
حجابک لنا و نحن  یو قد شمتت بنا اعداونا ف 7طالبیبن اب یعل کیاب عهیللحاجب قل ملوالنا انا ش
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 لحقنایننرصف هذه الکره و نهرب من بلدنا خجال و انفه مام لحقنا و عجزا عن احتامل مضض ما 
 و همیعل ردیفلم  هیعلفسلموا  هیفدخلوا عل دخلوایائذن لهم ل 7یبن موس یبشامته اعدائنا فقال عل

عد هذا و االستخفاف ب میجفاء العظرسول الله ما هذا ال ابنیو قالوا  امایلهم بالجلوس فبقوا ق أذنیمل
و  کمیدیفبام کسبت ا بهیاقرأوا و ما اصابکم من مص 7منا قال الرضا یتبق هیباق یالحجاب الصعب ا

 یه من ابائو من بعد نیراملومنیالله و بام لو برسو  کمیعزوجل ف یاال برب تیفام اقتد ریعن کث عفوی
 نیراملومنیما عهیرسول الله قال لدعواکم انکم ش ابنیذا بهم قالوا ملا  تیفاقتد کمیعتبوا عل نیالطاهر

و سلامن و ابوذر و املقداد و عامر و محمد  نیالحسن و الحس عتهیامنا ش حکمیو 7طالبیبن اب یعل
م انکم من فنون زواجره فاما انتم فاذا قلت ئایش رتکبوایمن اوامره و مل ئایش خالفوایمل نیالذ بکریبن اب

حقوق  میو تتهاونون بعظ ضیمن الفرا ریکث یاکرث اعاملکم له مخالفون مقرصون ف یو انتم ف عتهیش
و قلتم انکم ل هیالبد من التق ثیح هیو ترتکون التق هیالتق جبیال ثیالله و تتقون ح یاخوانکم ف

 فهیبه رشانکره من قولکم ولکن هذه مرتو املعادون العدائه مل ائهیمحبوه و املوالون الول و هیموال
ل الله انا رسو  ابنیرحمه ربکم قالوا  تدارککمیتصدقوا قولکم بفعلکم هلکتم ان ملان مل تموهایادع

و معادوا  کمائیولمن قولنا بل نقول کام علمنا موالنا نحن محبوکم و محبوا ا هینستغفر الله و نتوب ال
هم لصق یحت رفعهمیارتفعوا ارتفعوا فام زال  یو اهل ود یاخوان ایفمرحبا بکم  7اعدائکم قال الرضا

 هیمره متوال نیست همیمره فقال لحاجبه فاختلف ال نیبنفسه ثم قال لحاجبه کم مره حجبتهم قال ست
ه و توبتهم و استحقوا الکرام رهمفقد محوا ما کان من ذنوبهم باستغفا یو اقرأهم سالم همیفسلم عل

فاوسعهم نفقات و مربات و صالت و دفع  االتهمیم و امور عملحبتهم لنا و مواالتهم و تفقد اموره
 معرات.

 ابنیاراک مرسورا قال  یالرضا: و هو مرسور فقال ما ل یبن موس یمحمد بن عل یدخل رجل عل قال
ت الله صدقات و مربات و سد خال  رزقهی ومی هیالعبد ف رسیبان ومیاحق  قولیرسول الله سمعت اباک 

ذا من بلد ک یقصدون االتیالفقراء لهم ع یعرشه من اخوان ومیال یانه قصدن و نیمن اخوان له مومن
ترس ان بان قیانک حق یلعمر  8یفقال محمد بن عل یکل واحد منهم فلهذا رسور  تیو کذا فاعط

قال هاه قد الخلص ف عتکمیاحبطته و انا من ش فیبعد فقال الرجل ک امیتکن احبطته او التحبطه فمل
عزوجل  لهاقرأ قول ال 8یرسول الله قال محمد بن عل ابنیذلک  فیابطلت برک باخوانک قال و ک

القوم  یرسول الله ما مننت عل ابنیقال الرجل  یامنوا التبطلوا صدقاتکم باملن و االذ نیالذ هایاای
وجل قال التبطلوا صدقاتکم باملن ان الله عز  8یقال له محمد بن عل تهمیو ال اذ همیتصدقت عل نیالذ

 یو کل اذو ه هیتتصدقون عل نمل یو باالذ هیمن تتصدقون عل یالتبطلوا باملن عل قلیو مل یو االذ
ام  کیحوال نیاعظم ام اذاک لحفظتک و مالئکه الله املقرب همیتصدقت عل نیافرتاک اذاک القوم الذ

اذا و ابطلت صدقتک قال مل تهمیو اذ یتنیفقد اذ رسول الله فقال ابنیاذاک لنا فقال الرجل بل هذا 
ال الخلص قال ال فق عتنایمن ش یاتدر  حکیالخلص و عتکمیاحبطته و انا من ش فیقال لقولک و ک

 یو جاء رجل من اقص یقال الله تعال یالذ سیاملومن من آل فرعون و صاحب  لیالخلص حزق عتنایش
 تنایبهذا املالئکه و اذ تینفسک بهوالء اما اذ تیو سلامن و ابوذر و املقداد و عامر اسو یسعی نهیاملد

اعدائکم  یو معاد کمیو محب کمیاقول قال قل انا من موال فیفک هیفقال الرجل استغفر الله و اتوب ال
ته و انکر  یابن رسول الله قد تبت من القول الذ ایفقال کذلک اقول و کذلک انا  ائکمیاول یو موال
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دت : االن قد عایبن موس یانکره املالئکه فام انکرتم ذلک اال النکار الله عزوجل فقال محمد بن عل
 عنها االحباط. المثوبات صدقاتک و ز  کیال

 یعل هلیالله عنهام حرضنا ل یبن محمد بن سنان رض یو عل ادیبن محمد بن ز وسفی عقوبیابو قال
 یالو  نایاذ مر عل نیله مبجل تهیبن محمد: و کان ملک الزمان له معظام و حاش یغرفه الحسن بن عل

 راهمرشف من روزنته فلام  8ی[( و معه رجل مکتوف و الحسن بن عل4)]8یالحسن بن عل یالبلد ال
موضعک فعاد و و هو معظم له و  یعد ال 8یترجل من دابته اجالال له فقال له الحسن بن عل یالوال
قبه و ن دیریفاتهمته بانه  یرفیباب حانوت ص یعل لهیهذه الل یول الله اخذت هذا فرس ابنیقال 

من  یفمن اتهمه و  یف یلیفلام هممت بان ارضبه خمس مائه و هذا سب هیالرسقه منه فقبضت عل
تتعرض اتق الله و ال  یمدافعته فقال ل قیمن الاط ینیأتیببعض ذنوبه قبل ان یقد سع کونیاخذه ل

هذا االمام القائم بامر الله فکففت و قلت و انا مار  عهیو ش 7نیراملومنیام عهیمن ش یفان لسخط الله
د سوط و ق لفو رجلک بعد ان اجلدک ا دکیاطلقتک و اال قطعت  عیفان عرفک بالتش هیبک عل

معاذ الله ما هذا  8یفقال الحسن بن عل یکام ادع یعل عهیرسول الله فهل هو من ش ابنیجئتک به 
 یتنیکف یفقال الوال 7یعل عهینفسه انه من ش یالعتقاده ف دکی یو امنا ابتاله الله ف 7یعل عهیمن ش

 هیفبطحون و اقام عل حوهقال ابط دایفلام نحاه بع هایف یمونته االن ارضبه خمس مائه ال حرج عل
ته اس بانیصیفکانا ال هامیبعص هیال ایو اخر عن شامله و قال اوجعاه فاهو نهیمیواحدا عن  نیجالد

 رضبونیترضبون االرض ارضبوا استه فذهبوا  لکمیاالرض فضجر من ذلک فقال و بانیصیامنا  ئایش
انتم  نیامجان حکمیفقال لهم و تأوهیو  حیصیبعضهم بعضا و  رضبیفجعل  همیدیاسته فعدلت ا

 نایدیترضبون بعضکم بعضا ارضبوا الرجل فقالوا ما نرضب اال الرجل و مانقصد سواه ولکن تعدل ا
قال  سته و نیدعا اربعه و صاروا مع االول یفالن حت ایفالن  اینرضب بعضنا بعضا قال فقال  یحت
فسقط  یبالوال فکانت التقع اال وقف یال همیعص رفعیو  همیدیبا عدلیبه فاحاطوا به فکان  طوایاح

ارضبوا تعالوا ف رهمیثم قال لغ اهیقتلکم الله ما هذا فقالوا ما رضبنا اال ا یعن دابته و قال قتلتمون
 نیفمن ا یترضبون قالوا ال والله النرضب اال الرجل قال الوال یایا لکمیهذا فجاوا فرضبوه بعد فقال و

دناک ان کنا قص امننایفقالوا شلت ا یونتکونوا ترضبان مل یو بدن یو وجه یهذه الشجات برأس یل
 لکیو هذا الرضب یعن رصفیبها  یاما تعترب بهذه االلطاف الت یعبدالله للوال ایبرضب قال الرجل 

ابن  ایفقال  8یالحسن بن عل یدی نیب یبعد ال یامره قال فرده الوال یاالمام و امتثل ف یال یردن
و  سیابل عهیفهو من ش عتکمیمن ش کنیو من مل عتکمیمن ش کونیان کرترسول الله عجبا لهذا ان

 اءیقل او لالوص8یفقال الحسن بن عل اءیاال لالنب کونیله من املعجزات ما ال تیالنار و قد رأ یهو ف
لو عرفها ثم تعمدها  عتنایدعواه انه من ش یعبدالله انه کذب ف ای یللوال 8یفقال الحسن بن عل

ال  یما عن یسنه ولکن الله رحمه الطالق کلمه عل نیاملطبق ثلث یف یعذابک له و لبق عیبجم یالبتل
 نایحبو م نایخل عنه فانه من موال دکیعبدالله فاعلم ان الله قد خلصه من  ایتعمد کذب و انت  یعل
 عتنایش نالفرق ا 7ما کان هذا کله عندنا اال سواء فام الفرق قال االمام یفقال الوال عتنایمن ش سیو ل

 یا فو اما من خالفن عتنایفاولئک ش نایاوامرنا و نواه عیجم یف عوننایطیاثارنا و  تبعونی نیهم الذ
تب فقد کذبت کذبه و لو تعمدتها و  یللوال 7قال االمام عتنایمن ش سوایفل هیمام فرضه الله عل ریکث

رسول  بنای یقال و ما ه بقاملط یسنه ف نیبرضب الف سوط و سجن ثلث یکذبتها البتالک الله تعال
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ابانه  هیلنا اظهرها الله ف یله امنا ه ستیله معجزات ان املعجزات ل تیالله قال بزعمک انک رأ
 یسیع ءایاح سیال کیانکره علمعجزات مل هیلجاللتنا و رشفنا و لو قلت شاهدت ف ضاحایلحجتنا و ا

ه معجزه باذن الل رایفصار ط ریالط ئهیکه نیخلقه من الط سیاو ل یسیام لع تیللم یمعجزه فه تیامل
 یمعجزه للقرده ام لنب یمعجزه و ه نیجعلوا قرده خاسئ نیالذ سیاو ل یسیللطائر ام لع یاو ه

قال انا من  یللرجل الذ 8یثم قال الحسن بن عل هیاستغفر الله و اتوب ال یذلک الزمان فقال الوال
 همیف یقال الله تعال نیالذ 7یعل عهیامنا ش هیحبامنا انت من م 7یعل عهیامنا لست من ش 7یعل عهیش

امنوا بالله و وصفوه  نیخالدون هم الذ هایامنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم ف نیو الذ
 7ایکل افعاله و والوا عل یاقواله و صوبوه ف یف 9بصفاته و نزهوه عن خالف صفاته و صدقوا محمدا

بوزنه  زنونیکفه  یاحدا و ال کلهم اذا جمعوا ف9من امه محمد عدلهیاماما و قرما هامما ال دایبعده س
 الونبیال نیالصلوه و السالم هم الذ هیعل یعل عهیالذره و ش یالسامء عل رجحیکام  همیعل رجحیبل 

خوانهم ا وثرونی نیالصلوه و السالم هم الذ همیعل یعل عهیاملوت و ش یاو وقعوا عل همیاوقع املوت عل
 ثیمن ح فتقدهمینهاهم و ال ثیالله ح راهمیال نیکان بهم خصاصه و هم الذو لو  همانفس یعل

لک اقول هذا  یما عن قول نیاکرام اخوانهم املومن یف 7یبعل قتدونی نیهم الذ 7یعل عهیامرهم و ش
نبوه و اعتقاد ال دیکلها بعد التوح ضیفذلک قوله و عملوا الصالحات قضوا الفرا 9اقوله من قول محمد

 من اعداء الله. هیالله و استعامل التق یاالمامه و اعظمها فرضان قضاء حقوق االخوان ف و

م کل اعاملهم و افعالهم و اقواله یامئتهم: ف عوایهم قوم شا عهیو ظهر ملن نظر و ابرص ان الش نیفتب
و  یاملعاص جرتحیو  ئاتیاملاثم و الس قرتفیو اما من  یو ال کل یجزئ یف خالفونهمیو احوالهم و ال

 یدو معا ائهمیاول یلهم و امنا هو من محب عهیبش سیاقوالهم و احوالهم ل یف خالفهمیاو  ئاتیالخط
احباط الحسنات کام مر  ورثیو  ئاتیمن اعظم الخط یمع اقرتاف املعاص عیاعدائهم بل ادعاء التش

النهم خلقوا من  عهیش عهیالش تیامنا سم 7ادعاء انه من شعاعهم کام قال الصادق عیالن ادعاء التش
 هیف سیکنت مقرتفا ملا ل فاذاانک من شعاعهم و نورهم  تیادع عیالتش تیشعاع نورنا فانت اذا ادع

و انت  هر یمن شاکلیامئتک: الن کل شعاع البد و ان  یخالف العصمه ف تیالله سبحانه فقد ادع یرض
 لتکون مطابقا لهم شعاعا اتئیالس همیف کونیانک شعاعهم فالبد و ان یو تدع ئاتیمقرتف للس

اذا الکلب ف ئهیه یاالنسان و شبح الکلب عل ئهیه یاملراه عل یان شبح االنسان ف یلنورهم اال تر 
الل  هیفالن فکذلک ادعائک الشعاع هیشبح فالن فذلک ادعاء کلب یالکلب ان ئهیه یشبح عل یادع

 صلوات همیاعاملک و موبقات افعالک ادعاء کون تلک الوصامت ف ئاتیمحمد: مع زعاره خلقک و س
من نور  نورنا فصلیفانهم قالوا  بحانهالله س یف وبیاثبات تلک الع همیو ادعاء ذلک ف همیالله عل

 عرجیمنا کشعاع الشمس من الشمس ف عتناینور الشمس من الشمس کام قالوا ش فصلیربنا کام 
و  نیاملرسل یو سالم عل صفونیانه و سبحان ربک رب العزه عام الله سبح یوصمه تلک الصفات ال

 یما وصفنا و لذلک مض یعل سیل هوو  رکیلغ عیالتش تیو کذلک اذا ادع نیالحمد لله رب العامل
 یذالتبطلوا صدقاتکم باملن و اال  یتوجب احباط الصدقه لقوله تعال تهمیبذلک و ان اذ تأذونیانهم 

منک کل معروف عملته من صلوات و صوم و  بطلیکل معروف صدقه ف 7کام مر و قد قال الصادق
 یالقدس یف قولیفان الله سبحانه  حانهمحاربه الله سب ورثیالن کلها معروف بل  رهایحج و زکوه و غ

 نیبل توجب اللعن من الله سبحانه لقوله الذ هایال یباملحاربه و دعان یفقد بارزن ایول یل یمن اذ
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 ثاقهمیصفاتهم ان الله اخذ م یمر ف نیالذ عهیو االخره فالش ایالدن یالله و رسوله لعنهم الله ف وذونی
ذلک من صفاتهم فهم قوم مخصوصون  ریو غ نیقیو ال امنیاال ءو جز  نیامللئکه و انهم رکن الد یعل
 ذریو ابو مومن ال فرعون  سیکل عرص منهم اال معدودون و هم نظراء سلامن و صاحب  یف وجدیال

و اشعه ال  اءیو اشباه االنب مهیو هم اصحاب القلوب السل بکریو املقداد و عامر و محمد بن اب
 تیاولئک و کم اولئک هم اقل من الکرب نیغش و غل و دخل و ا کلسهلت قلوبهم من  نیمحمد: الذ

منکم  یر فمن رأ االحم تیاملومنه اعز من املومن و املومن اعز من الکرب 7االحمر قال ابوعبدالله
من  لیالناس کلهم بهائم الناس کلهم بهائم الناس کلهم بهائم اال قل 7االحمر و قال ابوجعفر تیالکرب
ائم ان البه یاملومن بهائم هل تر  ریفاذا کان غ زیو املومن عز زیو املومن عز زیعز نو املوم نیاملومن

ل من اق عهیاالحمر فالش تیاال املومن و املومن اعز من الکرب عهیالش سیآل محمد: فال والله ل عهیش
 7فقال عتهیعدد ش یف 7عبداللهیقال الب ریان سد دکیقد عرفت صفاتهم و نز نیو هم الذ تیالکرب
لام فرغنا ف نایفنزلنا و صل ریالقعود قال سد یبعدد هذه الجداء ماوسعن عهیش یلو کان ل ریسد ایوالله 

لله اما وا ثیحد یسبعه عرش و قال العبد الصالح ف یالجداء فعددتها فاذا ه یلمن الصلوه عطفت ا
سا ان روایص فقالجعلت فداک  یالادر  لیمل ذاک ق یاتدر  ریو ان اهل الکفر لکث لیان املومن لقل

 یعنی اقول قوله مل ذاک هیال سکنونیذلک و  یال حونیسرتیصدورهم ف یما ف همیال بثونی نیللمومن
مومنا و امنا جعلوا  تنایبوال قولیکل من  سیل 7املظهرون له و قال ابوالحسن امنیمل اکرث املدعون لال

باب صفات املومن و  یف یکافتعرف صفات املومن فراجع کتاب الو اذا شئت ان نیانسا للمومن
ا الاظنک بدمومن ا هیف سیعرص ل کونیتقول بان یالناس و راجع نفسک هل ترض یعالماته ثم انظر ف

هو انسان و اقل من  یکل عرص و ذلک املومن الذ یاملومن ف کونیبه و تقول البد و ان یترضان
کل عرص و هو  یموجود ف یالذ هوو  عهیهو الش ءیمن صفات البهائم ش هیف سیاالحمر ل تیالکرب

و املعاداه العدائه النه شعاع آل محمد الخالص:  ائهیالمره و املوااله الول میمواالته و التسل جبی یالذ
خاص االش یو امنا الکالم عل هیمع بغض شعاعهم و ان کنت تقول النبغضه و نوال هیوال میستقیو ال

 عالمات، ضایفلذلک ا

 یلیوصال بل یدعیکل  و

 التقر لهم بذاکا یلیو ل 

 

 خدود یانبجست دموع ف اذا

 ممن تباکا یمن بک نیتب 

 

 عام تحته شفی ءایالر ثوب
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 یو ان التحفت به فانک عار  

 

 

 لیتفص و یات ثیالساحر ح فلحیو ال نیعمل املفسد صلحیو ان الله ال نینیع یلذ یخفیامر ال فذلک
و  هعیاثبات وجود نوع الش هایهذه الرساله و امنا الغرض ف یف انهیذلک له مقام اخر لسنا بصدد ب

 یعل نایو قد ات امنیلهم و انهم الرکن الرابع من اال میمن اعدائهم و لزوم التسل یلزوم توالهم و الترب 
ما قررنا  یالفصل الثالث عل یالوقت مع اختالل البال فلنتوجه ال هیقتضیما  یادله الکتاب و السنه عل

 .نایو التزمنا و تحد

 

 

 «* تیبانوار اهل الب ریالعقل املستن لیالدل ی، ف3فصل *» 

 فصـــل

نس مبا هذا الفصل بالنصفه و ترک اال  یبالتدبر ف کی: و علتیبانوار اهل الب ریالعقل املستن لیدل یف
 درکی کادیفان مع هذه االمور ال سیو الشهوات و النوام عیانست نفسک به و اعتزال العادات و الطبا

ناظرا  نیقیو ال قفان کنت طالبا للح« ضوء الشمس من رمد نیقد تنکر الع»الحق اذ  قهیاالنسان حق
بنور الله  نظریاتقوا فراسه املومن فانه  9کام قال رسول الله قیلتعرف الحقا اهیاعارک ا یبنور الله الذ
 .بیقر عیوجدانک انه سم صلحیو اسأل الله ان کیعل یتلیفاستمع ملا 

 یالفواد و مبدء املعان یلیالعقل مام  یالعقل املرتفع و هو اعل یان للعقل ثلث مراتب االول اعلم
و هو  یالعقل املستو  یربه و الثان یو جهته ال تهیآئ ثیو ح طهیالحقائق البس یال بهیالقر هیالکل

 لیفاصو مبدء الت ینو االد یاالعل نیو الواصله ب هیو الجهه الربزخ هیالکل یوسط العقل و اصل املعان
 تهیان ثیو الصور املجرده و ح هیلرقائق الربزخا یلیو الثالثه العقل املنخفض و هو اسفل العقل مام 

و  لیو لکل من هذه املراتب نظر و دل هیو الجزئ هیالکل ناتهیو تع لهیتفص هینفسه و غا یو جهته ال
کل  نالیکل اناس مرشبهم و  علمیللمحجه ل ضاحاینستدل لک باالدله الثلثه امتاما للحجه و اان دینر

 یستو لهم العقل امل ظهریقلوبهم العقل املنخفض و ملا  یمجال یقوم مطلبهم فان من الناس من ظهر ف
ادله  رونیمقامهم و مرتبتهم بل ال جانسیاال مبا  نیقلوبهم بادله املقام سکنی کادیو املرتفع فال

بادله  عوننتفی کادونیال یالعقل املستو  همیف یتجل نیالذ ککاشفا عن املراد و کذل الیدل نیاملقام
مرات  یبادله العقل املنخفض النه قد ظهر ف نتفعونیاستحسانا ولکن  رونهایالعقل املرتفع و انظاره و 

 ءیکل ش عونضیو  عیبالجم نتفعونیالعقل املرتفع ف همیظهر ف نیقلوبهم بواسطه نفوسهم و اما الذ
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 من نظر العقل املنخفض ءیاالول الناش لیفالدل عهایالنهم مالکون لجم راتبامل حفظونیموضعه و 
من نظر العقل  ءیالناش یالثان لیاحسن و الدل یه یالنفوس بها لها هو املجادله بالت یالظاهر ف

هذه  یمن نظر العقل املرتفع هو الحکمه و ال ءیالثالث الناش لیهو املوعظه الحسنه و الدل یاملستو 
 یربک بالحکمه و املوعظه الحسنه و جادلهم بالت لیسب یدع الالحق ا یال یالثلثه اشار الداع ماتاملقا

 العباد. یاملراد و تتم الحجه عل تضحیاحسن فلنفرد لکل واحد من االدله مقاما ل یه

لرکن ا یاالستدالل عل ی، املـقام االول :  ف تیبانوار اهل الب ریالعقل املستن لیالدل ی، ف3فصل *» 
 «*ن احس یه یالرابع باملجادله بالت

 االول املـقام

 یاحسن، اعلم انک اذا نظرت ف یه یالالمع باملجادله بالت اءیالرکن الرابع و الض یاالستدالل عل یف
مقاماتها  و یوجدت ان مراتب الوجود شت رهیقص ریبباع غ ناتیو قست الکا رهیاملوجودات بنظر البص

درک تو النام فالتکاد تنمو و تتحرک باراده و ال ان یمختلفه فمنها جامدات عدمت الشعور الظاهر 
و االدراک مطلقا و منها  هیعدمت الحرکه االراد هیکام هو ظاهر و منها نباتات نام اتیو الکل اتیالجزئ

و العلم و الحلم و الذکر و الفکر و النباهه و منها  اتیمتحرکه باالراده عدمت الشعور للکل واناتیح
 ناتیالکا یولکن عدم الترصف ف لنباههو العلم و الحلم و الذکر و الفکر و ا اتیانسان مدرک للکل

ه لالفعال مالک هیاله هیاملوجودات بکل یلهم الترصف ف اءیو اول اءیو منها انب هیباالراده و االفعال االله
 هیت الجزئلترصفابا هیو ارواح ربان هیاملوجودات بنفوس اله یف ترصفونیف هیو الصفات السبحان هیالربان

دون  اتیو لهم احسن املثل کانت مدرکه للجزئ واناتیکام ان الح هیالکللهم الترصفات  سیالخاصه و ل
 یلهم الترصف الجزئ اءیو بذلک صارت من جنس اخر و صار االنسان من جنس اخر فکذا االنب اتیالکل

الظهار االعجاز لقومهم  همیالله الظاهره ف هیحسب ذلک الرأس الخاص بهم من مش یعل ناتیالکا یف
وجودات اول امل همیفانهم صلوات الله عل تهیمن ذر اءیو االول اءیمنها مقام خاتم االنب و همیو اثبات دعو
ادراک مقامهم طامع و مقامهم فوق مقام  یف طمعیالحق و ال لحقهمیسابق و ال سبقهمیو ارشفها ال

عند  هبمن طرق العامه و الخاصه و تواتر الخرب  کام ورد نتهمیخلقوا من فاضل ط اءیو االنب اءیاالنب
هذا  یالکتب املصنفه ف ریو سا یو الواف یاال معاند و کتاب البحار و العوامل و الکاف نکرهیال عهیالش

و  اذا خلقوا من شعاع نورهم اءیمن جنس االنب سوایفل یحد التواتر معن تجاوزیالفن مشحونه به بل 
ظاهر الله و م هیمحال مش مالله و اسامئه و صفاته فه هیمش عیجم همیو هم: قد ظهر ف نتهمیفاضل ط

و  یماملس ریو االسم غ یالشائ ریغ هیتهدلت غصونها و تنشبت عروقها اذ املش همیصفات الله و ف
الذات حادث مخلوق و هم اول ما خلق الله باجامع  ریاملوصوف بالبداهه و کل ما هو غ ریالصفه غ

احد من خلق اله فتعلق بهم متام  همیساویالله و ال یرشفها و اعظمها و اقربها الالعامه و الخاصه و ا
و الرسل و  ءایاالنب یو بالعرض و هم: قد بعثوا عل ایثان رهمیالله اوال و بالذات ثم تعلق بهم بغ هیمش
و امئتنا:  انیفلو کان نب اهمیرعا یعل اءیاالنب منهیکه همیعل منهیلهم نفس مه کونیفوجب ان اءیاالول

 عیو جم اءیاالنب یلکانوا کاحدهم فلام بعثوا عل یالترصف الجزئ اصحاب ضایا اءیاالنب یاملبعوثون عل
و  همتیرع عیجم یعل یلهم نفس تقو  کونیالحکمه ان یذرات الوجود بنص الکتاب و السنه وجب ف

اال من البعد  حصلی سیاال من ضعف النفس و الضعف ل سیو العجز ل تهمیاال لکانوا اعجز من رع
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بداهه اشبه بها بال یالن القوه صفه الله و االقو  فیالله من الضع یاقرب ال و یاقو  یعن املبدء فالقو 
 یه و اقو املبدء کان اشب ینور الرساج کلام کان اقرب ال یف یاملبدء بالبداهه کام تر  یو االشبه اقرب ال

املبدء و اشبه و ذلک  یاقرب ال یک االقو لکان ذل یمن النب یاحد اقو  هیالرع یفکذلک لو کان ف
 کونیاقرب فوجب ان یو ذلک االقو  ثیابعد من الله من ذلک الح یالنب کونیابعد فوجب ان العجزا

املبدء من  یذلک املحجوج من تلک الجهه حجه و ذلک الحجه محجوجا و هف الن الحجه اقرب ال
 ی: املبعوثون علاوهیو اوص 9نایاالطالق فنب یاالطالق و املحجوج محجوج عل یکل جهه و هو حجه عل

 نزل یو قد قال الله سبحانه تبارک الذ تهمیرع عیمن جم یاقو  کونوایاملوجودات وجب ان عیجم
 کنیفان مل ایکل کونیالبد و ان اتیالجزئ عیجم یعل منیو امله راینذ نیللعامل کونیعبده ل یالفرقان عل

العرض و  و ینسبه العزله و التواط ریالسا نیو ب نهیو النسبه ب تایو هو کاحد الجزئ ایکان جزئ ایکل
 القوم فافهم راشدا موفقا. یعرض القوم حجه عل یمن ف کونیال

ان ارشف هذه  بیو مقامات مختلفه فاعلم انه ال شک و ال ر یعرفت ان للخلق مراتب شت فاذا
بل ق ضیاملدد و الف هیال صلیو کل ما هو اقرب  هیاملبدء من اخسها کام ارشنا ال یاملراتب اقرب ال

 یو ال تاقبل النب وانیالح یالنبات قبل الجامد و ال یتصل ال وضیاالخص فاالمداد و الف یال صلیان
احد قبله و  یال ضیف صلیو ال اءیقبل االنب ناینب یو ال یقبل االناس اءیاالنب یو ال وانیاالنسان قبل الح

م و مبدئها ث هایارشفها و اعل یکل رتبه ال یف وضیاالمداد و الف صلیالحکمه ان یف جبیکذلک 
مت و انت عل یواحد کل یعنالتخصص و الحکمه م اتیالن العقل یفاالعل یاالرشف فاالرشف و االعل

 صلیاقرب و کل اقرب البد و ان کونیو کل ارشف اشبه البد و ان رهیان االشبه باملبدء ارشف من غ هیکل
 یو الرساج هو اشبه به و اق یانوار الرساج فکل نور هو اقرب ال یقبل االبعد مثال ذلک ف ضیالف هیال

النهر  یف یاالبعد کاملاء الجار  یال صلیقبل ان قرباال  یال صلیاملفاض من الرساج  ریو املدد املستط
من  سوایل یاالناس عیان جم بیو ال شک و ال ر هیادان یال صلیالنهر قبل ان یاعال یال صلیانه 

مبدئهم بقرب واحد و نسبه واحده اذ منهم عامل و منهم جاهل و منهم مومن و منهم فاسق و منهم 
فمن ا قولیو  علمونیال نیو الذ علمونی نیالذ یستو یهل  قولیوالله سبحانه  ریو منهم بص یاعم

املسلم  و الکافر و یو الضال و املهد ریو البص یاالعم یستو یفال ستوونیکان مومنا کمن کان فاسقا ال
و بعضهم ابعد و  هیحد سواء کان بعضهم اقرب ال یمن مبدئهم عل کونوایفاذ مل نیو هذا ظاهر ب

 یفاذا کان بعضهم اقرب و ارشف و اعل یو بعضهم ادن یبعضهم ارشف و بعضهم اخس و بعضهم اعل
زم و لوال ذلک لل یاالدن قبل االخس االبعد یاالرشف االقرب االعل یاملدد ال صلیالحکمه ان یوجب ف

مع انه رصح  میعن الحک صدریبال مرجح و هو خالف الحکمه و هو ال حیالوجود و الرتج یالطفره ف
و  لمونعیال نیو الذ علمونی نیالذ یستو یکالفجار و قال هل  نینجعل املتق مکتابه و قال ا یبه ف

و ال  اءیاالح یستو یالظل و ال الحرور و ماو ال الظلامت و ال النور و ال  ریو البص یاالعم یستو یقال ما
 یو رشافه و باعث له ام ال فف هیاما هو لسبب قدمه عل خلویال یاالدن یاالخس عل میاالموات فتقد

 لصی ءیانقلب الفرض الن کلام کان ارشف هو اقرب و هو اجذب للمدد و احق به فلو کان ش یاالول
فهو  مرجح ریلکان هو ارشف و اقرب و کان الفرض االول باطال و ان کان لغ هیاملدد اوال لباعث ف هیال

 صالیا یف یانالد هیتسو یا یمع العال تهیاالطالق و کذا تسو یعل یالغن میالکامل الحک یمحال عل
ذاتا املستمد مثله ذاتا و الفرض کان غلطا و  یمع العال یفان کان لباعث فهو املساو  یاملدد مع العال
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ملطلق ا یبال مرجح و هو باطل ممتنع صدوره عن الغن حیباعث فهو الرتج ریو ان کان لغ هیص فال نق
عه االرشف او م یال صلیان قبلاالخس  یاملدد ال صلینفسه فامتنع ان یف ءیش یال باعث عل یالذ

بعده کام ان الجزء االقرب من نور  یالدان یواصال ال کونیو به  یالعال یاوال واصال ال کونیو وجب ان
املتأخر  یفنیمتأخر و متقدم  نیب لیبعده به بعده فلو ح یالجزء الذ ریستنیاوال ثم  ریستنیالرساج 
 المحه.

لوال زراره و  نیرحم الله زراره بن اع 7کام قال الصادق اریوصف االخ یبذلک قد نطق االخبار ف و
 ثیل ریاال زراره و ابوبص یاب ثیذکرنا و احاد ییاحد اح ما 7و قال یاب ثینظراوه الندرست احاد

حالل  یلع یالله و امناء اب نیهوالء حفاظ د یالعجل هیبن معو دیو محمد بن مسلم و بر یاملراد
حقا اذا  7یو اصحاب اب یهم مستودع رس  یهم عند ومیعلمه و کذلک ال بهیالله و حرامه و کانوا ع

 7یذکر اب ونیحیو امواتا  اءیاح یعتیاراد الله باهل االرض سوء رصف بهم عنهم السوء هم نجوم ش
 یقال الراو  7یبک ثم نیالغال لیو تأو نیانتحال املبطل نیعن هذا الد نفونیالله کل بدعه  کشفیبهم 

 ریو زراره و ابوبص یالعجل دیو امواتا بر اءیو رحمته اح همیفقلت من هم فقال من هم صلوات الله عل
 یصلیمبن  دفعیان الله ل هیو لوال دفع الله الناس اال یتلو قوله تعال یف 7و محمد بن مسلم و قال

 یزکین مب دفعیلهلکوا و ان الله ل صلوهترک ال یو لو اجتمعوا عل عتنایمن ش یصلیعمن ال عتنایمن ش
 عتناین شم یزکیمبن  دفعیترک الصلوه لهلکوا و ان الله ل یو لو اجتمعوا عل یزکیعمن ال عتنایمن ش

 حجیال عمن عتنایمن ش حجیمبن  دفعیترک الزکوه لهلکوا و ان الله ل یو لو اجتمعوا عل یزکیعمن ال
له فوال هیالله عزوجل لوال دفع الله الناس و تال اال قولترک الحج لهلکوا و هو  یو لو اجتمعوا عل

بصالح الرجل املسلم ولده و ولد ولده  صلحیان الله  9یو عن النب رکم،یبها غ یعنو ال  کمیمانزلت اال ف
عذاب  هیقر بیصیال 7و قال الباقر همیحفظ الله مادام ف یف زالونیحوله ال راتیو دو رتهیو اهل دو

 ذلک من االخبار. ریغ یال نیومنسبعه من امل هایو ف

 یال نزلیثم منه  یالعال یاملدد اوال ال صلیو  یبواسطه العال یالدان مدیو ظهر ان الله سبحانه  نیفتب
 یالدان هیاحتامل تسو زعمی یبال مرجح بل الذ حیالرتج لزمیالوجود و ال یالطفره ف لزمیلئال  یالدان

و ارسال الرسل و انزال الکتب فان امتثاله امر الله سبحانه و  عیعبث الرشا زعمیاو تقدمه  یمع العال
ارسال  یفائده کانت ف یالتقرب مثره فا وجبیالحد تقربا او ال وجبیلو کان ال9هیه و سنه نباتباع کتاب

قربا فام ت وجبیتقربا فان کان  وجبیمثره و ال ثمریالرسل و انزال الکتب و وضع الرشائع اذا کان ال
بعد ما تجاوز  هر یغ یال صلیاالستناره البد و ان یتقدم ف ذافائده التقرب اال کرثه االستناره و تقدمها فا

اج و للکل الرس  ریعرض واحد و املن یعنه کام مثلنا باالنوار املفاضه من الرساج مع ان االنوار کلها ف
للکل هو الرساج و ان الحکمه اقتضت  ریرتبه النور املقدم مع الرساج فان املن یتساو  وجبیذلک ال

 لبعض. ضیواسطه الف نواربعض اال  کونیان

 الله سبحانه و بعض یو المحه بعض منهم اقرب ال یعرفت ذلک فاعلم ان الناس لهم مراتب شت فاذا
ما هنالک  یمنهم ابعد و بعضهم ارشف و بعضهم اخس فان کنت التعلم ذلک و اردت شاهدا عل

وجود االقرب فکل  یو االبعد وجوده اعظم شاهد عل یوجود االعال یعل لیوجودهم ادل دل یفاالدان
 سینفسه و اشباهه و اقرانه مع کرثه اضاعته و قله بضاعته و علم من نفسه و اشباهه انه ل یمن رأ 
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نفسه من النقص و العجز املانع عن کونه  یف یر یالخلق ملا  عیاوال قبل جم 7من االمام ستمدیمبن 
عد هذا االب کانموجودا ملا  کنیموجود النه لو مل یان اقرب منه و اعل علمیاالمام فل یاقرب الخلق ال

ته و رزقه و قوته و صح وتهیمن ح هیال ایجار ضیالف یابدا فاذا رأ  ضیالف هیال صلی کنیموجودا و مل
ان هناک من هو اقرب منه و  علمیفل یالتحص یذلک من النعم الت ریو غ امنهیو علمه و عقله و ا

خارج و  لیدل یمعه ال تاجوجود االقرب التح یعل لیتلک النعم بواسطته فوجودک ادل دل هیتصل ال
 کیالتجهله عاملا کنت او جاهال قادرا او عاجزا فتثبت الحجه عل ینفسک حت یذلک ف لیجعل دل

ا انا کنا عن هذ مهیالق ومی قولوایکل نفس بوجود اقرب منه لئال  یبوجودک و کذا قامت الحجه عل
طلون ضعفاء افتهلکنا مبا فعل املب معدهمن ب هیامنا ارشک اباونا من قبل و انا کنا ذر قولوایاو  نیغافل

د الح مکنیال ثیاملبدء بح یوجود من هو اقرب منه ال یکل نفس بوجودها عل یفلزمت الحجه عل
 نکریو قد » ءیالوجود اوضح من کل ش یوجود السابق ف یعل لیجهله فالدل یاحد ف عذریانکاره و ال

 «.ضوء الشمس من رمد نیالع

اما  هیو امداد رشع هیالوجود فاعلم ان االمداد قسامن امداد کون یف کیلک وجود مقدم عل نیتب فاذا
هو موجود  و یو الدان یالعال نیاملمد و املستمد و ب نیب یمن ارتباط کون هایفالبد ف هیاالمداد الکون

 عیو جم هایمبباد رتبطهاملکونات م عیالکون جم یاملستمد فف وجدیو اال مل هیالذرات الکون عیجم یف
ن و موجود و االذعا نیاملستمد یف یالن التوجه الکون ایاستمدادا کون هایاملوجودات مستمده من اعال

املکونات ثابت و لذلک قلنا ان کل املوجودات مومنون بالله سبحانه و  عیجم یف یاالعرتاف الوجود
ن و االرض و قال و االسموات  یاسلم من ف هو لذا قال الله سبحانه و ل نیو السابق ائهیبرسوله و اول

الدعاء ذلت  یاالرض و ف یالسموات و ما ف یما ف سجدیبحمده و قال و لله  سبحیاال  ءیمن ش
 اءیارادتک االش یبقدرتک القضاء و مضت عل یلقدرتک الصعاب و تسببت بلطفک االسباب و جر 

ودات املوج عیالکون جم یالدعاء، فف همنزجر  کیدون قولک مومتره و بارادتک دون نه تکیمبش یفه
البد ف هیرشعه و بذا و لذا کلها موجوده و اما االمداد الرشع تجاوزیو ال نهیمنها د ءیش خالفیمقرون ال

بدا اال النجاه ا یف یالکون یکفیو ال هیو استمداد و عباده رشع یو توجه رشع هیمن معرفه رشع هایف
جل ذلک اال ال  سیو ل نیبناج سوایو ل نایمه کام بالله و حک مران الکفار کونا کلهم منقادون ال  یتر 

من  یالرشع للشارع فبذلک صاروا کفارا و املقصود الکل یف نقادوایو مل ذعنوایرشعا و مل قروایانهم مل
 بدونعیرشعا کام قال ماخلقت الجن و االنس اال ل عرفوهیالله و  عبدوایخلق العامل و الجن و االنس ان

لکان بعث الرسل و انزال الکتب لغوا فظهر ان الالزم هو االذعان  نفعهمی یلکوناالذعان ا کانو لو 
الزم اال ان ال نیبالسابق یبواسطه اذعانک الکون کیال صلیاملدد و ان کان  کیال صلیو ما  یالرشع

 مرزوق یبالله سبحانه و برسوله و االمئه: رشعا هو ح ذعنیالرشع فکام ان من مل یاالذعان به ف
اقرارا  کونیو البد و ان نفعکیکذلک االقرار بالسابق کونا ال نفعهیمستمد کونا و ممدود کونا اال انه ال

واسطته ب صلیمن االمداد  کیال صلیسابقا و کل ما  کیتنتفع به فانک اذا عرفت ان عل یحت ایرشع
و االذعان و االقرار و  هیلالتوجه ا لزمکیو املدد عنک  ضیالنقطع الف نکامیلو حال حائل ب ثیبح
و  الظطلمت تیلحکمه فانک ان ادبرت عنه و اعرضت و تول ادیالمره و االنق میبه و التسل امنیاال

کان  انقطع الوجود و ان ایبسببه المحه فان کان االدبار ادبارا کون کیانقطع عنک االنوار املفاضه عل
ق الرسول و االمئه: و النور الساب یالخلود کام کان ف رااورث الظلمه و الشقاوه و الن ایاالدبار ادبارا رشع
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له من ال همیما ات یوجودا ام تحسدون الناس عل کیولکنه عبد رق لهم مقدم عل یبرسول و ال نب سیل
وجود نفسک لزمک االقرار به و شکر نعمته فان شکر املنعم واجب  لیبدل کیفضله فاذا قدمه عل

به  قیلیناء الث هیعل یتعرف املنعم و تحصل رضاه فرمبا تثن یحت هحصول متنعیعقال و نقال و الشکر 
لنعمه فان الشکر استعامل ا نیبالشاکر قیلیرضاه و هو ال خالفیمنه الکفران و رمبا تعمل عمال  لزمیو 
قلبک و حواسک و جوارحک بل عقلک و  یاملدد الواصل ال یمرضات املنعم و هو الواسطه ف یف

العبد  رشکیمن مل یتشکره و رو مرضاته مل یف کیعل هیالنعمه الجار تعملستروحک و نفسک فام مل
 یلذا کیالظاهر فام ظنک بالعبد املقدم وجوده عل یف کیالرب و هذا هو العبد املنعم عل شکریمل

 سخطهم اقبح یعرضک و استعامل نعمتهم ف یهم ف نیشکره شکر الرب و کفران نعمه العباد الذ
و  بیقر یعن املبدء و استدللت به عل دیفاذا اذعنت انک بع نینعمه السابق نفام ظنک بکفرا حیقب

قال عقال و ن کیوجب عل کیعل یتجر  هیدی یاوال النه اقرب و منه و عل هیاذعنت بان االمداد تصل ال
المره  میتسلله و ال ادیمعرفته و اتباعه و االنق کیاال مبعرفته فوجب عل مکنکیشکر املنعم و شکره ال

ل تفعاعدائه فان مل یو بغض اعدائه و محب ائهیلحکمه و القبول منه و حبه و حب اول المتثالاو 
 ضایه اب کلفکیو  ضایالله منک ا دیریما  عیالرب فان جم شکریالعبد مل شکریکفرت نعمته و من مل

 والرب و سخطه سخطه و الکفر به الکفر به و حبه حبه  یفرضاه رض کیال صلیو منه  هیال صلی
 و نینیع یاملجادله ما ذکرنا و هو کاف لذ لیمن دل کیکفیبغضه بغضه و 

 من مواقعها ینحت القواف یعل

 البقر فهمیاذا مل یو ما عل 

 

 

 نیلراشدا اءیو االول نیاملکرم عهیوجودک من الش یمن الرکن الرابع اال معرفه السابق عل دینحن النر و
 .یو اجتنب الضالله و الغو  یمن اتبع الهد یو السالم عل

الرکن  یاالستدالل عل ی: ف ی، املـقام الثان تیبانوار اهل الب ریالعقل املستن لیالدل ی، ف3فصل *» 
 «*الرابع باملوعظه الحسنه

 یالثان املـقام

و  نیمخصوص السالک لیالرکن الرابع و النور الساطع باملوعظه الحسنه، و هذا الدل یاالستدالل عل یف
 یف حتملیما  هیف حتملیاالول بدرجه و ال لیارشف من الدل لیو هذا الدل نیقیب العقل و الاصحا

 و نیالدار یف اهالسالمه و الروح و الراحه و النج قیاالول من النقض و االبرام و هو طر لینوع الدل
امرک  اصالح یاالول و بالنظر و الحزم ف لیمن نحو الدل یمعرفته اال بعد التخل مکنکیال لیهذا الدل

 ربک فتظلمه. یالتحکمن لنفسک عل اکیا اکیفا لیبهذا الدل حاکمکیو االخذ بالجزم فربک 
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و امروک و نهوک و عدوک  فیو امئه و انهم کلفوک بتکال ایانک بعد ما عرفت ان لک ربا و نب اعلم
 تابه و قالک ینارا و حرصک الله سبحانه ف همیارتکاب نواه یاتباع اوامرهم جنه و اوعدوک ف یف

 یعل ولواتقلک به علم ان السمع و البرص و الفواد کل اولئک کان عنه مسئوال و قال ال  سیالتقف ما ل
تخرق تصعد الهواء و ملثم عرفت من نفسک انک مل ئایمن الحق ش یغنیالله اال الحق و قال ان الظن ال

ثم سمعت من قوم انهم  ریالجزا الرب و البحر و عیتسبح جمتصل املرشق و املغرب و ملاالرض و مل
 ان دعونی

 تحت قباب االرض طائفه لله

 الناس اجالال ونیاخفاهم عن ع 

 

 

 و املوصول و املفصول ثیو اللم و الح فیکل عرص عرفوا الکم الک یان جامعه موجودون ف قولونیف
الله منزله و ادناهم زلفه و اجلهم عند الله قدرا و اعالهم  یو هم اعلم الناس بعد امئتهم و اقربهم ال

محکمه مجمع  هیمنع ادعاءهم ا یف سیالله عن البالد و ل دفعیالله العباد و بهم  رزقیمکانا بهم 
متفرقه و ال رضوره من املذهب تدفعهم و ال اتفاق من االسالم  ریو ال سنه جامعه غ لهایتأو یعل
ربک و  امتثال امر دیان کنت تحب نفسک و تر همیعه االمکان و التنکر علبق یفذر قولهم ف منعهمی

 متنعیاذا کان الف لهیتأو أتهمیملا  وبعلمه  طوایحیبل کذبوا مبا مل همیف یقال الله تعال نیالتکن من الذ
االخوان دعواکم هذا امر ممکن  هایعقال وجود اشخاص هکذا و المانع منه رشعا و هو امر ممکن فقل ا

ا قلتم م کونیان مکنیالنفوس  عیجم یالرب و البحر و الاطلعت عل عیما طفت بجم یالمانع منه الن
ل امرکم الامتث یو الاخطئکم و الاکفرکم ولکن کمیعل کرالشک و الان زیح یو انا ف کونیان ال مکنیو 

ه فلست ب یتأتونبسلطان اقررت معکم و ان مل تمیفان ات نیبسلطان ب یتأتونو الاقر معکم اال ان
 نیاالمر انکم عجزتم عن اثباته فلعل هناک قوما اخر هینفسه ممکن غا یفان االمر ف ضایاکفرکم ا

 .یمکاناثباته فانه امر ا یعل قدرونی

فضاء االحتامل فاعلم ان وجود  یاالنکار ال ینظرت لنفسک و انصفت ربک و صعدت من مهاو  فاذا
الحجج  وهیزمان ح یاما ف نکریوجودهم امر ال هیکل عرص و زمان اکمل و اکمل یکذا فاشخاص ه

غالبا  انواک العباد بل عیمبشهد جم کونوایبلد من البالد و مل یو ظهورهم: فان االمئه: کانوا ف نیاملعصوم
مور اال  عیاظهار جم مکنهمی کنیلغلبه اهل الفساد فلم نیو العناد او صامت یمحابس اهل البغ یف

 یم فانفسه تصورونیوجوده و  تصورونیالعباد و ملا کان الناس غالبا اذا تصوروا عرص االمام  عیلجم
 نهیفان االمام کان مثال باملد ااالمر هکذ سیما حققنا و ل نکرونیعام شاووا و ارادوا  سألونهیمجلسه و 
ل ب شاهدوهیمات بل رب اقوام مل یابدا حت شاهدهیعرصه مل یالبالد فرب رجل ف ریسا یو الناس ف

 شهدوایالبالد ل یماتوا فلعلهم غرباء اتوا من اقاص یاالمام حت شهدوایبلد االمام و مل یرب رجال کانوا ف
ا الحبس و رمب یماتوا و هو ف یحت نیو الحبس و بقوا سن نالسج یو قد جاوا و هو ف زوروهیاالمام و 
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و رمبا  هیالخلفاء املنصوبه عل نیو اع نیملنع الحرس و السجان ضایاملکاتبات ا یعل قدرونی کونوایمل
مته حرضته و الترشف بخد یالوصول ال یعل قدرونی کونوایالحبس و من خوف السلطان مل یف کنیمل

 عهیکل امام رجال من الش عهیش یف کونیاکمل و احسن و اتم و اوضح ان کنیفاذا کان االمر کذلک امل
حقائق علومهم و امرهم  یارسارهم الصعبه و استأمنهم عل یاطلعهم االمام عل اءیعلامء حلامء ابرار اتق

 عهیعند العامه و عند جهله الش نیمعروف ریغ کونوایو اهل الکتامن منهم و  عهیالش یمستعد میبتعل
باملره  ضیالف نقطعیم فبامئته فعلیالخذ برقابهم و قتلوا و ارسوا کام کان  نیان کانوا معروف نهمفا

و  یعمتن کمیو امتمت عل نکمیاکملت لکم د ومیذلک بعد ما قال الله سبحانه ال سیفانصف ربک ال
 سیال بکو اتم للنعمه و اوضح للمحجه و ابلغ للحجه انصف ر  نیاکمل للد نایلکم االسالم د تیرض

 هیاکمل الن مهیو الفطره السل ههیباکمل فانه خالف البد سیتقول ان ذلک لان سعکیذلک باحسن ال
لعدم حصول االبالغ للحجه و  نیالد یالنقص ف لزمیمسکه بل بعدم ذلک  یذلک معروف عند کل ذ

فسه االمام بن هیهداهذه االمور بخرق العاده و  کونیعاده الله سبحانه ان جریو مل نیللمستعد هیالهدا
 یبس و االرس و ان اتفق مره منهم ترصف فالح یاملرشق و املغرب و لو کان ف یکل من ف سهیالنف

 یاو ف فعلهیان رهیغ سعیامر ال یارض او خروج من االرس و السجن فامنا کان ذلک ف یامللک او ط
املعجز ب تفقی کنیفلم نیاملسلم هیاول اسالمه و اما هدا یاال مبعجز ف یهتدیمن ال هیمقام معجز لهدا

کاملون بالغون عارفون  عهیلهم ش کونیا منهم فاالکمل اندامئ تفقی ایذلک امرا عاد سیعاده اذ ل
 ریکسال جربونی عرفونیال ثیاطراف االرض معارشون للناس من ح یعلومهم ف یبارسارهم مطلعون عل

 شک ان فال فعلونیو  فعلونیمطالبهم و  یلا نیاملستعد وصلونیالغرور و  یدیا یف ریاالس هدونیو 
 یو خلل ف نیعدمهم نقص للد یو ال مذهبا بل ف نایوجودهم د ینافیوجودهم اکمل و اتم و ال

 هیاالهد قیبخرق العاده کام عرفت و من عرف طر هیالهدا یعاده االمئه ف جریاذا مل نیقیو ال امنیاال
هم و ب سلکیو نهارا و  الیاالمام ل الزمهمیان مکنی امرب سیبهم عرف انه ل یو السلوک بالناس و املش

و  ائلهسیو نهارا و  الیل دیاالسات یمع ادن باحثیان ذیذلک لتلم مکنیو ال رتقوای یمعهم حت یمشی
 یمشیعه و م سلکیو  هیعل قرأیعنه و  سألیبه و  ستأنسیلذلک االستاد  فهیبل البد له من خل کاملهی

حسب العاده  یعل سعهیال دهیذلک و توجهات اخر و معارشات عد ریره غیفان لالستاد شئونا کث
لک مع ذ مکنیفاذا مل رهیاالمور لعلل کث عیجم یالعاده بخرق العاده ف جریو مل هیامشیو  سالکهیان
خطوه واحده و لو  سالکوهیان قدرونیال هاتیه همیامشیالناس االمام و  سألکی فیاستاد فک یادن

ن اول خطوه ولک یفمن سالکه احرتق ف سالکهیحد احد ان سیانه ل نتیمحله لب قامهذا امل یکان ف
 یف عدلونیالحق و به  یال هدونی نیکمل عهیو ظهر ان االکمل وجود ش نیفتب انهیهنا محل ب سیل

 الخلق.

برتک  نییو هو قد عاقب النب یاالول ریغ یال یاالول رتکیعرفت ذلک فاعلم ان الله سبحانه ال فاذا
من  ریلکان آدم و سا هیات الربوبمن صف یاذ لو کان ترک االول یآدم ربه فغو  یو قال و عص یاالول

ان  نایفلام رأ هلباخالق الله لالتصاف بصفات ال نیلصفات الله متخلق نیمتبع اءیمن االنب یترک االول
ه عرفنا انه عاقبهم برتک التخلق باخالقه و االتصاف بصفاته و عرفنا ان یالله سبحانه عاقبهم برتک االول

مع ان  هیا علو تعاقبن یرب انت کنت ترتک االول ای قولوایحجه ف هیعل ائهیالنب کونیف یاالول رتکیال
 حیما ال ترج رجحیاملطلق ال یالغن میمرجح و الحک ریمن غ حیترج یاالول ریغ یال یالعدول عن االول
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 هیربک ما المک عل یسئل عنه و اما العدل فاال تنسب ال نیالعدل ح ریتفس یله و قد قال الصادق ف
ه و ظهر ملن نظر و ابرص بحکم املوعظ نیسبحانه، فتب هیعل جوزیال هیعل اءیو االول اءیفام الم االنب

 هر یغ یعن االکمل ال عدلیاکمل و ان الله ال نیالکمل عهیالشان وجود  مهیالحسنه و الفطره السل
 بهیو غ یزماننا هذا زمان فقد النب یف امیکل زمان الس یفخلقهم و اوجدهم و البد من وجودهم ف

العباد و  هدونیهذه الفرته هداه  یف کنیفلو مل 7عن الحجه هیو االنظار کل یدیو قرص اال یالول
 یفصل االخبار فاذا ثبت انهم موجودون ف یکام مر ف نیاال ارتد عن الد داح یالبالد ملا بق عمرونی

امرهم ئتامر بلهم و القبول منهم و اال  میلهم و االذعان بهم و التسل ادیکل عرص وجب اتباعهم و االنق
عنهم و کذلک اذا عرفت انه البد  ضهیف قطعیلطفه عباده و ال منعیفان الله ال همیو االنزجار عن نه

فالعدول عنهم عدول عن الحق و  یهدیالله من  یهدیبهم  نیهوالء و هم الهداه الذ جودمن و 
الحق و من انکرهم فقد انکر الحق و من عرفهم فقد عرف الحق و الکفر  یرجوع ال همیالرجوع ال

لله و ا یرد عل همیفالرد عل هیالحق و دعاه ال یبالحق النهم عل امنیبهم ا امنیبهم کفر بالحق و اال
حد الرشک و جهلهم جهل الحق و معرفتهم معرفته و هوالء موجودون المحه و اما من هم  یعل هو

 فیالکتب منهم او ذکر عند الجهال لعرفوا و اخذ برقابهم و خ یفانه لو کتب ف هانیفلسنا بصدد ب
و  ئایو املقصود من وضع هذه الرساله اثبات وجودهم و من طلب ش دهمیس یعل خافیما  همیعل

فنا اذا اعرت  نایعل بوایعیبوجود رجال هکذا و ال ذعنوایاالن من القوم اال ان دیجد و استأهل وجد و النر
 لهم بذلک و انا النعرفهم یو ان نازعونایودهم و اقررنا ثم ان عرفوا منا ان اولئک الرجال من هم فلبوج
 .قتصارجهه االختصار و اال  یاملوعظه عل لیفهذا نحو دل عاندهمیو  نکرهمیمن 

الرکن  یاالستدالل عل ی، املـقام الثالث : ف تیبانوار اهل الب ریالعقل املستن لیالدل ی، ف3فصل *» 
 « *الرابع بالحکمه 

 الثالث املـقام

 نیو الخلص اریاالخ نیصیحظ الخص یاملتشعشع بالحکمه و ه اءیالرکن الرابع و الض یاالستدالل عل یف
ار و صلوات الله امللک الجب همیاالطهار عل اءیحب االول یف نیاملتمحض اریعن االغ نیاالبرار املجتنب

 اخلصهم الله نیاالفئده و االبصار الذ یو امنا ذلک حظ اول یلنها یدرک ذلک للخواص و اول مکنیال
 یو تغوص لجج هذه البحار فالترکض ف اریبخالصه ذکر الدار و ان رمت ان تجوس خالل هذه الد

 نیالفائز الجبار لعلک تفوز مع زیما اقول بنظر االعتبار و استعن بالله العز یو القفار و انظر ف یالبواد
 و االبصار. یدیالا یاالطهار اول

وجوه بوجه من ال عرفیفال زیمیفال یجز یو ال یثنیان الله سبحانه احد فال بیانه ال شک و ال ر اعلم
 یال ریشینفسه و  حدیباحد املدارک الن کل مدرک  درکیبه االوهام و التدرکه االحالم و ال طیو التح

 7ضاو قال الر  نیزوجخلقنا  ءیکام قال الله سبحانه و من کل ش یبیمثله و ال خلق اال و هو زوج ترک
 نیزئمدارک الخلق مرکب من ج عیفجم هیاراد من الدالله عل یفردا قامئا بذاته للذ ئایش خلقیان الله مل

و االبصار و ه درکیما اوجده فالتدرکه االبصار و هو  امثلیخلقه و ال شاکلیوالله سبحانه احد فال
ود مسدود و الطلب مرد قیشکله الطر یال بمثله و الجأه الطل یاملخلوق ال یو انته ریالخب فیاللط
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کم باوهام زمتوهیاالحالم عن درکه و قنطت االوهام عن فهمه فکلام م ئستیف یربک املنته یان ال
کم ل یبه و ان سیو امنا زعمتموه انه کنه الذات و ل کمیفهو مخلوق مثلکم مردود ال هیادق معان یف

اوصافه و رجعت  یالوصف و انتهت املعارف ال یالفاذا رجع من الوصف  یو مت یو حت یدرکه و ان
 هایال املشار یاملقامات و املعان یو ه دهیو مقامات عد یمراتب شت ضاینعوته و الوصافه ا یاملعامل ال

رسک  ینون علبه واله امرک املأم دعوکیما  عیجم یاسألک مبعان یدعاء شهر رجب اللهم ان یف
فجعلتهم  کتیمن مش همیلعظمتک اسألک مبا نطق ف ملعلنوناملستبرشون بامرک الواصفون لقدرتک ا

بها  کعرفیکل مکان  یلها ف لیال تعط یو مقاماتک الت اتکیو ا دکیمعادن لکلامتک و ارکانا لتوح
ها وها منک و عودبد دکیاال انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها ب نهایو ب نکیمن عرفک ال فرق ب

کل مقام  دهیولکن لها مراتب عد اتیهذه املقامات و اال یال ماالوها عیالدعاء، فرجوع جم کیال
 لهایتفاص یعامل امللک الت یحسبها من عامل الرسمد ال یبه لها عل یالله تعال یمرتبه و قد تجل خصی

علمه  یو ما ف ءیبقدر ما خلق الله من ش هیالجزئ لهایالف الف عامل و تفاص یالف الف مقام ف هیالکل
الرتبه  تلک ناسبیخاصا  ایکل مقام له تجل یاال الله سبحانه فاقام سبحانه ف هایحصیو ال ءیمن ش

به خواطر افکارهم و المتثله غوامض  طیلالداء عنه بلسان اهلها اذ کانوا و التدرکه ابصارهم و التح
 دفوقهم الن االدوات تح یه یو عالماته الت ایمقاماته العل ریسا درکونیارسارهم بل ال یظنونهم ف

من شأنها ادراک عامل  سیان الحواس الخمس الظاهره ل ینظائرها اال تر  یال ریانفسها و االالت تش
امنا  و ان تدققت و هیالکل یمن شأنها ادراک املعان سیاملثال و ان تلطفت و الحواس الخمس الباطنه ل

 له ادراک سیو ل هیالکل یمن شأنه اال ادراک املعان سیفقط و العقل ل هیثالحظها ادراک الصور امل
مل به و تعرف الهل عا یتجل یو الصور املجرده و املشوبه فاملقام الذ یعن املعان ئهیالرب قیالحقا

للنفوس ادراک ذلک املقام و ال قصد ذلک املرام فانها التدرک اال النفوس و الصور املجرده  سیالعقول ل
فوس به و تعرف الهل عامل الن یتجل یالذ ملقامو کذا ا هیالکل یبه للعقول من املعان یو املقام املتجل

 یبه ف یاملتجل املدرک و املدرک المحه و کذلک املقام نیلالجسام درکه فانه البد من مناسبه ب سیل
 درکیان العرض یبه خربا فانه قد استحال ف طوایحیالهل عامل االثار ان سیل راتیعامل املوثرات و املن

له مشعر من جنسه و ال مدرک من  سیو ل یللعال یالطول درک الدان یف مکنی فیفک یالعال یالدان
 شکله.

لله لهم بهم و بجنسهم و شکلهم و اال ما تعرف ا یاال ال رجعونیو ظهر ان اهل کل مقام ال نیفتب
 یعنی 7لصادققال ا هایالله نفسا اال ما ات کلفیخلقه قال الله سبحانه ال یتبلغ الحجه لله سبحانه علمل

و قال  عرفونیل یا 7قال الصادق عبدونیماخلقت الجن و االنس اال ل قولیما عرفها و هو سبحانه 
ملعرفه و ا هیاعرف فکان العله الغائ یفاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لک ایسبحانه کنت کنزا مخف
راکه فلذلک اد مکنهمیمبا  هیو الطول هیالهل کل رتبه من الرتب العرض یتجلیاملعرفه التحصل اال بان

ال  یالدانب یبالعال یو تعرف للدان یبالعال یاال انه تعرف للعال ءیش جهلهیال یحت ءیتعرف لکل ش
خصوص امل یکنف ذلک التجل یف أووایاهل کل رتبه ان یفاذا الالزم عل هیکام برهنا عل یالعالبنفس 

و  رحال احالمهم هیال شدوایو  هیعن امره و نه صدروایمعقله و  یف سکنوایبفنائه و  حلوایبهم و ان 
 یفقد هو  هأتیتلک الرتبه من اتاه فقد نجا و من مل اهلبه  یبتامم اوهامهم فهو الباب املبتل قصدوهی

 دجیبلوغ مرامه فهو والله هکذا ضال ال یف نفعهیاوهامه و مادونه ال یدیما فوقه التصل ا یالن ال
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معرفتنا و  لیالله اال بسب عرفیال نینحن االعراف الذ 7امل تسمع قول الصادق الیسب یهتدیو ال لهیح
 هیاملعرفه النوران ثیحد یفقد عرف الله و من جهلهم فقد جهل الله و ف فهممن عر  نیالذ ارهیالز یف

عن  7و سئل الصادق هیبالنوران یمعرفه الله عزوجل و معرفه الله عزوجل معرفت هیبالنوران یمعرفت
معرفه االمام و قال بنا عرف الله و لوالنا ماعرف الله و قال من عرف مواقع  یمعرفه الله فقال ه

درکون الحظ ما تزود منه اللحظ و امل یذلک من االخبار املتواتره فمنته ریغ یرار املعرفه الق غالصفه بل
 یمأل الدهر بانفهسم و اشعتهم و انوارهم کام ف یفهم: املقامات و العالمات و القدس الذ لیذاک قل

و من  بهمظهر ان ال اله اال انت فمن عرفه فقد عرفه  یدعاء رجب فبهم مألت سامءک و ارضک حت
 وحده قبل عنهم و من قصده توجه بهم و من اراده بدأ بهم.

 یخواف یاالشارات و امعنت التدبر ف یط یما هنالک و اغمضت النظر ف نتیعرفت ذلک و تب فاذا
 ثیالعوامل بالف الف دهر ح خلقیالعبارات فاعلم ان الله سبحانه قد خلق محمدا و آل محمد:قبل ان

 نیلو املرس اءیخلقه ثم خلق من شعاع انوارهم االنب ریمن سا ءیو ال ش هیمدحو ال ارض  هیال سامء مبن
و  اءیاالنب نیمن ط یثم اصطف بیخلقهم منه نص یمثل الذ یالحد ف سیل نیاملکرم ائهمیو اوص
 یف یملعاناحد ا یالذر االول عل یف اءیاالنب یمکرمه بسبب سبق اجابتها اذ ناد فهیرش نهیط نیاملرسل

رمه املرشفه املک نهیالعرش و اوقد لهم نارا فامرهم بدخولها فاجابت تلک الط نیمیول عن الخلق اال 
لق هذا الخلق اول ما خ یفدخلت النار و بورکت ثم بورک بها من حولها فکانت ف اءیاالنب عیقبل جم

فاسکنه 9فانزل الله سبحانه نور محمد کالیاربعه عرشه ه یاربعه عرش جزءا عل یو اسبقها فجعلها عل
طقا الله سبحانه نا یال ایداع همیظهران نیو ارشفها و اعدلها و اکملها فقام ب اکلیاوسط تلک اله یف

نفسه و اوجده به فاعطاه اسمه و رسمه و  ثیالنور و افناه من ح هیعل یبعد ما استول 9بنور محمد
فهو  هیاال به و ال هتدونیو ال هیاال ال صلونیو ال اهیاال ا عرفونیال اءیرتبه االنب یف 9حده فهو محمد

کل جزء  یاالجزاء الثلثه عرشه فاعط یانزل االنوار الثلثه عرشه ال والله سبحانه  یال همیو داع همینب
ه و ذلک الن همیاال بهم و ال هتدونیو ال اهمیاهل تلک الرتبه اال ا عرفونیکل نور اسمه و رسمه فال

 و لو بادق نهمیاال ما هو من شکلهم و من ط عرفونیفال نهمیسنخ ط ریمدرک من غ اءیلالنب سیل
نه امنا الهکم اله واحد و ال  نایال یوحیمبثلهم لهم و قالوا امنا نحن برش مثلکم  جلوااوهامهم فلذلک ت
 مکنیو مل انهمیاکوانهم و اع عیحجاب مجانس لهم الحرقت سبحات وجههم جم ریلو واجهوهم من غ

نهج الحکمه و الصواب ابالغ االوامر و  یعل ضایا مکنیمنهم بوجه من الوجوه و مل نتفعوایم انله
 یلشده حر اصواتهم و عظمها ف همیالسمع لهم و النظر ال عونیستطیالنهم ما کانوا  همیال یالنواه

 همیظروا النبال واسطه ف همیمبحض استامع امرهم و نه ضمحلونیو  تالشونیلطافتها و خفائها فکانوا 
 یحت العباب میال یف همیمن وراء الحجاب و خاطبوهم من خلف الباب و غسلوا نار اوامرهم و نواه

 عیمج یذلک ف یفساروا عل اکلهمیاطاقوا االستامع لها و الجواب فکلفوهم بلسانهم و واجهوهم به
 کل عامل بحسبه. یعوامل الخلق االول و مراتبه ف

هم خلق یمثل الذ یالحد ف جعلیالعرش و مل ساریعن  یخلق من شعاع الخلق االول الخلق الثان ثم
زءا اربعه عرش ج یکامله معتدله فجعلها عل فهیلط فهیرش نهیط نهمیمن ط یفاصطف بیمنه نص

و  هینالثا اکلیهذه اله یلباس الخلق االول فاسکنها ف هایفاهبط تلک االنوار االربعه عرش امللبسه عل
و  هایف ما عیجم یو مکنتها و احرقتها و کلستها و اعدتها فظهرت عل هایفاستولت عل هیاالجزاء الدان
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و الحسن  ایفاعطتها اسمها و رسمها و حدها و نعتها فکانت محمدا و عل هایاحاطت بظاهرها و خاف
 یف هنایه ضایکانوا ا والله سبحانه  یو دعوا ال همیناد یو قاموا ف قهیاالمئه: حق ریو سا نیو الحس

سابقون فهم ال فیاالجابه و دخول النار نار التکل یاول من سبقوا ال یاحد املعان یعل یالعامل الذر الثان
 نیسابقمام تأخر من ال نهیثم اخذ ط نونهیالک یاالجابه سابقون ف یکل مقام سابقون ف یالسابقون ف

فاستولت  نیانوار املرسل هایو ثلثه عرش فاسکن ف هاجزاء ثلثم  نیعدد املرسل یاالجابه فجعلها عل یف
ا و اسمها و رسمه هایمراتبها فاعط عیجم یو مکنتها و احرقتها و کلستها و اعدتها فظهرت عل هایعل

مأه  اجزاء تبلغ اءیعدد االنب یادون منها فجعلها عل یاخر  نهیثم اخذ ط نیحدها و نعتها فکانوا مرسل
 اءیانوارهم کام مر فکانوا انب هایجزءا فاسکن ف نیمأه و سبعه و مثا تالف و س نیالف و ثلثه و عرش

فا ال نیاجزاء تبلغ مأه الف و اربعه و عرش اءیعدد االوص یادون منها فجعلها عل یاخر  نهیثم اخذ ط
 هدونی و للحق عدلونیو به  دعونیالله  یال نیاملومن یظهران نیانوارهم کام مر فقاموا ب هایفاسکن ف

اهل  عیالحرقت سبحاتها جم اءیقبل تلبسها بلباس االنب اکلیهذه اله یانوار آل محمد: ف بطتو لو ه
 نظروایقدروا ان یحت یالخلق الثان می یالخلق االول ثم اطفأها ف می یهذه الرتبه فاطفأ الله حرها ف

املحکمه و  فهم: من وجه الحکمه متثلوهایو  هایاوامرها و نواه سمعوایمنها و  دوایستفیو  هایال
عجزهم  من ضایو هم ا کلهمیاال من ه همیال صغونیو ال کلموهمیو ال همیال نظرونیاملتقنه ال ریالتداب

 بناه الله لهم بحکمته و یالذ کلیذلک اله یاال ال صغوایاو  کلموایاو  نظروایان قدرونیو ضعفهم ال
 ینتهیالخلق و ملا کان غرضنا  لهمراتب سلس ریسا انیالعامل الفطن عن ب یکفی نیاملقام نیهذ انیب
 .میمستق قیطر یالحق و ال یال یتهد یمقدمه اخر  ضایهنا النتعداه فهذه لک ا یال

کل  یکل مراه و التر  یکل شاخص ف نطبعیتختلف بحسب اختالف الشواخص فال ایان املرا یاخر  و
 یالزجاجه ابدا و التر  یو هبوبها التنطبع ف احیو الر اتهایان االصوات و ه یمراه کل شاخص اال تر 

 فهیالشف قهیالرقاو الخرقه  فهیاللط شهیااللوان و االشکال فقط و اما الر یالزجاجه صوتا ابدا و امنا تر 
ها و کمها نحو حرکات یالهواء و حرکاتها و سکناتها و رسعتها و بطوها و فتتحرک عل اتیه هایتنطبع ف

 هاینطبع ففت نیو اما الع نیالع یاالصوات و التنطبع ف هایو کذلک االذن فانها مراه تنطبع ف فهایو ک
 نطبعیعم الو الط رهیغ یو التنطبع ف رهایال غ حیالروا هیااللوان و االشکال ال االصوات و االنف تنطبع ف

 هیزئو الصور الج هیاال الربازخ املثال یالتر  ایو هکذا مرات بنطاس اهیالفم اال ا یر یالفم و ال ریغ یف
اال الربط  هایف نطبعیو املتفکره ال هایاملحضه و التنطبع اال ف هیاال الصور املثال یالتر  لهیو املتخ هیالربزخ

 هیلخارجاملتخذه من االمکان ال االکوان ا هیاال الصور الجزئ هایف نطبعیو املرات املتوهمه ال نیالصورت نیب
و هکذا  هیالجزئ یاال املعان هایف نطبعیاملجرده و العاقله ال هیاال الصور الجزئ هایف نطبعیو العامله ال

 یصفیو  عتدلی یحت یالنبات الروح هیف نطبعیفال کل جامد  هیالطول ایو کذلک املرا هیالعرض ایاملرا ریسا
 هیوانیالنفس الح هیف نطبعیو ال کل نبات  هایریو  هیالنفس النبات هیف نطبعی یفاذا اعتدل و صف رقیو 
 اتیابه العلوش یو رق حت یفاذا اعتدل و صف اتیو العلو اتیرقه الفلک رقیو  ایاعتداال ثان عتدلی یحت

 بحسب اختالف رقته و لطافته و اعتداله فمهام کان وانیالحمراتب  ختلفیثم  وهیروح الح هیانطبع ف
 هیف بعنطیالاالسم و الرسم و  یف شارکهیروح فلک القمر و  هیف نطبعیبرقه فلک القمر و اعتداله 

 ینحو اعتداله و هکذا فلک بعد فلک فکلام ترق عتدلینحو رقته و  ایثان رقی یروح فلک عطارد حت
تداله و و اع یو اعتدل مثل رقه الکرس یاذا رق و صف یحت امثلهیروح فلک  هیو اعتدل اکرث انطبع ف
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 هیف طبعنیو اعتدل کرقه العرش و اعتداله و صفائه  یو اذا رق و صف یروح الکرس هیف نطبعیصفائه 
 روح االنسان و النفس هیف نطبعی وانیاالنسان ثم ال کل ح یاال ف کونانیروحه و هذان االعتداالن ال

الناطقه  النفس هیف نطبعیان مکنیصفاء و رقه و اعتداال  رقیو  یصفیثالثا و  عتدلی یالناطقه حت
و  اءیبلالن هیروح القدس و روح الوصا هیف نطبعینا ثم ال کل انسان انسا کونیفعند ذلک  هیالقدس

ل روح القدس مبراتبه ثم ال ک ناسبیو صفاء اخر  یرقه اخر  یصفیو  رقی یروح الرساله و النبوه حت
عتدال الرقه و الصفاء و اال  هیغا عتدلیو  یصفیو  رقی یحت یو املحمد یالروح العلو  هیف نطبعی ینب

فاحفظها  یمقدمه اخر  ضایو رشحنا و اوضحنا فهذه ا نایما ب یتلک الروح و هکذا عل هیف نطبعی نئذیفح
 ره والله املوفقیمنها ابواب کث فتحیهذا الفصل ابواب من العلم  یو اعلم ان کل ما نذکره لک ف

 للصواب.

و  ه کونابروزه و شهود هیغا یمن اول صدوره ال اضیالفائض من املبدء الف ضیان الف یو مقدمه اخر 
ه برزخ رابط من نیکل جزئ نیبعض متصل بعضه ببعض ب یمتدرج بعضه ببعض مندمج بعضه ف نایع

و  نیوجود نیب تخللیطفره الن العدم البحت البات ال هیف سیو الوجود ل نقطعیال ضیالمحه الن الف
فاذا حد  نیبالحد نیعیبهام و  حدیفانه  نینیو الع نیالکون نیب حدیال یاالمکان نیعدم الکون و الع

فالطفره  نیاال بالتع نیحد الکون املتع یف نزلیال نیاملتع ریفهو کون ال امکان محض مع ان االمکان الغ
قوابل و ال نیمن الکون و الع نیکل جزئ نیمعقوله و وجود الربازخ الزم واجب ب ریاجزاء الوجود غ نیب

 فیر و االعراض من الزمان و املکان و الکم و الکو االشباح و الشواخص و الجواه ایو املقبوالت و املرا
املقبول  کونیمراتب الوجود فاذا البد و ان عیجم یف رهایو الجهه و الرتبه و الوضع و االجل و غ

املبدء  متدرجه مرتتبه من لدن هیمرتام ضایو قوابله ا اتهیغا یمتدرجا مرتتبا من لدن املبدء ال ایمرتام
 هیو االظلم هیاللطافه و الکثافه و االنور یبحسب القرب و البعد ف ختلفیمنهام اال ان کال  اتهایغا یال

متدرجا مندمجا مرتتبا  تهیغا یشعاع الرساج فانه مرتام من لدن الرساج ال یو مثال ذلک ظاهر ف
لام و مبدء النور مظ یاالقرب ال کونیان مکنیبال انقطاع و ال انفصال اذ ال النیلسنحو ا یمتربزخا عل

 یالشعاع لکان الفاصل ظلمه و لکانت تلک الظلمه اقرب ال یجزئ نیفلو کان فصل ب رایاالبعد مستن
 لیستحیمعقول و هو خالف الحکمه ف ریو ذلک غ هایالرساج من النور املنفصل بها عن املتقدم عل

ان معه ف نیمن الجهت ریاملن تعدد یادراکه بل لو کانت طفره لدلت عل مکنیالوجود و ال یف رهالطف
فره عدم جواز الط سیو اذا لذهب کل اله مبا خلق و بطل النظام و ل نیالنور نیتخلل الظلمه ب مکنی

 قولی هاملرتب فان الله سبحان ریالعرض الغ یالطول و العرض املرتب بل کذلک االمر ف یمنحرصا ف
 هیضو العر  رایاختالفا کث هیله لوجدوا فال ریخلق الرحمن من تفاوت و لو کان من عند غ یف یماتر 
 فیافه و الکثاللط هیغا فیاللط نیحرفا بحرف و الن ب یاملرتب و الطول یتنزل العرض یاملرتبه ه ریالغ

فاذا  رهیابواب کث هامن فتحی دهیسد یرتبه کان فافهم فهذه لک مقدمه اخر  یا یالبد من رابط ف
ذکرها  جریکتاب و مل یالتوجد ف بهیعج بهیغر جیضممت هذه املقدمات بعضها ببعض نتجت لک نتا

الالمع و النور الساطع فاستعد لفهم  اءیخطاب و منها ما نحن بصدده من امر الرکن الرابع و الض یف
 ما اقول والله املرفق املأمول.

 یال ریذلک الشعاع من لدن املن یو ترام اءیعاع االنبمن ش نیان الله سبحانه بعد ما خلق املومن اعلم
القوه و الضعف و کرثه النور و قلته و اال للزم  یمتربزخه ف دهیله مراتب عد کونیالبد و ان تهیغا
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ان مقام  نیالب منمراتب و  ریفلذلک الشعاع املستط لهیالوجود و تلک کام عرفت مستح یالطفره ف
و ظلمتها و قوه جهه الرب و  هیالنبوه مقام العصمه و الطهاره و املراد بالعصمه استهالک جهه االن

االقوال و االحوال و االفعال و االثار و الصفات  جادیا یلتلک الظلمه اثر ف کونیال یحت ءیالش ینوره ف
حسب  یلها ظلمه و ال ظل عل سیل یالتالواقعه تحت الشمس  هیحسب مقتضاها کالبلوره الصاف یعل

ا و جنب الشمس فال فعل اال منه یو امنا استهلکت و استفنت و اضمحلت و تالشت ف تهایان یمقتض
و  تهیاضمحلت ان یلله الحق فاملعصوم هو الذ هیال اثر اال لها ٭فکأمنا خمر و ال قدح٭ و هنالک الوال

اال  سمعیال اال بالله و نظریاال بالله و ال قنطیفال هجنب الله سبحان یف تهیو فنت مش تهیتالشت ماه
و  هیه علمام افرتضت یاحب ال ءیبش یعبد یال تقربیما یالقدس یاال بالله کام ورد ف فعلیبالله و ال

به و  برصی یبه و برصه الذ سمعی یاحبه فاذا احببته کنت سمعه الذ یبالنافله حت یال تقربیانه ل
 ضایا یالقدس یو ف تهیاعط یاجبته و ان سألن یبها ان دعان بطشی یده التیبه و  نطقی یلسانه الذ

 کونیکن ف ءیتقول للش یامرتک اجعلک مثل امیف یاطعن کونیکن ف ءیآدم انا رب اقول للش ابنی
و  تکثفیبرد البعد ف لحقهیموثره اال ان ئهیه یعل کونیان ینبغیهکذا و االثر  ریفاذا کان املن ،یانته

 یف سیاول صدوره و قربه االقرب مشاکال له المحه النه ل یشعاعه ف کونیحسبه وجب ان یعل تنزلی
من نفس االثر من الربد الالزم لتباعده عن  حدثیو نوره اال ما  ریاثر ذلک املن ریغ ءیهذه الرتبه ش

 ئتهیه یلع کونیله عن مشابهته فالبد و ان ریموثره و ال مغ ئهیه یاول صدوره هو اثر عل یمبدئه فف
ما  ینحو التدرج و الرتتب و التربزخ عل یعل اتهیغا یال ینتهی یحت ئایفش ئایثم کلام بعد ضعف ش

 طفره و التخلل و اال لفسد النظام و بطل القوام. ریو رشحنا و اوضحنا من غ نایب

 نیومناشبه امل کونوایو  اءیجامعه اقو اءیاالنب نیو ب نیاملومن عهیضعفه الش نیب کونیو ان فالبد
 یبعدهم من هو ادن کونیو  نیمراتب املومن تدرجیو اکرثهم علام و اقربهم بالعصمه ثم  اءیباالنب

 علام و اکرث حقهکل سابق اشبه مببدئه من ال  کونیمنهم و هکذا و  یمن هو ادن نیمنهم ثم بعد االدن
الوجود و هذا هو  یف لیمستح کام عرفت ینورا و هکذا و اال للزم الطفره و ه یو اشد حلام و اقو 

 یالرهان ثم فضلهم عل ومی لیالخ نیب سبقیکام  نیاملومن نیان الله سبق ب 7قاله الصادق یالذ
مسبوق  متقدیحقه و ال نم هایف نقصهیدرجه سبقه ال یفجعل کل امرء منهم عل هیدرجاتهم بالسبق ال

 امنیاال یللسابق ال کنیخرها و لو ملسابقا و ال مفضول فاضال تفاضل بذلک اوائل هذه االمه و اوا
 امنیاال یملن سبق ال کنیاملسبوق اذا للحق اخر هذه االمه اولها نعم و لتقدموهم اذا مل یفضل عل

الله  اخر امنیو باالبطاء عن اال نیلسابققدم الله ا امنیمن ابطأ عنه ولکن بدرجات اال یالفضل عل
و اکرث صلوه و صوما حجا  نیمن هو اکرث عمال من االول نیمن االخر نیالنا نجد من املومن نیاملقرص

بها املومنون بعضهم بعضا عند الله لکان االخرون  فضلیسوابق  کنیو زکوه و جهادا و انفاقا و لو مل
 قدمیاولها و  امنیاخر درجات اال درکیالله عزوجل ان یاب لکنو  نیاالول یعل نیبکرثه العمل متقدم

ل قو  یمعن ضایالفصل االول و هذا ا یمن قدم الله الخرب، و قد مر ف هایف وخریمن اخر الله و  هایف
احد احدا فقلت اصلحک الله  لمیهذا الخلق مل یخلق الله تبارک و تعال فیلو علم الناس ک 7الصادق

اء جزءا ثم جعل االجز  نیخلق اجزاء فبلغ بها تسعه و اربع یذاک فقال ان الله تبارک و تعال فیو ک
 یاخر عرش  یرجل عرش جزء و ف یالخلق فجعل ف نیرا فجعل الجزء عرشه اعشار ثم قسمه باعشا

جزء و اخر جزءا و ثلثه  یاخر جزءا و عرش جزء و اخر جزءا و عرش  یبلغ به جزءا تاما و ف یجزء حت
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زءا فمن ج نیبلغ بارفعهم تسعه و اربع یثم بحساب ذلک حت نیتام نیبلغ به جزئ یاعشار جزء حت
 کونیال نیو کذلک صاحب العرش نیمثل صاحب العرش کونیان یعل قدریاال عرش جزء مل هیف جعلیمل

لو  و نیمثل صاحب الجزئ کونیان یعل قدریمثل صاحب الثلثه االعشار و کذلک من تم له جزء ال
 .یاحد احدا انته لمیهذا مل یالله عزوجل خلق هذا الخلق عل نعلم الناس ا

 امنیتسعه و اربعون جزءا من اال هیتختلف فمن کان ف نیان مراتب املومن ریللمنصف الخب نیفتب
به و اربعون جزءا اش هیو اربعون جزءا و کذلک من له مثان هیو اشبه مببدئه ممن له مثان یارشف و اعل

له عرشان  نان من له عرش جزء ابعد من مبدئه مم یمببدئه ممن له سبعه و اربعون جزءا و هکذا ال
ان املراتب تسع و اربعون مرتبه ان  یعرشان ابعد ممن له ثلثه اعشار و هکذا و الرس ف و من له
 هیو دوره جن هیو دوره ملک هیوانیو دوره ح هیو دوره نبات هیست دورات دوره جامد یف دوریاالنسان 

 عهیو روح و نفس و طب قلمقامات فواد و ع هیو کل مرتبه من هذه املراتب لها مثان هیو دوره انسان
 یالکرب  هیو اربعون مقاما و اما التاسع و االربعون فهو مقام الربزخ هیو ماده و مثال و جسم فذلک مثان

ه من ایو الدرجه العل امنیمن اال یالقصو  هیالغا یو ه نیو املومن اءیاالنب نیب یو الوساطه العظم
زاء عرشه اج یسبحانه اعشارا فجعل کل جزء عل لهو قد جعلها ال امنیفذلک تسعه و اربعون مقاما لال

فان کل مرتبه منها مرکبه من تسع قبضات من افالکها و جزء من ارضها و قد خلق الله سبحانه کل 
 هیله االجزاء الدان یکل واحد منهم جزءا و کل من له جزء اعل یدرجه و جعل ف یف نیواحد من املومن

ناظر  نیالطتنج یاملراتب واقف عل عیربع مأه فهو حائز لجمو ا نیالدرجه التسع بلغیان یالمحه ال
 .نیالعامل یعل یو املستول نیو هو مجمع البحر نیاستیمالک الر نیو املغرب نیاملرشق یف

غون الکاملون البال عهیفالش ازتهایح یله هذه الدرجات و املومنون مختلفون ف امنیعرفت ان اال فاذا
 انقیمدارج اال عیجم یو ارتقوا عل امنیدرجات اال عیحازوا جم نیهم الذ هونیشب رهمیهم مبن نیالذ

ات صف یمر ف دالدرجه العارشه و ق یله عرش درجات و السلامن ف امنیان اال یرو  ثیکمثل سلامن ح
رهم من اوام ءیش یف خالفونهمیو ال همیعن نواه نزجرونیاوامر امئتهم و  أمترونی نیانهم الذ عهیالش
 عیلجم یالطهاره و ان قیمن فنون زواجرهم و هذه الرتبه اخت العصمه و شق ئایش رتکبونیو ال

سام اق عیثبت لزوم وجود جم لهیالوجود مستح یان الطفره ف نایمثل هذا املقام و ملا ب نیاملومن
ن ملوما وجدی کنیمل ایالدرجه العل یمومن واقف عل کنیهذه املراتب فلو مل یف نیالواقف نیاملومن

 ضیالف صلی کنیو الطفره بسبب فقد املومن السابق فلم ضیالنقطاع الف ایالدرجه الدن یالواقف عل
کل عرص  یلزوم وجود النقباء و النجباء ف نیفبذلک تب ایالرتبه الدن یف وجدی یاملومن الالحق حت یال

 ن االبواب.م وتیملن دخل الب ابیشک و ال ارت هیعرتیال ثیما مر بح یکام نطق به الکتاب و السنه عل

درجه النقباء و النجباء و اصنافهام، اعلم ان النقباء و النجباء صنفان نقباء و  نییو هو تع ءیش یبق
و  ونیزئو نقباء ج ونیمنهام صنفان نقباء کل ونیفالربزخ ونیو نقباء و نجباء فواد ونینجباء برزخ

املقامات  العرش من ممقا یهو الواقف ف یالکل بیفالنق ونیو نجباء جزئ ونیالنجباء صنفان نجباء کل
واقف  یالکل بیمقام شمس ذلک العامل و النج یواقف ف یالجزئ بیو النق یالکرب  هیالعرشه الربزخ

مستمد  یالکل بیمقام قمر ذلک العامل فالنج یواقف ف یالجزئ بیذلک العامل و النج یمقام کرس یف
 بیو النق نیالسبع یالعرش و هو نسبه الواحد ال یال ینسبه الکرسک هیو نسبته ال یالکل بیمن النق
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 یال و هو نسبه الواحد یالکرس یکنسبه الشمس ال هیو نسبته ال یالکل بیمستمد من النج یالجزئ
بالنسبه  عامل الشهاده یو جلوته ف لهیو دل تهیو ا یالکل بیهذه الرتبه ظهور النق یاال انه ف نیالسبع

الشمس و  ینسبه القمر ال هیو نسبته ال یالجزئ بیمستمد من النق یالجزئ بیذلک العامل و النج یال
 یه فو جلوت لهیو دل تهیو هو ظهوره و آ یالکل بیالنج یحکیاال انه  نیالسبع یهو نسبه الواحد ال

 و االفالک و العنارص عیبجم طیو العرش املح یمقام العقل الکل یالکل بیعامل الشهاده فمقام النق
وات و السم عیالواسع لجم یو الکرس هیمقامه مقام النفس الکل یالکل بیاملقامات و املراتب و النج

م العرش ث یمعن ثیحد یکام قال ابوعبدالله ف بیالله بابان من ابواب الغ یاالرض و هام اخوان ف
هام  و بانیغ عایو هام جم وبیالغ النهام بابان من اکرب ابواب یالوصل منفرد عن الکرس یالعرش ف

 اءیمنه مطلع البدع و منه االش یالذ بیالظاهر من الغ لیهو التأو یالکرسمقرونان الن  بیالغ یف
 هیشو امل نیو الکون و القدر و الحد و اال فیعلم الک هیف وجدی یکلها و العرش هو الباب الباطن الذ

 العلم بابان مقرونان یرتک و علم العود و البدء فهام فو صفه االراده و علم االلفاظ و الحرکات و ال
 میفمن ذلک قال رب العرش العظ یمن علم الکرس بیو علمه اغ یملک الکرس یملک العرش سو  نال 
 یذلک مقرونان قال حنان جعلت فداک فلم صار ف یو هام ف یصفته اعظم من صفه الکرس یا

و  تهایظاهر من ابواب البداء و ابن هیو ف هیف فوفهیقال انه صار جاره الن علم الک یالفضل جار الکرس
ن من بابا بیو النج بیالطرف الخرب فالنق یحد رتقها و فتقها فهذان جاران احدهام حمل صاحبه ف

حق  یو تنزله العطاء کل ذ لهیو تفص بیالنق یهو ظاهر العرش ا بیولکن النج وبیاکرب ابواب الغ
 و هیالکل یعل اءیو مبدء االش یعنده العلم االجامل بیکل مخلوق رزقه و النق یو السوق الحقه 
 بیمقرونان و اما النق بیالغ یو ف بانیو ان کان معا غ بیالنج یا یالکرس بیو هو غ هیاملعنو
اده عامل الشه اتیعامل الشهاده و عنده علم اجامل الشهاده و کل یف یالکل بیفهو ظهور النق یالجزئ

 و اتیعامل الشهاده و عنده علم الجزئ یف یالکل بیهو ظهور النج یالجزئ بیو علم املواد و النج
 الصور املقرونه باملواد.

 یالربزخ بیحاک للنق یالفواد بیو النق نایما ب یصنفان عل ضایفهم ا ونیاما النقباء و النجباء الفواد و
 یالفواد بیمستمدا منه و النج یالربزخ یالجزئ بیتابعا للنج هیکلو ان کان  هیلجزئ هیجزئ هیلکل هیکل

 یالکل بینقتابعا لل یالفواد یالکل بیو ان کان النج هیلجزئ هیجزئ هیلکل هیکل یالربزخ بیحاک للنج
ما  حتملی سیل بایو ان کان نق یالفواد یالکل بیفالنق نایما ب یعل هیتابعا لجزئ هیو جزئ یالفواد

تامله ما عدم اح یف هیعل سیو ل دیمبا کلفوا به من علم التوح کلفی سیابدا و ل ونیالربزخ حتملهی
ا اال ما الله نفس کلفیو ال امنیاال الدرجه الثامنه و االربعون من اال هیف وضعیلوم النه مل حتملونهی
 یو علم ابوذر ما فل 7ما قال الصادق یاال تر  یالکل بیالنق یبالنسبه ال یالجزئ بیو کذا النق هایات

لو  ثیدرجه سلامن و کان بح یو لو کان ابوذر ف بایقلب سلامن لکفره او لقتله مع ان اباذر کان نق
الله  ینقلبه ان لو کلف یفان من کان ف طلعیقبل ان کفریقلب سلامن لکفره لکان  یما ف یاطلع عل

ع و کونه لو اطل ذریاب ریالله و رسوله فمن تکف أمرهیالردنه و الترکنه لکفر قبل ان ءیو رسوله بش
 درجته. یف کنیعرف انه مل باینق

 ورثیال کمیعل کمیمن خالفنا ان انکار مخالف نیو ب ننایلنا املذبذبون ب قولهیان ما  ظهریمبا ذکرنا  و
 یا علو قلبه و هو مع ذلک مومن فهوالء اطلع یسلامن لو اطلع عل یعل ردیکفرا کام کان ابوذر  همیف
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الم نشأ عن ک ه،یف قادحا ذریانکار اب کنیکام مل همیانکارهم ف قدحیو انکروا فال حکمیقلوبکم بترص
امثالهم فان ما نظهره نحن من فضائل آل محمد: فضائل ظاهره قد نزل بها الکتاب  یعل سیرصف التلب
النواصب  نیاملنابر ب یعل7نیراملومنیاخبار و خطب خطبها ام یالخاص و العام و وردت ف یاملقروء عل

 یاملکنونه ملا اظهروها عل هیالخف لفضائلو کلفهم بها فلو کانت من ا عهیو الخوارج و العامه و الش
کتبهم و الخرجوها عن زبرهم و طرسهم و اما الفضائل  یرووس االشهاد و ملا ذکرها العلامء املسلمون ف

بل اندمجت  7یطرسنا ابدا و قد قال عل یا فالسنتنا و ال رسمه یذکرها عل یجر ی سیاملکنونه فل
 ریبصیالب7و قد قال ابوعبدالله دهیالبع یالطو  یف هیالرشمبکنون علم لو بحت به الضطربتم اضطراب ا

ا نحن و ان ثایاکتمهم حدما استحللت ان یثیحد کتمونی نیوجدت منکم ثلثه مومن یاما والله لو ان
 هایا نبدبکتامنها و لسن قیضیالصدر باظهارها و ال قیضیم امورا مبن الله و الطافه قد حزنا من فضائله

 :7نیبن الحس یقال عل نا،یمعادو  نایالحد من موال

 جواهره یالکتم من علم یان

 فتتنایالحق ذو جهل ف یر ی الیک 

 

 رب جوهر علم لو ابوح به و

 الوثنا عبدیانت ممن  یل لیلق 

 

 یالستحل رجال مسلمون دم و

 حسنا أتونهیاقبح ما  رونی 

 

 هذا ابوحسن یقد تقدم ف و

 قبله الحسنا یو وص نیالحس یال 

 

 

 قال الشاعر: و
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 هیما لو استطع ان افش نلت

 هیالضطربتم اضطراب االرش 

 

 

م هذا و ما نذکره له نیمعذور نایبانکارهم عل کونوای یکوامن صدورنا حت یاطلع مخالفونا عل یفمت
عامه املتفرقه بل اقر بها ال ریو السنه الجامعه الغ لهیتأو یاب املجمع علبالکت همیامور نستشهد عل

لفضائلهم ما استطاعوا و ما نذکره لهذا الخلق املنکوس امور قد اقر  نیاعداء آل محمد: الکامت اءیالعم
ره ما نقول مبا ذک یو لو استطاعوا لکتموها و قد استشهدنا عل کتموهایبها العامه و ما استطاعوا ان

ال حنفا و ا نیالظامل زدیمن مباحثاتنا الخاصه و العامه فلم ریکث یکتبهم ف یمدحهم ف یالنواصب ف
صدورهم اکرب فان کان هوالء املخالفون  یخفو کربا و عتوا قد بدت البغضاء من افواههم و ما ت ظایغ

ما احتملوه فهم معذورون و اال فال عذر  حتملونیفال اءیدرجه من العامه العم یو ادن امنایلنا اقل ا
من  یو الهد ناتیما انزلنا من الب کتمونی نیالذ همیقال الله سبحانه ف نیلهم عند الله و هم من الذ

م کتاب و ملا جاءه یالالعنون و قال تعال لعهنمیالله و  لعهنمی ولئکالکتاب ا یللناس ف ناهیبعد ما ب
وا کفروا فلام جاءهم ما عرفوا کفر  نیالذ یعل ستفتحونیا من قبل من عند الله مصدق ملا معهم و کانو 

الکتاب و ب ستفتحونینظهر علومنا بفضائل آل محمد: فکانوا من قبل ان نیالکافر یبه فلعنه الله عل
 هیفضائل آل محمد: و انثال املحبون عل ظهریفلام جاءهم رجل  اءیالعامه العم یبآل محمد: عل

لذکره فضائل محبوبهم و عرفوا انه محب الل  هیال سکنونیبسامعهم فضائل آل محمد: و  حونیسرتی
 یکفروا بالکتاب الذ همیال ءیمنقطع عن کل ش همیودادهم داع ال یمحمد:مقر بفضائلهم منهمک ف

 ثابونی یبانکارهم و ان عذرونی یفان همیانفسهم ال نسبونیکانوا  نیبه و بآل محمد: الذ نیرکانوا مق
نفهسم ا یالالعنون حت لعنهمیالله و  لعنهمیحاشا ثم حاشا بل هم مواخذون به اشد االخذ  رهمیبتکف

لنجع ف هملعن الله منکر فضائل آل محمد: و هم املنکرون و اشباههم و اقران قولونیفانهم بانفسهم 
 من ذکر درجات النقباء و النجباء. هیما کنا ف یال

نأخذ اال من قال الله سبحانه معاذ الله ان فهمیبتکل کلفونیو ال نییزخلهم مقام الرب سیل ونیفالفواد
 یالدناالخس ا یاال باملعن نییمن الفواد یادن بیو ال نج بیوجدنا متاعنا عنده انا اذا لظاملون و ال نق

و  مقام عرش العقول مقامهم ونیفالنقباء العقل ونیو هم العقل قهیالتجوز ال الحق لیسب یو هو عل
 ونیو اما النقباء الجزئ ونیعامل العقول و هم الکل یمقامهم مقام کرس ونیو النجباء العقل ونیهم الکل

مقامهم قمر ذلک العامل و هوالء النقباء و النجباء  ونیفمقامهم شمس عامل العقول و النجباء الجزئ
سعون اربع مأه و ت دیالتوح نیادیو ذلک الن م نیرشکو امل نیاملوحد نیو امنا هم برازخ ب ءیبش سوایل
 النجاء نیهالک و عرشه منها برزخ ب دانینجاه و اربع مأه و ستون منها م دانیعرشون منها م دانایم

من  هایف ریان س نیادیمقامات العقل تسعه من افالکها و واحده من ارضها و هذه امل یو الهالک و ه
 االربع مأه و نیادیامل رینفسها فهالک و اما سا ثیمن ح هایف ریس انفنجاه و  یالرب و االعل ثیح
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لله له ا جعلیو من مل هایری کدیمل دهیهالک ظلامت بعضها فوق بعض اذا اخرج  نیادیم یفه نیالست
و  بیمرکب موصوف فمن عرف الله بها فقد عرفه بالرتک عهاینورا فام له من نور و ذلک الن جم

اقفون محله فالو  یالذات و وصفه بصفات الحوادث کام حقق ف یک فللرش  زمو ذلک مستل فیالتوص
و  بیو الرتک هیالکل یالله مبا ظهر لهم بهم و نزهوه عن وصف املعان عرفونیمقام العقل ان کانوا 

انوا و ان ک نیصیمن الخص کونوایو ان مل ریخ یو ال ریخ یو هم عل ریخ لیسب لهمیفسب فیالتوص
له سبحانه احد الن ال نیو املرشک نیمن الهالک ضایفهم ا یالعقل بیو الرتک هیو الکل هیباملعنو عرفونهی

 یخلق دیو وحده بتوح هیفقد الحد ف بیالذات فاذا عرفه و وصفه بالرتک یف بیالرتک ینافیو االحد 
 اممق یفهوالء الواقفون ف دیمقامات التوح انیو لسنا هنا بصدد ب هیال االحد هیوحده بالواحد یا

و  هیالعقل و هو العقل املرتفع عن شائبه الکل یالعقل العارفون بالله املوحدون الله مبا ظهر لهم باعل
ما  یعل یو جزئ یکل نیمنهم النقباء و منهم النجباء و کل من القسم نیقسم یعل یعل ضایا هیاملعنو

 و ظهر. نیو رشحنا فالنقباء و النجباء نوعا اثناعرش کام تب نایب

لق الخ یما ذکرنا و عرف ان مقام النقباء و النجباء مقدم ف یعرفت ذلک فاعلم ان من انصف ف فاذا
 هایبارکنا ف یالت یالقر  نیو ب نهمیکام قال الله سبحانه و جعلنا ب تهمیاالمئه: و رع نیو انهم الوسائط ب

 عرفهمیالزمه فان من مل همعرفتعرف ان م نیامن امایو ا یالیل هایف روایس ریالس هایظاهره و قدرنا ف یقر 
 هیالرشع وضاتیعنه الف نقطعیاما منکر لهم و اما ضال و کالهام مدبران عنهم معرضان عن جهتهم ف

القابل  نکیمادونه فام مل یال نزلیاوال و منه  هیال صلیو االمداد  وضاتیالف عیو انوارها بارسها فان جم
 یبکم رب وعبیاملطلق و قال قل ما یالله سبحانه هو الغن النابدا  هیال صلیقابال مستمدا من مبدئه مل

به  عبویو من ال وجدیبه کونا مل عبویبه و من ال عبویال دعیو من مل دعیمل عرفیلوال دعاوکم فمن مل
بحانه الن الله س نیقیو ال امنیو رکن من ارکان اال نیالد یان معرفتهم الزمه ف نیفتب سعدیرشعا مل

 یأتی انفسهم الحد اال بسابقه له به کام عرفوایال بسابقه له به و کذا رسوله و امئته: ملا دالح تجلیمل
انکرهم  و من ونیفمن عرفهم فامامه عل نیقیو ال امنیاال نیو اساط نیفالنقباء و النجباء هم ارکان الد

 عرضیو  مهیقال ومی یال وجلیالخالف ف سمعیو اما من جهله و کان مستضعفا و مل نیفامامه سج
 فان یهو نار الدان یالدان یال یمن العال نزلیاملدد املفاض من السابق فان کل ما  یالنار و ه یعل

و  نیو النازل اسفل سافل نیسج یو ان امتنع منه فهو املقبل عل نیقیدخلها فهو من اهل النجاه و ال
ن لحق اال الضالل فمن اعرض عبعد ا سیبالباطل اذ ل کونیبالکفر اال سرت الحق و سرت الحق  دیالنر

 و الظلمه. هیالباطل بکله فقد سرت الحق بالباطل و النور بالظلمه و الرب باالن یالحق بکله و اقبل ال

)ظ(  سرتهیبکله و الکفر بالبعض ل کفریاما من سرت بعض الحق ببعض الباطل فقد کفر بالبغض و مل و
من  ایلانسان خا کونیو لذلک قلام  اتهایو تجل الذات فان الذات التبعض فاملبعض صفاتها لحقیال

ک و من الرش  هالله ب نیالرشک ان تقول للنواه حصاه و تد یان ادن یو لذا رو  یالرشک و الکفر الجزئ
اصبعک  یعل طایتعقد خان من الرشک ان ینفعک او رضک حت ءیتظن ان الغذاء او الدواء او الشان

و  رهیو تجد غ رهیغ یو تنظر ال رهیالله و تخاف غ ریترجو غما عقدته الجله و من الرشک ان ذکرکیل
 رهیکب هیره و ترتکب معصیو تجلل سواه و تعظم غ رهیو تحب غ رهیغ یتقصد سواه و تنزل حاجتک ال

 خرجی سیذلک من امور ل ریغ یسواه ال یو تفوض امرا ال رهیو تسلم لغ رهیغ یو تتوکل عل رهیاو صغ
من  لیاکرثهم بالله اال و هم مرشکون و قال قل ومنیو لذلک قال الله سبحانه و ما لیعنها احد اال قل
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الذات و امنا هو من الصفات و اما االدبار  لحقی سیالشکور و هذا النوع من االرشاک و الکفر ل یعباد
 به هو االعراض امنیدم االابدا فاالعراض عن السابق بانکاره و ع هیال نجاه ف یفهو کفر کل یالکل

الله  نیو ب نکیوجودا و هو الواسطه ب کیفان من تقدم عل یبالذات و الکل و هو موجب للکفر الکل
ما به قوام وجودک و عقلک و علمک و حواسک الباطنه و الظاهره و  عیجم کیال نزلیسبحانه منه 

بها قوام کونک و قوام سعادتک فکام انک  یالت هیو الرشع هیاالمداد الکون عیقلبک و صدرک و جم
کذلک ان اعرضت عنه رشعا برتک االعرتاف و  تیلو اعرضت عنه کونا انقطعت امداد کونک و فن

اءه عن و الرب  ائهیله و الول هیو الوال هیاالخذ عنه و الرد ال و هیله و القبول منه و التوجه ال میالتسل
بها نورک و سعادتک و  یالت هیه انقطعت عنک االمداد الرشعاعدائ اءیو اول ائهیاعدائه و اعداء اول

و  امنیاال عیاذ جم نیالکافر نیزمره املنکر یو االخره فتکون موجودا ف ایالدن یو نجاتک ف مکینع
 نزلیبالله و برسوله و بخلفائه و باقوالهم و احوالهم و افعالهم و فضائلهم و صفاتهم  راراالذعان و االق

الشقاوات و  عیمنه جم کیال صعدیممن  رهیغ یو انت معرض عنه مقبل ال کیعل من السابق کیال
و انکار الحق و الکفر و الرشک و انت مستمد جاذب  یو الهالک الرسمد یالخباثات و العذاب االبد

 .میالعظ یالحقه فتکفر بالله العل هیدافع لالمداد النور نهم

بالله و برسوله فان الله الحق و رسوله و الخلفاء الراشدون امنا  امنیالکفر بالسابق مع اال مکنیال و
و  سموایو مل ذکروایتجلوا لک من وراء هذا الباب و عرفوک انفسهم من تحت هذا الحجاب و مل

 همیال لکیسب و کیال لهمیو جعلوه سب هیانفسهم اال من هذا اللسان و عرفوک انفسهم به ف صفوایمل
 عدصیبابها فلم  یجهنم و ال قیطر یو تجاوزت هذا الباب فامنا عدلت ال قیرفان عدلت عن هذا الط

و  یاسم الله سبحانه و اسم رسوله و خلفائه ولکن ما تعن یاال فوحها و حرها و زفراتها فتسم کیال
االله الحق  رین و هو غیسج یما قصدت ف یو امنا هو ا قصدونهیاملومنون و  هیعنیما  ریتقصد غ

لعراق ا یانا رجال ف تیو رأ دیالهند و سألت عن اسمه فقالوا ز یرجال ف تیانک لو رأ یتر سبحانه اال 
 تیو انا اعرفه و قلت انت رأ دایز تیفاجتمعنا عند اخر فقلت انا رأ دیو سألت عن اسمه فقالوا ز

الله  فیجهه تعر یکذلک الناظرون ال ملقصودا یاالسم و اختلفنا ف یقد اجتمعنا ف سیو اعرفه ال دایز
ا م قصدونیالله و رسوله و خلفائه: و  سمونیو مراته  لهیسبحانه و تعرفه و بابه و رصاطه و دل

بابه  و یانا ربکم االعل یو تعرفه الداع طانیالش فیجهه تعر یو ال نیسج یو الناظرون ال قصدونی
ال االولون و لذا ق قصدیما  ریغ قصدونیو خلفائه: و  لهالله و رسو  سمونیو مراته  لهیو رصاطه و دل

 هودیالکافرون  الاعبد ما تعبدون و ال انتم عابدون ما اعبد و انت تعلم ان ال هایاایالله سبحانه قل 
کفار  هقیالحق یعل اءیالله بل العامه العم عبدونیکفار و هم  یالله و کذا النصار  عبدونیکفار و هم 

ولکنهم  هیالطهاره دفعا للحرج و للتق ایدار الدن یمنهم ف نیکان حکم املستضعف ننواصب مخلدون و ا
و  تهمیوال یالدعاء و العن اللهم من دان بقولهم و اتبع امرهم و دعا ال یالنار و ف یکفار مخلدون ف

و انت تقرأ قل  9برسوله ومنونیالله بزعمهم و  عبدونیو هم  نیو االخر نیکفرهم من االول یشک ف
و انت  ینیبه رسول سج ومنونیو من  ینیاله سج عبدونیبدون فان ما الکافرون الاعبد ما تع هایاای

 عرفوایالله سبحانه و تعرفه و مل فیعن باب تعر دهمیتوح أخذوایتکفر مبا امنوا به البته النهم مل
و االمئه الهداه  7یبعل تجلیالهنا و رسول مل ریغ 9مبحمد تجلیفاله مل ،یالول یرسولهم مبا عرف نفسه ف
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ودنا وج یعل نیالسابق عتهمیلنا بشعاعهم و نورهم و ش تجلوایو امئه مل 9رسولنا ریغ نیالخلفاء الراشد
 صدورنا. یما ف ریصدورهم غ یاللفظ و ما ف یاالمئه الحق و امنا اجتمعنا مع هوالء ف ریغ

 هایا لیفقال حزق ثیحد یف 7لهعبدالیفعن اب لیامر حزق یما ذکرنا ف ریعن االحتجاج نظ یقد رو  و
کذبا قط قال ال قال فسلهم من ربهم قالوا فرعون هذا قال و من  یفرعون هل جربت عل یعنیامللک 

عون فر  واو الدافع عنکم مکارهکم قال شکمیخالقکم قالوا فرعون هذا قال و من رازقکم الکافل ملعا
و رازقهم  یو خالقهم هو خالق یهو رب امللک فاشهدک و کل من حرضک ان ربهم هایا لیهذا قال حزق

ربهم و خالقهم  ریو ال خالق و ال رازق غ یال رب ل یشیهو مصلح معا شهمیو مصلح معا یهو رازق
 ءیفانا بر  همربهم و خالقهم و رازق یو رازقهم و اشهدک و من حرضک ان کل رب و رازق و خالق سو 

الله مقامه  یاعل لیذکرها حزق یاتفق االسامء الت فیالخرب، انظر ک تهیو کافر باله تهیمنه و من ربوب
منها  دقصیکان  فیو ک یاولئک االقشاب لعنهم الله و اختلف املعن ذکرونهیکانوا  نیمع االسامء الذ

 ریهوالء غ یو املفروض ف تعددامرادهم فان قلت ان املصداق هناک کان م قصدونیمراده و  لیحزق
و  ءیو امثل لک مثاال تعرف منه املراد فلو کان عندک ش مختلف ضایا هنایذلک قلت املصداق ه

ان هذا حنظل فوضفته بالحالوه و الطراوه و وصفه هو  رکیو زعم غ یفقلت هذا رق ایزعمته رق
قول انه تان مکنکی@ فالهایاو احد نیالخارج مصداق کلتا الصفت یاهذا املوضوع ف هیباملراره و السم

متضادتان و امنا وصف کل واحد ما زعمه و احدکام صادق و االخر  نیالن الصفت نیمصداق کلتا الصفت
صداق و امنا م هیبصادق عل سیو وصف صاحبک ل هیالواقع فوصفک صادق عل یف ایکاذب فان کان رق

 یالخارج فکذلک االمر ف یاملوضوع ف الحسب اعوجاجه  یمراه ذهنه عل یوصفه زعمه و ما انطبع ف
فان الله سبحانه واحد و رسوله واحد و الخلفاء: اشخاص معدودون معروفون فان کان  هیما نحن ف

ما وصفوا انفسهم و عرفوا فهم مصداق صفاتک و ان کان وصفک کذبا فامنا  یوصفک لهم صادقا عل
مصداقه قال الله سبحانه اذا جاءک  جالخار  یف یالذ سیذهنک و هو مصداقه و ل یما ف یعل قعی

کاذبون ل نیان املنافق شهدیانک لرسوله و الله  علمیلوا نشهد انک لرسول الله و الله املنافقون قا
مهم زع یعل صفونهیالنهم کانوا  نیمصداق وصف املنافق کنیکان مصداق وصف الله و مل 9فالرسول

 سیلال برسولنا الن رسو  سیبالهنا و رسولهم ل سیل زعمونهی یالکفار و رسوله الذ زعمونهی یفاالله الذ
به فالعامه  امنیخلقه و کلفهم اال یبرسول بعثه الله عل سیو حبرت ل لیابوالفص فتهیو خل فتهیخل یعل
الن شهادتهم بذلک  همیدعو یرسول کاذبون ف 9و ان شهدوا ان رسول الله 7یعل هیبوال نیاملقر ریالغ

و الله  یعنامل یاللفظ و افرتقنا ف یموافقه للواقع و اجتمعنا ف ریمنها کاذبه غ قصدونی یالذ یاملعن
و  هیطحو الف هیو الواقف هیدیلکاذبون و کذلک شهاده الز نیلصادقون و ان املنافق نیان املومن شهدی
 نانهم لکاذبون ال  شهدیو لالمئه باالمامه فالله  نیبامره املومن 7یمن الفرق املفارقه للحق لعل رهمیغ

الواقع فقل بقول  وافقیانهم لصادقون الن وصفهم  نینالله للموم شهدیوصفهم مخالف للحق و 
اماما توالونه مع ان  یالکافرون الاعبد ما تعبدون و الاومن برسول تومنون به و الاوال هایاایمطلق 

و نعبد  لمونالهنا و الهکم واحد و رسولنا و رسولکم واحد و امامنا و امامکم واحد و نحن لهم مس
اعدائهم فان امنوا مبثل ما امنتم به فقد اهتدوا و ان تولوا  یامئتنا و نعاد یالالهنا و نومن برسولنا و نو 

 النار مخلدون. یشقاق و ف یفامنا هم ف
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کفر  رسوله و خلفائه فقد فیو تعرفه و باب تعر فهیجعله الله باب تعر یادبر عن السابق الذ فمن
بذاته و  هعرفو یبذاته ل نزلی سیذلک و ان الله سبحانه ل میو القرآن العظ یانزل السبع املثان یبالذ

 مبا عرف عرفونهیو امنا  شاهدوهیمقامه سبحانه ف یاحد من الخلق من مقام الحدوث ال صعدی سیل
مام  حاله و ان کان یعل ایاملحذور باق کونینفسه لخلقه فام عرف نفسه به ان کان فوق شهادتهم ف

فلام کان للخلق مراتب  هیالوصول ال مکنهمیمن الحوادث مام  کونیاوهامهم فالبد و ان هیال صلی
ه فوقه نسب یالذ نیبو  نهیاعالهم فان من الخلق ما النسبه ب یالدناهم الوصول ال مکنیال دهیعد

لقه مبا الله نفسه لخ عرفیرتبه املوثر فالبد و ان یلالثر الوصول ال مکنیو ال هیاملوثر یال هیاالثر
عرض الخلق ال فوقهم موثرا لهم و  یذلک الوصف ف کونیاال ان مکنیو هو ال هیالوصول ال مکنهمی

 یمن شعاع آل محمد: و ما ف لقواخ عهیفان الش عهیعرض الخلق هو مقام الش یف یذلک الوصف الذ
وصفوا انفسهم به له و هم وصف  یو شعاعهم: وصفهم الذ عهیشعاعا و ش کونیان جبیعرضهم 
ورنا ن فصلیو قد قالوا  ریهو ذلک الغ یبهم بشعاعهم الذ رهمیوصف نفسه لهم بهم و لغ یالله الذ

منا کشعاع الشمس من الشمس فمنزله  عتناینور الشمس من الشمس و قالوا ش فصلیمن نور ربنا کام 
و  هیفو وص هیالله سبحانه من اسم یلهم بالنسبه ال ثبتیمنهم کمنزلتهم من الله و کلام  عهیالش
نسبه بال عتهمیلش ثبتیذلک  ریو امر و حکم و غ الءیو سلطنه و است منهیو اراده و قدره و ه هیمش

لهم  همعتیلربهم و ما لش همیالمئتهم و ظهوره و ما ف ثبتیلهم شعاع ما  ثبتیمثله اال ان ما  همیال
بنا عرف الله  7اال بهم کام قال الصادق عرفیوصف نفسه به و ال یفافهم فکام انهم وصف الله الذ

ملا سئل عن  7معرفتنا و قال لیالله اال بسب عرفیال نیو لوالنا ماعرف الله و قال نحن االعراف الذ
 نیاف الذاالعر  عتهمیما عرفوا و ش عتهمیهم: و لوال ش عرفونی عتهمیمعرفه االمام فبش یمعرفه الله ه

 یو لذا وردت اخبار متواتره ف عهیمعرفه الش یمعرفه االمام ه معرفتهم و لیاالمام اال بسب عرفیال
 ضافی عهیالش یال ضافیالله فام  یال ضافی همیال ضافیو ما  همیال ضافیاملومن  یال ضافیان ما 

 حقوق االخوان فمعرفه الله یکتاب ابواب الجنان ف یمن تلک االخبار ف رایکث ناالله و قد اورد یال
رفه الله مع یه عهیفمعرفه الش عهیالتحصل اال مبعرفه االمام و معرفه االمام التحصل اال مبعرفه الش

 نیو من انکرهم فامامه سج نیقیمعرفتهم فمن عرفهم فامامه  یعزوجل و معرفه الله عزوجل ه
 یالله و العداوه لهم ه هیلهم وال هیو الوالاقرار الله  یانکار الله و االقرار بهم ه یفاالنکار لهم ه

الله و هکذا فاذا عرفت ان معرفه االمام  یرد عل همیلله و الرد عل میلهم تسل میعداوه الله و التسل
 کیال لمقامهم فوق مقامک و بهم تص نیالذ عهیفهم الش عهیمعرفه الله معرفه الش یه یالت
بدء تحتک ابعد منک عن امل یهم تحتک رتبه فان الذ نیالذال  هیو الرشع هیو االمداد الکون وضاتیالف

حانه و الله سب فیتعر هیمن هو تحتک رتبه آ کونی فیفک هیو اظلم و اکثف و بک تصل االمداد ال
 .کیوجوده مفتقر ال یعنک مبن هو ف یربک الغن یتستدل عل فیتعرفه لک و ک

 نیکل مسلم و معرفتهم من ارکان الد یواجبه عل نیو ظهر ملن نظر و ابرص ان معرفه السابق نیفتب
 یتعرفوا و التعرفوا حت یحت نیانکم التکونون صالح 7کام قال الصادق نیقیو ال امنیاال نیو اساط

 هایتاهوا ت و ثهاولها اال باخرها ضل اصحاب الثل صلحیتسلموا ابوابا اربعه ال یتصدقوا و التصدقوا حت
تواتره اخبار م یکام مرت ف عهیو النبوه و االمامه و الش دیالتوح یبعه هو االبواب االر  ث،یالحد دایبع

الحکمه بقدر الفرصه و  لینحو دل یعل نایاالقوم و قد ات نیاالسم االعظم و الد یو هذه االربعه ه
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 رسائلنا و مصنفاتنا و ریسا راجعیفل لکما هنا قیحقا یمن ذلک و االطالع عل دیاالمکان فمن شاء از
 قوه مقال مقاال و ال ینرتک لذمل ثیمباحثاتنا العامه و الخاصه بح یقد اطلنا البحث عن هذا الرکن ف

 .میالعظ یاال بالله العل

 

 

 « *بالرکن الرابع امنیللزوم اال هیو االنفس هیاالمثال االفاق ی، ف4فصل *» 

 فصـــل

 یف اتنایآ مهیبالرکن الرابع، و قد قال الله سبحانه سن امنیم االللزو  هیو االنفس هیاالمثال االفاق یف
مثل  هذا القرآن من کل یلهم انه الحق و قال و لقد رصفنا للناس ف نیتبی یانفسهم حت یاالفاق و ف

ذلک  ریغ یال یاملثل االعل لهباالخره مثل السوء و ل ومنونیال نیاکرث الناس اال کفورا و قال للذ یفاب
 هیعرتی بیو ال ر هیف هیاملحکمه حق ال مر هیو االنفس هیان اتباع االمثال االفاق یالداله عل اتیمن اال

ما هنالک  یقد علم اولوا االلباب ان االستدالل عل7و ان مخالفتها کفور بالله سبحانه و قد قال الرضا
 یف بیاص هیالربوب یف یفام خف هیجوهره کنهها الربوب هیعبودال 7و قال الصادق هنایاال مبا ه علمیال

باملثل و الباطل  نیبیما معناه الحق  7یو قد قال عل هیالربوب یوجد ف هیالعبود یو ما فقد ف هیالعبود
بالجدل و قد شحن الله سبحانه کتابه باالمثال و کذلک شحنت سنه الرسول و اخبار آله: باالمثال  نیبی

 قهیبل طر 9یکتابه و ال النب یهذه االمثال ف رضبینه الله سبحا کنیکاشف عن املراد مل ثلو لوال ان امل
م من ذلک کله ان املثل املحک علمیف لیو االنج هیکذلک کام شحنت بها التور ضایالسلف ا اءیاالنب

 یجه حتللمح ضاحایاالفاق و االنفس امتاما للحجه و ا یاراها الله عباده ف یمن االدله الت ضایاملطابق ا
و هم عن االخره هم  ایالدن وهیظاهرا من الح علمونی نیاملشاعر الباطنه الذ یالحد من فاقد کونیال

 انهم.و وعوه باذ نهمیبعد ما رأوه باع امنیو کلفهم اال هیدعاهم ال امیالله سبحانه ف یغافلون حجه عل

زائنه خ اال عندنا ءیمعرفه الحق ان الله سبحانه قال و ان من ش یرس االعتبار باالمثال ف یاالشاره ال و
و  هیبیهذا العامل نازل من الخزائن الغ یاالفاق و االنفس ف یما ف عیو ماننزله اال بقدر معلوم فجم

الوجود و قد عرفت انها محال  یللزم الطفره ف هیبیو لوال ان لها خزائن و مقامات غ هیاملقامات العلو
 کونیزم انتناسبه و اال ل هیبیزائن غهذا العامل له خ یف ءیتعقلها و التتعلق القدر بها فکل ش مکنیال

جح مر  ریمن غ ءیقد رجح الش یالغن میالحک کونیمخصص و  ریمن غ ءیبکل ش نهیاختصاص کل خز
 ءیکل ش نکو یو  هیبیخزائنه الغ نیو ب ءیش کل نیاملطلق فالبد من مناسبه ب یو ذلک محال من الغن

 ءیربه و ذلک الش یو جهته ال تهیو ربوب ءیالش بیتنزل تلک الخزائن و ظهورها فتلک الخزائن غ
 یف ابصیالبد و ان هیتلک الربوب یف ینفسها فام خف یو جهتها ال تهایو ان تهایشهادتها و عبود

هذه الکرثات  یه هیالربوب یف اتیفاملخف هیالربوب یف وجدیالبد و ان هیالعبود یو ما فقد ف هیالعبود
ات تلک اللطاف یه هیالعبود یو الشئون و الجهات و الحدود و االوصاف و املفقودات ف لیو التفاص

 هیربوب یال  هیو القرب من املبدء فمن عرف ان هذه العبود منهیو اله الءیو االست هیو البساطات و الوال
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 عیالعلم جمقام م یف تهایربوب یف ثبتیف تهایعبود یف جدیمبا  تهایلربوب یستدل لها ایو ما خزائنها 
 ثبتیلعلم فمقام ا یف تهایبربوب تهایلعبود ستدلیو  ینحو ارشف و الطف و اعل یعل تهایکرثات عبود

ل واحد و ک یکل واحد ف یر یو صلوحا ف بایتلک اللطافات و البساطات غ عیجم تهایعبود یف یا هایف
و  النفس یثم تنزل ال یالکل یمن کل واحد کل واحد و ملا کان اول الخزائن العقل و هو املعن عرفی

هذا العامل علم مجسم محسوس فمن  عیفجم یالجسم و هو ما تر  یثم تنزلت ال هیالصور العلم یه
 نهیعب یذلک العلم و تلک املسئله و ذلک املعن یر یعلم  یو تجسم ا ءیش یتنزل ا ءیعرف ان کل ش

 ومی یکتاب الله ال یقال قد لبثتم ف الله هذا العامل کتابا و یو لذلک سم ابیشک و ال ارت ریمن غ
علم  هذا الکتاب یما ف عیاالرض و رصح بان جم یقبورهم ف یالبعث و امنا لبثوا ف ومیالبعث فهذا 

 یالولالنشأه ا تمیافرأ نهکتاب و قال سبحا یف یقال علمها عند رب یو قال قال فام بال القرون االول
کتابه مبا  یف بهیکلامته و تراک یو التدبر ف اتهیقراءه آ یفلوال تذکرون و قد حثهم الله سبحانه عل

فلام کان هذا العامل تجسم العلوم الباطنه کام قد اشتق اسمه من العلم رضب الله االمثال  هیعل دیالمز
 مع العلوم الباطنه و قد قدمنا هذه الکلامت قهایو تطب هابها و االعتبار من امنیاال یلعباده و حثهم عل

عتباره فاذا عرفت ا یعام یاو کالم قرش  یفصل لئال تظن ان املثل ال عربه به و هو امر اعتبار هذا ال یف
علم انا الحقه فا دیالعقا یعام دل منه عل یبه و کفر من اب امنیله و اال قیو لزوم االعتناء به و التصد

 هنایه دیولکن نز بیالعاقل اللب یکفیمن االمثال املحکمه الداله ما  رایالسابق کث لفصلا یقدمنا ف
 هذا الفصل مقامان. یاالعتبار فف دیبعض االمثال ملز

  

عض االمثال ب یبالرکن الرابع ، املقام االول : ف امنیللزوم اال هیو االنفس هیاالمثال االفاق ی، ف4فصل *» 
 « * هیاالفاق

 االول املـقام

 به. لکل واحد منها مثل خاص رضبیالبد و ان رهیو ملا کان املطلب امورا کث ه،یبعض االمثال االفاق یف

و امتناع عدم وجودهم فالرساج و الشمس و هو  عهیمن الش نیالسابق نیاملثل للزوم وجود الکمل اما
 کونیسواء کان شمسا او رساجا البد و ان ریان النور املرشق من املن نکیبع یمن اوضح االمثال فانک تر 

 یف و اقو و ارش  انورمنه من الرساج  قربیکلام  کونیو التربزخ و  التدرج یعل هایف نبسطیمسافه  یف
 کونیالجزء االقرب موجودا ال کنیابعد منه اظلم و اضعف و ذلک امر محسوس فام مل کونیو کلام 

 ءیش لولهیاالقرب و عدم بواسطه ح یالجزء االبعد موجودا و وجود االبعد فرع وجود االقرب فلو مح
ابعا لوجود وجوده ت کنیفلو مل ضایا بلعدم االبعد املتأخر عن ذلک االقر  ریاملن نیذلک االقرب و ب نیب

 یبقیسابقه و الدخول من بابه لکان  یمن دون توجه ال ریاالستناره من املن یعل قدریسابقه و کان 
 عهیش عهیالش تیقال امنا سم 7الصادق نایهکذا و رأ هیاالنوار االفاق یبعد فقد االقرب فلام وجدنا ف

منا کشعاع الشمس من الشمس و تواتر االخبار بان  عتنایش لالنهم خلقوا من شعاع نورنا و سمعناه قا
عرفنا ان االمئه: مثلهم مثل  ریکتابه بالرساج املن یف 9یالله النب یخلقوا من انوارهم و سم عهیالش
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ضهم ضهم اعقل من بعض و بعبع نایفرأ عتهمیش یالنور و الشعاع و کذا نظرنا ف عهیو مثل الش ریاملن
من بعض و بعضهم اکرث فطانه من بعض و بعضهم ابرص و بعضهم  یاعلم من بعض و بعضهم اتق

لقه فقال خ نیب هیالتسو یالرتبه هذا مع ان الله سبحانه نف یف تساوونیاخرب و هکذا فعرفنا انهم ال
 کالفجار و قال هل نیعل املتقاالرض ام نج یف نیآمنوا و عملوا الصالحات کاملفسد نیام نجعل الذ

ال و ق ستوونیو قال افمن کان مومنا کمن کان فاسقا ال علمونیال نیو الذ علمونی نیالذ یستو ی
 و ال اءیاالح یستو یو ال الظلامت و ال النور و ال الظل و ال الحرور و ما ریو البص یاالعم یستو یما

 یستو یاصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون و قال و ما یستو یاالموات و قال ال
الله  لیسب یالرضر و املجاهدون ف یاول ریغ نیالقاعدون من املومن یستو یو قال ال بیو الط ثیالخب

درجه و کال وعد الله  نیالقاعد یباموالهم و انفسهم عل نیباموالهم و انفسهم فضل الله املجاهد
درجات منه و مغفره و رحمه و کان الله  امیاجرا عظ نیالقاعد یعل نیل الله املجاهدو فض یالحسن

انفقوا  نیمنکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذ یستو یو قال ال امیغفورا رح
تب اختالف مرا یو االخبار الداله عل اتیذلک من اال ریغ یال یمن بعد و قاتلوا و کال وعد الله الحسن

 .نیو درکات الکافر نیالخلق و درجات املومن

کانوا کذلک و املومنون منهم من شعاع آل محمد: و درجاتهم مختلفه بنص الکتاب و السنه و  فاذا
و منهم ابعد بالرضوره الن الله  رهیالرساج الوهاج و الشمس املن یرضوره املشاهده فمنهم اقرب ال

 الطالقا یعل هیالتسو یاملستنبط من نف هیالتسو یالطالق و عموم نفا یعل هیالتسو یسبحانه نف
درجاتهم و قربهم من الله سبحانه و بعدهم فاذا بعض اقرب و کلام کان اقرب  هیعدم تسو یقتضی
 ضیو الف منه املدد صلیاوال  قبل املتأخر ثم  هیال ضیالف صلیانور و کلام کان اقرب و انور  ریاملن یال

 الجزء نیلو فصلت ب کان یمحسوس اال تر  یهیالجزء املتأخر من االنوار و ذلک بد یو االرشاق ال
املقدم و الجزء املوخر بحاجب انعدم الجزء املوخر من ساعته و ان رفعت الحجاب انوجد من ساعته 

واسطه الجزء املقدم ملا انعدم بسبب  ریمن غ ریاالستضاءه من املن یعل قدریفلو کان الجزء املوخر 
االنوار  عیخالف الواقع فجم ملشاهدهواسطه و هذا با ریسابقه و الستضاء من غ نیو ب نهیب لولهیالح

 لمظطیفان ادبر املوخر عن املقدم  هیبواسطه السابق عل هیو االمداد امنا تصل ال هیاملفاضه عل
 الرساج من منظره یدامئا متوجها ال کونیتضاءات انرشع االنوار و االس یف هیعل جبیباملشاهده و 

بال  منها الرساج ساطع االنوار واضح املنار نیاملتب جتحت سطوه الرسا  یالجزء السابق املضمحل املتالش
 نفسه و ذکره النور یهو السابق فان نفس الرساج ه یغبار فمن اعرض من االنوار عن ذکر الرساج الذ

و التکاثف و  قیبسبب الربوده الالزمه لالدبار املستلزمه للض قهیا ظلمه ضضنک شهیالسابق فان له مع
دور و الص یف یالقلوب الت یاالبصار ولکن تعم یالقلب فانها التعم یعما یاعم مهیالق ومینحرشه 

االنوار و  درکیال یظلمه العم یهو ف یالذ یعن ادراک انوار الرساج مظطلام کاالعم یاعم حرشی
 یعما یالله له نورا فام له من نور قال رب مل حرشتن جعلیو من مل راهای کدیمل دهیاالضواء اذا اخرج 

ه و کان عن االخر  ایالدن وهیظاهرا من الح علمیو قد قال ذلک فانه کان  ایالدن یف رایبصو قد کنت 
 لیال تعط یالرساج و مقاماته و عالماته الت هیآ یه یاالنوار السابقه الت یا اتنایغافال قال کذلک اتتک ا

بادبارک  تایاال کتل تیفنس تهایاال انهم نوره و شعاعه فنس نهایو ب نهیکل مکان و ال فرق ب یلها ف
 ومیالجزاء و  ومیمقبول و هو  ومی ومانیاملکافاه و الجزاء و ذلک ان الدهر  ومی یتنس ومیفکذلک ال
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والء کال مند ه قولیالجزاء الن الله  ومی یف یالعمل عم ومی یالذکر ف یالعمل فمن نس ومیقابل و هو 
 هیاملش یمبقتض یمحبوب جر  طاءو هوالء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا لکن منه ع

 یرضیو غضبه ان الله ال هیالعزم هیاملش یمبقتض یو محبته سبحانه و منه عطاء مبغوض جر  هیالعزم
 لکم. رضهیکروا لعباده الکفر و ان تش

 عهیالش کونیالحکمه ان یالالحق عرفت ان الالزم ف وجدیالسابق موجودا مل کنیعرفت ان ما مل فاذا
 یو الوجودات ال وضاتیبواسطتهم االمداد و الف صلی یکل عرص و زمان حت یف نیالکملون موجود

مع  قبه محکام انه مطاو عرفنا کون نیلزوم وجود الکمل یفهذا مثل محسوس محکم دل عل نیالناقص
ابق مع السنه باعتبار و مط طیباعتبار و الوس ریباعتبار و الکب ریهو العامل الصغ یالذ ینیالکتاب التدو

ما  العقل و لیصلوات الله امللک الجبار و مطابق مع دل همیعن آل الله االطهار عل هیو االخبار املرو
حکامت م اتیانزل الکتاب منه آ یلذهو ا قولیبه عندنا فان الله سبحانه  عبویاملثل هکذا ال کنیمل

ه و ما تشابه منه ابتغاء الفتن تبعونیف غیقلوبهم ز یف نیهن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذ
 ضایمنه احرفا بحرف ف ینیاملوافق للکتاب التدو ینیو هذا العامل هو کتاب الله التکو لهیابتغاء تأو

 یف نیو اخر متشابهات تشبه الحق فاما الذ نایب باطالاو  نایما کان منها حقا ب یحکامت و هم اتیآ
لک رشده  نیقال االمور ثلثه امر ب 9ما تشابه منه مع ان رسول الله تبعونیعن الحق  غیقلوبهم ز

منه ابواب  فتحیالله عزوجل و هذا باب  یفرده ال هیفاجتنبه و امر اختلف ف هیلک غ نیفاتبعه و امر ب
هلکات ال یو من العامل مشتبه فمن اقتحم الشبهات وقع ف هیو غ رشاده نیمحکم ب ضایفمن العامل ا

امت احکامه مطابقته مع محک یعل لیاالستدالل به و الدل صحیفاملثال املرضوب ان کان من املحکامت 
ا لک ک املحکامت ما رضبنعدله فمن تل مهیالعقول السل عرفی یالذ یالعقل لیالکتاب و السنه و الدل

و  ءیاقل عرضا من کل ش ایالدن یمع الثلثه املذکوره هذا مع ان الشمس و الرساج ف ابقمن املثل املط
 یف ءیو کل ش ءیمن االعراض ال من نفس الش حصلیاالستدالل بهام اوضح و التشابه امنا  کونیلذا 

 نئذیح جبیبه من االعراض الخارجه ف لطخیبواسطه ما  تشابهیو امنا  هیرشده و غ نینفسه محکم ب
 عن االعراض. هیاملحکامت الخال یاالخذ به العرض عل یف

هو  مهیکائنا ما کان امرهم و نه همیو حرمه التخلف عن امرهم و نه نیاما املثل للزوم اتباع السابق و
ان القائم النه ک ریمن املن هیال یاد امیالالحق امر السابق ف متثلیاملثل املرضوب سابقا اذ لو مل ضایا

ن الحق م ءیش سیلصار ظلمه و ل لنوراال الضوء و ا ریاملن سیاال النور النه ل یودیاالداء و ال یمقامه ف
ل النار نور فاملظلم من اهل الباط یالجنه ظلمه و ال ف یف سیمن الباطل بنور و ل ءیش سیبظلمه و ل

 نهامیو ال برزخ ب نیهذ ریغ ءیش سیو الجنه و ل نییعل و الکفر و املستنار من اهل الحق و نیو سج
و  هیا فعله فمب نفعلیو مل هیال توجهیامر السابق مل متثلیملبعد الحق اال الضالل فالالحق اذا  سیاذ ل

و من  ظطلمی ستنیو من مل ستنیمل نفعلیاال االضاءه و االرشاق و ال واسطه اال هو فاذ مل فعلیال
امره فظهر لزوم اتباع الالحق للسابق و امتثال او  میو القرآن العظ یانزل السبع املثان یاظطلم کفر بالذ

 اال عن الظلمه. ینهیاذ ال هیاال بالنور و اجتناب نواه أمریاذا ال
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ذکرنا  امن نحو م فهمیو النور و  ریما ذکرنا من املن ضایاما املثل للزوم االتصال به و االرتباط هو ا و
نفصال متصال مرتبطا من اللواحق بالسوابق کان منقطعا م کنیفمن مل ایثان انهیالکالم بب لیفالنط انهیب

 .امنیالظلمه اال الکفر و النور اال اال سیو من کان کذا کان مظطلام و ل

 انیوره و العفانه قد علم اولوا االلباب بالرض  ضایمام ذکرنا ا عرفیاما املثل للزوم محبته و معرفته ف و
و بقاوه باالمداد املشاکله له و فناوه و اضمحالله باالمداد املضاده له کالنار مثال  وتهیح ءیان کل ش

 ءیالنار و عدمت و کل ش تیفن ردهفان بقاوها باالمداد الحاره فلو قطعت عنها و امدت باالمداد البا
د تضعف و اذا جالست الرب  دیو تز یفالنار اذا جالست النار تتقو  ضادهیمبا  ضعفیو  شاکلهیمبا  یتقو ی

 ضعفیو  نقصیو وجوده و بقائه و  وتهیطبعه النه ضد ح خالفیما  حبی کادیال ءیو تنقص فالش
 نیملتناسبا نیبه وجوده و ذلک ظاهر فالتتحقق املحبه اال ب یتقو یما  ءیالش حبیو امنا  هیال لیبامل

سابق و السابق ال حبیفالالحق ان کان ال نیاملتخالف نیاملتضاد نیقق العداوه اال بو التتح نیاملتشاکل
 النور البته و یعادیمحض متالش فان تحت سطوع الرساج فهو ظلمه المحه الن النور ال رینور و خ

انه ظلمه و رش و الظلمه و الرش کفر و نفاق کام  یعل لیله دل بتهفعدم مح ریالخ یعادیال ریالخ
بظلمه ثم ان مدارک النار حاره التکاد تدرک الربوده ابدا اذ کل ما  امنیمن اال ءیش سیعرفت اذ ل

ادراک الربوده و مدارک البارد بارده التدرک الحراره ابدا اذا کلام  مکنهایفال تسخنیو  حری هایف نطبعی
من نور الشمس الحار برد و الظلمه مدارکها  هیکالقمر فان ما انطبع ف ربدیمن الحراره  هایف نطبعی

طباع اال االن کونیاذا االدراک ال هیالظلامن درکیال هیالتکاد تدرک النور و مدارک النور نوران هیظلامن
 ریالسابق غ عمناسب م ریاملراه فالالحق ان کان غ ئهیه یصاحبه انقلب عل یفاذا انطبع احدهام ف

ابق النور الس درکیو رش المحه فال هیکان ظلمه و رشا فمدارکه ظلامن ریانس له و السابق نور و خمج
 عرفهیمرات الالحق مناسبه للشاخص السابق مل ئاتیه کنیفام مل عرفیمل درکیالسابق فام مل ریو الخ

معرفه و لوال املعرفه  حصلیمل اسبهالحب فرع املعرفه اذ لوال املن 7حق معرفته و لذلک قال الصادق
عرفته السابق و لعدم م عرفیو لظلمته مل ایکان ظلامن یالسابق النوران عرفیمحبه فمن مل حصلیمل

فهو  عدو و ال منکر ریفان کان جاهال غ عرفهمیو مل نیالسابق حبیفمن مل حبیبه و ادراک محاسنه مل
عد ب نقلبی ضایظلمه و الضال ا یلرساج ارشع ا یف اجضال و ان کان مبغضا منکرا فهو کافر بالرس 

 یف فیعرض نار التکل نیفهو کافر و ذلک ح نکریو  بغضیفهو مومن و اما  عرفیو  حبیفاما  انیالب
 بعد الحق اال الضالل فافهم راشدا موفقا. سیخلقکم فمنکم کافر و منکم مومن و ل یاالخره هو الذ

بعض االمثال  ی: ف یبالرکن الرابع ، املقام الثان امنیلزوم االل هیو االنفس هیاالمثال االفاق ی، ف4فصل *» 
 *«هیاالنفس

 یالثان املـقام

 برض یان مکنیکل مقام من مقامات االنفس  یاذ ف یو له مراتب شت هیبعض االمثال االنفس یف
 نعلمو یال نیاصحاب املدارک الظاهره الذ هیف عمیاالمثال اال انا نرضب املثل من ظاهر جسدک النه 

هو  اجسدک فانک تجد ان لک قلب یو اصحاب املدارک الباطنه فتدبر ف ایالدن وهیاال ظاهرا من الح
جسدک و قد خلق الله لک بدنا منه  عیجم یو منه تنترش ف وهیتتولد الح هیجسدک و ف وهیمنبع ح



  67|  صفحه

 

من  هیلقلبک من رأسک و رأسک اقرب ا یفصدرک اقرب ال دهیبقلبک و منه اعضاء بع بهیاعضاء قر
قلبک من زندک و زندک اقرب من کفک و اناملک و هکذا کل مفصل  یرجلک و عضدک اقرب ال

قلبک ب بهیاالعضاء القر یتصل ال وهیبالبداهه ان الح ضایو معلوم ا نیاناملک و ذلک امر ب منمفصل 
من  وهیالح دیستفیان  دهیالحد من االعضاء البع سیبالبداهه و ل دهیاالعضاء البع یال صلیقبل ان

انتفخ  لاو شددته بحب دهیزندک عصابه شد یو لذا لو عصبت عل بهیالقلب اال بواسطه االعضاء القر
 وهیالح هایو ماتت و فسدت و عدمت الحس و الحرکه فلو کان تصل ال وهیالکف و انقطع عنها الح

 رفعی اناال ییقلبک ملا تح یبسبب الشد بل لو وضعت کفک عل موتیواسطه الزند ملا کان  ریمن غ
العضو ب متصال کونیلکل عضو ان جبیرشع الجسد  یمن ممرها فظهر ان ف وهیالح هایاملانع و تصل ال

 جبیمنه و ذلک امر محسوس و  هیال هیالسار وهیمنه و الح هیال یالجار  ضیالف نقطعیالسابق و اال 
ب اال ما القل یال قربیالعضو الالحق فان الله مل یال وهیالح صالیالحکمه وجود العضو السابق ال یف

 ان یاکثف و اخس اما تر  العضاءعن القلب اال ما کان من ا بعدیکان من االعضاء الطف و ارشف و مل
کثافه رجلک التناسب القلب و لطافه صدرک تناسبه فبعد ما بعد لکثافته و قرب ما قرب للطافته و 

و  نهیب نکو یبه ابدا اال ان تصلیمن القلب بال واسطه و  فیالکث ستمدیالحکمه ان یف مکنیما کان 
 یالبعد ف هیغا یف دیاشد مناسبه و البع یف صلاملت کونیو  بیالتدرج و الرتت یالقلب وسائط عل نیب

 .بیالرتت یبرازخ عل نهامیب کونیاقل مناسبه و 

 لیاالعضاء القل یدد به الامل صلی یالبدن واجب حت یان وجود الکامل و املناسب للقلب ف فظهر
ق للسابق محبه الالح جبیو  ضیعنه الف نقطعیو  موتیاتصال الالحق بالسابق و اال ل جبیاملناسبه و 

و اذا  فهاملخالو معرفته به و اتصاله و ارتباطه به النهام کاشفان عن مناسبه و لوال املناسبه کانت 
اط و امنا ذلک الجل عدم االرتب دیعمرو التستمد من قلب ز دیان  یاال تر  ضیجاءت املخالفه انقطع الف

العضو السابق دائم  یدائم التوجه ال کونیلکل الحق ان جبیو االتصال و املناسبه و معلوم انه 
البداهه عنه ب وهیالح ضیعنه انقطع ف هو النهار فانه اذا ادبر ساع لیالل یاالستفاده دائم االستمداد ف

قال  ثیح وهیبالح امنیالله سبحانه اال یکافر و قد سم هیف تیضاء مومن و املرشع االع یف یو الح
و قال او  نامیبروح اال کمییحی یعنی کمییحیلله و للرسول اذا دعاکم ملا  بوایآمنوا استج نیالذ هایاای

املومن من الکافر و قال انک  یا تیمن امل یالح خرجیو قال  ناهیضاال فهد یا ناهییفاح تایمن کان م
هم قبور اجساد یقد ماتت و دفنت ف امنهمیروح ا نیالضالل و الکفار الذ یالقبور ا یالتسمع من ف

 و الرشع و العضو الالحق ان نیبدن الد یف تیرشع الجسد کام ان الکافر م یکافر ف تیفالعضو امل
نا کان و اوضح نایما رشحنا و ب یلسابق علامر العضو ا متثلیاو  عرفیاو  حبیاو  رتبطیاو  تصلیمل
هذا  یرنا فمبا ذک یکفیاال العاملون و  عقلهایو کافرا بالبداهه و تلک االمثال نرضبها للناس و ما  تایم

و  دیحد ومیفکشفنا عنک غطاءک و برصک ال دیالسمع و هو شه یالفصل ملن کان له قلب او الق
 عیمن رشا عهیرش یعن االنصاف النفسهم ا نایانه ما اخرج معاند رهیح یلف یو ان یما ادر  یلعمر 

وها هکذا اوضح ضهمیمن فرا ضهیفر یو ا نوهیهکذا ب نهمیاصل من اصول د یاالسالم هکذا اثبتوها و ا
اذا سألهم عن  مهیالق ومیالسائل عنهم  بونیجیماذا  یمطلب من مطالبهم هکذا رشحوه ما ادر  یو ا

ب انکارهم و ردهم هل تکون مسأله من مسائل االسالم بوضوح هذه املسأله هذه املسئله و عن سب
 یوالله لله الحجه البالغه و املحجه الواضحه و ان یا عهیببداهه هذه الرش عهیمن رشا عهیو هل رش
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ثم  همدائشه دعوایو ل یو فراد یلله مثن قوموایالرکن الرابع و ل یبهذا الکتاب ف همیجزت من تحد
و  هیبهذه االدله فان اثبتوها من الکتاب و السنه و االدله الثلثه و االمثال االفاق 7مه الصادقاما ثبتوایل

هم ال من الرکن الرابع لعل نایعل نکرونیو ان ما  امنیو اتفاق امللل انا اذعن لهم بالعلم و اال هیاالنفس
ماء و و اال  دیالعداوه و الشحناء و استعباد العب فاال من رص  نکرونیانهم ال علموایلعداوتهم و اال فل

 یوللعربه ال  هیرابعه النهار و انه ف یو اال فام نذکره عن هذه االدله اوضح من الشمس ف اسهیطلب الر
 هذا املقام: یف 7عن الصادق یاالبصار و لنعم شاهدا ما رو 

 دهیاملحجه واضح ملر علم

 یعم یالقلوب عن املحجه ف یو ار  

 

 عجبت لهالک و نجاتهلقد  و

 یموجوده و لقد عجبت ملن نج 

 

 

 لله در الشاعر: و

 من مواقعها ینحت القواف یعل

 البقر فهمیاذا مل یو ما عل 

 

 

  

 

 

 « *کل زمان یوجود کامل بالغ ف یاتفاق امللل و املذاهب عل ی، ف 5فصل *» 
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 فصـــل

ب الله اتفاقهم بکتا نینبکل زمان، و البد لنا ان یوجود کامل بالغ ف یاتفاق امللل و املذاهب عل یف
وقوعه او ذلک ادعاء محض و  ثبتیاو نقل مل حیصح ریغ خیالخصم انه تار قولیال یحت 9هیو سنه نب

 هذا االمر کان انبشواهد من الکتاب و السنه  نایصدق وقوعه و اما اذا ات یعل نهیباقامه الب کیعل
 وقوعها. یمنا عل نهیالب طلبیو  کذبنایالحد ان کنیکل عرص مل یو ف عهیکل رش یف

 نسخیف تهیامن یف طانیالش یالق یاال اذا متن یالله سبحانه و ما ارسلنا من قبلک من رسول و ال نب قال
 یف نیه للذفتن طانیالش یلقیما  جعلیل میحک میوالله عل اتهیالله آ حکمیثم  طانیالش یلقیالله ما 

لحق اوتوا العلم انه ا نیالذ لعمیو ل دیشقاق بع یلف نیقلوبهم و ان الظامل هیقلوبهم مرض و القاس
عده  یو ف میرصاط مستق یآمنوا ال نیالذ یبه فتخبت له قلوبهم و ان الله لهاد ومنوایمن ربک ف

 نیو ال محدث و املحدث هو االمام و االمئه کانوا محدث یهکذا من رسول و ال نب هینزلت اال اتیروا
ما  یاراد و مفعوله محذوف عل یمبعن یمتن یو قد استفاض به الخرب و قوله تعال همیصلوات الله عل

کتابه من بعده بقوله و ما  یعدوه ف حدثهیوسلم ما 9هیجل ذکره لنب ذکریف ثیحد یف 7یفرسه عل
االنتقال  قهم ومن نفاق قومه و عقو  نهیعایمفارقه ما  یمتن یانه ما من نب یعنی هیارسلنا من قبلک اال

ذمه و  هیانزل عل یالکتاب الذ یبعداوته عند فقده ف ضللعر  طانیالش یدار االقامه اال الق یعنهم ال
قلوب  ریغ هیال یفالتقبله و التصغ نیالله ذلک من قلوب املومن نسخیف هیو الطعن عل هیالقدح ف

الکفر  اهل عهیمن الضالل و العدوان و مشا ائهیاول یحمیبان اتهیالله آ حکمیو  نیو الجاهل نیاملنافق
 هیفظهر من هذه اال الیقال بل هم اضل سب یکاالنعام حت جعلهمیان للها رضیمل نیالذ انیو الطغ

الخاتم اال انه بعد ما انتقل عن هذه  یو ال رسول و ال امام من لدن آدم ال ینب کنیانه مل فهیالرش
سنه الله تجد لقد خلت من قبل و لن یو ذلک سنه الله الت تهیامن یف طانیالش یاالخره الق یال ایالدن
 ائهیواسطه اولب قتهیاخبار االمام و طر یو الرسول و سنته و ف یکتاب النب یف طانیالش یلقیال فیتبد

 رییو التغ فیمن التحر طانیالش یلقیالله ما  نسخیو البد بان نیاملحرف نیاملفرت نیمن االنس املکذب
 یعل هیارالکتاب و الج یالحقه النازله ف اتهیالله آ حکمیالکتاب و السنه و االخبار ثم  یف لیو التبد

و  بدلیو  ریغیو  حرفیعلم مبا  میحک میآثارهم والله عل یالسن االمئه: ف یسنته و عل یف هیلسان نب
 یلقیما  میتقد ریتدب یف میو حک شاءی فیک شاءیمبا  اتهیآ حکمی میحک بدلیو  ریغیو  حرفیمبن 
کام  هنیعن ب یمن ح ییحیو  نهیمن هلک عن ب هلکیللباطل جوله و للحق دوله ل کونیل طانیالش

شقاق  یلف نیقلوبهم و ان الظامل هیقلوبهم مرض و القاس یف نیفتنه للذ طانیالش یلقیما  جعلیقال ل
 ملکونیبذلک من اهل الشفاعه کام قال ال روایصیاوتوا العلم انه الحق من ربک و  نیالذ علمیو ل دیبع

آمنوا  نیالذ یبه فتخبت له قلوبهم و ان الله لهاد ومنوایف علمونیالشفاعه اال من شهد بالحق و هم 
کتابه  یف فیعرص کانوا ثبوت التحر یا یو رسول و محدث ف یفاثبت بعد کل نب میرصاط مستق یال

 العلامء. هیقلوبهم و هدا هیلفتنه القاس الحق حکمیو  فیالتحر نسخیو سنته و ان الله 

بدله ثم و امل رهیاملغ ریالغ عهیو رسول و محدث عاملا عنده علم املحکامت و الرش یبعد کل نب فاثبت
کتابه  یف هیفقد اشار ال امنیو االخبات اما ما وصفهم بالعلم و اال امنیوصفهم بانهم اوتوا العلم و باال

وا و حفظ بدلوایو مل روایغیمل نیاوتوا العلم درجات و هم الذ نیو الذآمنوا منکم  نیالله الذ رفعی
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قلوب  یزرعوهام ف یما رشع بعد رسولهم و بعد امامهم حت یعل نیما انزل و الد یالکتاب عل
ذلک االمام و لعلک تعرف  یو الرسول و ضعفاء موال یبهم ضعفاء امه ذلک النب یاشباههم و اهتد

 وصفیالناس بهائم و ان الله ال ریااالحمر و س تیاقل من الکرب لیکل عرص قل یمام قدمنا ان املومن ف
اثبات  یف حهیاال معاند مکابر رص نکرهایالتنکر و ال هیو االخبات فتلک آ امنیالبهائم بالعلم و اال

کل عرص ثم وصفهم باالخبات و هو مقام  یو رسول و امام ف یبعد کل نب امنیجامعه اوتوا العلم و اال
له وجلت اذا ذکر ال نیالذ نیوصفهم برش املخبت یتلو مقام العصمه و الطهاره و قد قال الله سبحانه ف

 سیفاالخبات مقام ل نفقونیالصلوه و مام رزقناهم  یمیما اصابهم و املق یعل نیقلوبهم و الصابر
 ا ماکان و اقامهما اصابه کائن یحظ کل موال الوجل عند الذکر و الصرب عل سیمنه مقام فانه ل یاعل

د اشهد انک ق ارهیالز یبه االمئه: کام ف وصفیالصلوه و االنفاق وصف  قامهالصلوه کام امر الله و ا
 کل عرص کان جامعه علامء مومنون یو ظهر ملن نظر و ابرص ان ف نیالزکوه، فتب تیاقمت الصلوه و ات

اهل 9یالنب یو قد اجتمع عل هیو هو الوال میرصاط مستق یال هیمخبتون هم اهل الشفاعه و الهدا
م هاماته یو رضب عل همیو سمعوا منه هذا القول و تحد هیو الصحف و الکتب السامو حلامللل و الن

 یف کنیمل یو ارسهم و نهب اموالهم و استعبد نساءهم و اوالدهم فلو علموا انه قد جاء نب وفیالس
و خلصوا انفسهم من ذل القتل و  هیطلوا دعوو اخرجوا کتابهم و الب هیامته من هو هکذا النکروا عل

غ و فرا  یهم ف یهذا الزمان الذ یال نیو لو بعد ح نکروایفلام ثبت انهم مل هیاالرس و النهب و الجز
 یعل منهیالخروج عن د مکنهمیکتبهم ال یف اهیا نیرشعهم واجد یبه ف نیراحه ثبت انهم کانوا مقر

فبهذه  هماالنصاف من کرثه وضوحه عند عوامهم و خواصاالغامض و ترک  یعل قدرونیزعمهم و ال
و  ما وصفنا یعامل مومن مخبت عل همیو رسول و امام انه کان ف یثبت النقل عن عرص کل نب هیاال

 یعنمب یمتن یقوله تعال کونیذلک و من اصدق خربا من الله سبحانه. و اما  یثبت اجامع االمم عل
 قرأ کام قال الشاعر:

 لهیکل ل یکتاب الله ف یمتن

 الذکر یداود الزبور لد یمتن 

 

 

 یاب علقرأ الکت یعنی یاخرتعه فقوله اال اذا متن ثیکذب و الکتاب قرأه و الحد یالقاموس متن یف و
 بذلک. هیما استشهدنا به من اال ختلفیکتابه و ال یف یا تهیامن یف طانیالش یو فرسه الق نهیامته و ب

 و میبه ابره نایو ما وص کیال نایاوح یبه نوحا و الذ یما وص نیم من الدقال سبحانه رشع لک و
و قال قل ما کنت بدعا من الرسل و قال لرتکنب طبقا عن طبق و قد اجمعت االمه  یسیو ع یموس

سلکوا  وانهم ل یقال لرتکنب سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل و القذه بالقذه حت 9یان النب یعل
لرتکنب سنن من  7من کان قبلکم و عنه ریس یا هیاال ریتفس یف7جحر ضب لسلکتموه و عن الصادق

ذه من کان قبلکم حذو النعل بالنعل و الق لیلرتکنب سب یو احوالهم و عن القم نیکان قبلکم من االول
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بلکم کان من ق ان لو یشرب بشرب و ذراع بذراع و باع بباع حت یخطیو ال قهمیبالقذه التخطون طر
الخرب و قال  یرسول الله قال فمن اعن ای یتعن یو النصار  هودیدخل جحر ضب لدخلتموه قالوا ال

فاذا کان االمر کذلک و القرون  الیسنه من قد ارسلنا قبلک من رسلنا و التجد لسنتنا تحو یتعال
و  اتیسبق من اال ما یف نایخلق الرحمن من تفاوت و قد ب یف یمتشاکله و االعصار متشابهه ماتر 

هذا العرص  یف امیکل عرص الس یف نیلزوم کون العلامء السابق یعل هیو النقل هیاالخبار و االدله العقل
 همینب نید حفظونی نیکل امه کان جامعه سابق یکل عرص و ف یثبت ان کل عرص کان کذلک و ف

مومن آل  لیسبق امر حزق امیف و قد عرفت نیالجاهل لیو تأو نیو انتحال املبطل نیالغال فیعن تحر
الله عنه  یمعروف قد حک نیالقرنیو امر ذ 7یسیعرص ع یف سیو صاحب  7یعرص موس یفرعون ف

و  الحکمه یو ال رسوال و ال اماما و امنا کان عبدا صالحا و امر لقامن معروف مشهور اوت اینب کنیو مل
النجار مومن آل  بیثلثه حب قونیالصد 9ینبکتابه و تلک اخبار التنکر و عن ال یالله عنه ف یقد حک

م و و هو افضله طالبیبن اب یمومن آل فرعون و عل لیو حزق هیاال نیاتبعوا املرسل قولی یالذ سی
هم و عن افضل یو عل قونیثم عدهم و قال فهم الصد نیبالله طرفه ع کفروایقال سباق االمم ثلثه مل

 یسیو هو مومن آل فرعون و سابق امه ع یو سابق امه موس السابقون اربعه ابن آدم املقتول 7الباقر
 .7طالبیبن اب یوسلم و هو عل9امه محمد یالنجار و السابق ف بیو هو حب

 یعرصه ثبت وجود امثالهم ف یف سیعرصه و صاحب  یف لیعرصه و حزق یثبت وجود لقامن ف فاذا
لسنه الله  تجدو لن الید لسنه الله تبدتجلن قولیو التبدل فان الله  ریکل عرص فان سنه الله التغ

قلب ربهام ب ایو ات نیاملخلص عهیکانوا من الش سیو صاحب  لیو قد عرفت مام سبق ان حزق الیتحو
و اذعنوا و  هایو االخبار املعروفه املجمع عل اتیو قد سمع اصحاب امللل و املذاهب هذه اال میسل

 خالفیبصحف و ال بزبر  أتوایو مل نکروایهب و القتل و ملو االرس و الن هیذل الجز یسلموا و صربوا عل
ن باسناده ع عیعلل الرشا عنذلک، و  یفثبت اقرارهم و اتفاقهم و اجامعهم عل هیعل ردوایذلک و مل

ان قال  یالجنه و النار ال میقس طالبیبن اب یبم صار عل 7عبدالله یاملفضل بن عمر قال قلت الب
قلت  فقال نعم بغضونهیو اعداوهم  حبونهیهل کانوا  اءیو االوص اءیرسول الله فاالنب ابنیاملفضل 

 بهحیالله و رسوله و  حبیغدا رجال  هیالرا نیالعط ربیخ ومیقال  9یذلک قال اما علمت ان النب فیفک
 یا اوتوسلم مل9قال اما علمت ان رسول الله یقلت بل دهی یالله عل فتحی یحت رجعیالله و رسوله فام 

 یقلت بل 7ایبه عل یو عن ریهذا الطا یمع أکلی کیباحب خلقک ال یقال اللهم ائتن یاملشو  ریبالطا
 الله و رسوله حبیالله و رسوله و  حبهی: رجال اوهمیو اوص سلهالله و ر  اءیانب حبیان ال جوزیقال 

: ائهیرسوله و انب بیالله و حب بیحب حبونیاملومنون من اممهم ال کونیان جوزیفقلت ال قال فهل 
 نیمحب طالبیبن اب یکانوا لعل نیاملومن عیالله و رسله و جم اءیانب عیقلت ال قال فقد ثبت ان جم

ه اال من الجن دخلیقلت نعم قال فال نیاهل محبته مبغض عیلهم کانوا له و لجم نیو ثبت ان املخالف
کل عرص و  یکان ف 7یالجنه و النار الخرب، فاذا محبوا عل میفهو اذا قس نیو االخر نیاحبه من االول

 دلیو قد مر ما  7یعل عهیکان من ش قریاممهم فمن کان  یعل ثاقیذلک امل أخذونی اءیقد کان االنب
درجه  یذلک کان اقدم وجودا و اعل یذلک فعلاموهم و کرباوهم و من کان منهم اسبق اجابه ال یعل

بواطنهم مختلفه و  کونیالظاهر  ین الناس بحسب اختالف صورهم فاالجابه ال  یف نیمن املتأخر
مبدئه و منهم من هو ابعد فاملقدم املقرب هو  یابدا فمنهم من هو اقرب ال تساوونیاملختلفون ال
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جنات  یکل رتبه و قد قال الله سبحانه و السابقون السابقون اولئک املقربون ف یاملقدم ف السابق
ل ثله ان قا یال نیمیما اصحاب ال نیمیثم قال و اصحاب ال نیمن االخر لیو قل نیثله من االول میالنع

و  نیاالخر یف ثبتکام ا نیاالول یف نیمیو اصحاب ال نیفاثبت السابق نیو ثله من االخر نیمن االول
اهبهم مذ یف نیمیو اصحاب ال نیتکن االمم مقره بکون السابقفلو مل نیهو سبحانه اصدق الصادق

را مذاهبهم و کان ام یفلام عرفوا ذلک ف همیو آتوا بزبرهم و کتبهم و اخرجوا افرتاه عل 9هیالنکروا عل
 منکر اطمنوا و قروا و قرروا و سکتوا. ریغ

 نیللذ اسلموا نیالذ ونیبها النب حکمیو نور  یهد هایف هیو قال انا انزلنا التور یاخرب عن قوم موس و
 نیمقر ودهیال کنیشهداء فان مل هیو االحبار مبا استحفظوا من کتاب الله و کانوا عل نو یهادوا و الربان

الخالف  انیرده و لو بب مکنهمیبل لو کان  9هیما رشحنا سابقا النکروا عل یعل همیو االحبار ف نییبالربان
ربهم لتجدن اق یوصف النصار  یسکتوا عنه و قال ف نکریو ملا عرفوا من مذهبهم انه امر ال هیلردوا عل

 و ستکربونیو رهبانا و انهم ال نیسیذلک بان منهم قس یقالوا انا نصار  نیآمنوا الذ نیموده للذ
 عیتعبدوا و وصلوا مقام االنزواء عن جم یترهبوا ا نیذهم العلامء النجباء و الرهبان هم ال سوهمیقس

 ستخفون من الناس املستأنسون باللهالله سبحانه و هم النقباء امل یالله و االنقطاع عنهم ال یما سو 
امعه النکر هوالء الج همیف کنیو الرهبان فلو مل نیسیالقس یالنصار  یسبحانه فاثبت الله سبحانه ف

 یهودیال عرفهیمعروف من مذهبهم  یو النصار  هودیال یمع ان ما ذکر ف هیالله عل یصل هیعل یالنصار 
جود واحده فاثبت و  نیو االخر نیاالول یالله ان سنته ف االمم و قد اخرب ریمن سا رهمیو غ یو النرصان
 ردوایالقرآن عنهم و مل هیالزمان و قد سمعت االمم کلها حکا ینب عهیرش ناسبیکل عرص مبا  یهوالء ف

ان الله  هیعنهم مع انهم قرأوا ف یهذا الکتاب و حک یما ذکر الله ف خالفیبکتابهم مبا  أتوایو مل هیعل
هذا  یان ما ف یتکن االمم متفقه علللرسل من قبلک فلو مل لیلک اال ما قد ق قالیسبحانه قال ما 

طلوا لردوه و اب السالفهاالمم  یف رهیو اثبات االمور الکث اتیالکتاب من االخبار و القصص و الحکا
 مر القتال و الجهاد و مضض االرس و النهب و یو ذلتها و عل هیمحنه الجز یمذهبه و ملا صربوا عل

سنته  یف 9یالسلف و اممهم و کذلک ما اخرب النب اءیعن االنب تهیحکا یالخرجوا کتابهم و لکذبوه ف
 جادلوایو املقاالت و اصحاب املذاهب ل املللباصحاب  یوتیعن االمم السالفه و اخرب االمئه:مع انه کان 

هذه املده  یکذبا البطلوه ف کتابه عن االمم یکل عرص فلو کان اخبارهم کذبا او اخبار الله ف یاالمئه:ف
فسکتوا و  نیکتابنا و سنتنا ولکن کانوا متفق یابطال ما ف یفراغ و فرصه و فکر ف یو هم ف دهیاملد

کل  یف نیوجود السابق یعل لیبوجه من الوجوه و هذه الجمله دل هیعل ردوایقرروا و ما استطاعوا ان
 میسللزوم توالهم و اتباعهم و الت یثبت اتفاقهم عل هیفاذا ثبت اتفاقهم عل هیعرص و اتفاق االمم عل

 یلع جبیو ال امنایا یانهم اسبق من قولیبهم فانه ال احد من العقالء  امنیلهم و القبول منهم و اال
عصوم من امل یرووا و ادوا ال امیلهم و القبول منهم ف میاعاملهم الحسنه و التسل یتوالهم و اتباعهم ف

 .نیهم عدول ثقات املهم مع ان قیو التصد

ن االمر من فانه اذا کا هیاملل اتیو الرضور هیاالول اتیهیبالبد ضایهذا املقام ا یلنا االستدالل ف مکنی و
قرأ کتبهم تامللل و مل یتتتبع فانک مل یاحدا من اهل امللل و املذاهب انکاره اال تر  سعیال اتیهیالبد

ال فلو ان رجال ق لیالل لیو الل نهاران السامء سامء و االرض ارض و النهار  یولکنک تعلم اتفاقهم عل
 نیعیانکار ذ عاده لیستحی یهیفانه امر واضح بد نهیالب طلبیو ال نکریان السامء سامء باتفاق امللل ال
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دعاء اتفاق امکن لنا ا هیاملل اتیو الرضور هیاالول اتیهیامر الرکن الرابع بالبد یفاذا استدللنا عل هیعل
 منا ان شاء الله فنقول قد اتفقت االمم من نهیالب طلبیاو  نایعل نکرینخصمنا ا سعیو ال هیامللل عل

 ترضریال بطاعاتهم و نتفعیعن عباده ال یان الله سبحانه غن یعل هیو الکتب السامو هیاهل امللل النبو
و  لغویصنعه ال یف میانه حک یو امنا خلق الخلق رحمه و جودا و کرما، و قد اتفقت عل همیمبعاص

قد حارت عقول العقالء  ثیموضعه بح ءیو وضع کل ش مکنیاحسن ما  یاحکم صنعه عل و عبثیال
عن درک حکمه و مصالحه و کلت السن البلغاء عن وصف اتقان صنعه و احکام امره، و قد اتفقت 

ان  یو قد اتفقت عل خلل،یبه امرهم و ما  نتظمیو ما  فسدهیخلقه و ما  صلحیمبا  میانه عل یعل
، و قد املطلق میعن الحک صدریو ال فائده النه لغو محض ال هیغا ریلغ ئایش صنعیال میالعل میالحک

لق انه حق و خ یشأنه، و قد اتفقت علجل یان تلحق الخالق الغن لیستحیان الفائده  یاتفقت عل
 وهتلحق الفائده خلقه اذا کان فوجب ان یالخالق الغن لحقیفان مل رهامیو ال ثالث غ نهامیلث بال ثا

انه  یاحداثا و ابتدعه ابتداعا و اخرتعه اخرتاعا، و قد اتفقت عل ءیمام احدثه ال من ش دیستفیال ایغن
ده و عن بلوغ تلک الفائ منعهمیامر خلقه و  فسدیمبا  یرضیاذا خلق الخلق لفائده تلحق عباده فال

ه لنفسه و غضب رضاه سیبلوغها فثبت ان له رضاء و غضبا ولکن ل یعل همیقویو  صلحهمیمبا  یرضی
لق الخ عیان جم یالجلهم، و قد اتفقت عل هیعل غضبیما  یعل غضبیلهم و  رضاهیما  یرضیو امنا 

 لحصیاالخذ عنه ما  یهم علکل قدرونیمنه سبحانه رضاه و غضبه و ال یالتلق یعل قدرونیکلهم ال
هم و اعدلهم و اقرب ملهممن کل قوم اک یصطفیان الله سبحانه  یو قد اتفقت عل فسده،یامرهم و ما 

اده لعب حبیما  هیال یوحیو استامعه و الفهم منه سبحانه ف یالوح یتلق یعل قدریو اطوعهم ممن 
 امیذلک معصوما مطهرا مأمونا عن الخطاء ف کونیذلک القوم و  یال اینب بعثهیلهم و  بغضهیو ما 

انسان  یان کل نب یمذهبنا، و قد اتفقت عل یکل امر عل یمذهب بعضهم و ف یعن الله اقال عل بلغی
و  یبکیو  ضحکیو  فرحیو  حزنیو  صحیو  مرضیو  رشبیو  أکلیالبداوات ف هیعل یجر یبرش مثلنا 

 نیاطیعدوا ش یان لکل نب یافراد البرش، و قد اتفقت عل ریکسا غلبیو  غلبیو  موتیو  ییحی
اخامد ذکره و ابطال امره ما  واطفاء نوره  یف سعونیو  عاندونهیبه و  ومنونیاالنس و الجن ال

 عیمان ج یاو بعد وفاته، و قد اتفقت عل وتهیح یکل قرن ف یکل عرص و ف یاستطاعوا کام کان ف
 و عوام و یو موال دیو نسوان و عب انیصب همیلحفظ سواء و فالعقل و الفهم و ا یف سوایالناس ل

 لیو التبد رییعن التغ یذلک النب رشعحفظ  یکلهم عل قدرونیاختالف مراتبهم فال یو عقالء ف ونیام
و انتحال  نیالغال فیو تحر نیدفع شبه الجاحد یکلهم عل قدرونیو االندراس و االنطامس و ال

ک امر و ذل نیمع کرثتهم و ابدا هم اکرث من املومن نیو رضر املتغلب نیالجاهل لیو تأو نیاملبطل
ما و لطفا منه و کر  اءیو بعث االنب عیان الله سبحانه انزل الرشا یو قد اتفقت عل نکر،یمحسوس ال

 یو قد انذروا و اعذروا و وعدوا و اوعدوا و ترحموا عل کفرونی نیبهم و الذ ومنونی نیالذ علمیل
الکافر  منعیان الله سبحانه ال یو قد اتفقوا عل هم،یو انزلوا العذاب عل نیتقموا من الکافرو ان نیاملومن

ل و کام فع لهیمراده و هواه و م نیو ب نهیب یخلیو  خذلهیبل  تهیمعصهواه و  یال لهیعن کفره و م
و  هیلهدال نیالعذاب فاهلکهم و وفق املومن همیانزل عل انهمیطغ یف هیفلام طغوا و بلغوا الغا فعلی

اطفاء  یف نیاالبرار الساع اءیلالنب نیالله سبحانه عباده الکفار املعاند منعیاملعروف فال لیاتباع سب
 ما شاوا فعلوایان همیخلیهواهم و  نیو ب نهمیب حولیمن ذلک و ال دونیریو اخامد ذکره عام  منوره

له  وارتکیو اهله و مل نیه البادوا الدو مثقف الود نیلعوج الد میمق ریاال انه لو ترکهم مطلقا من غ



  74|  صفحه

 

ه فطرتهم فطر  نیاصالب الرجال و ارحام النساء من الذ یمن ف عیضیارسع وقت و  یاسام و ال رسام ف
 همیبتلی نهمیامر ب کنیالخلف بعدهم اذا مل یو التقوم الحجه عل نیقیو ال امنیو اال نیاالسالم و الد

ارشف االمه و اعلمهم و احفظهم و  کونیمقامه و  قومیو رسول من  یبعد کل نب کونیبه فالبد و ان
معصوما بالله اذ لو  کونیو  رصکل ع یاعقلهم و اطوعهم و اقضاهم و اعلمهم بالکتاب و السنه ف

 یلعدم قدرته ع یف هیالرع ریکسا کونیبه و  نیالد حفظیو ال هیالرع ریمعصوما لکان کسا کنیمل
 عتهیمده رش ینتهی یکل قرن قرن و زمن زمن حت یف یرشع ذلک النب هیغا یال کونوایو  نیحفظ الد

د کل بع اءیالحفظه و هوالء هم االوص قطعاخر بعده فهنالک ال حرج ان ان ینب ءیجیبعثته و  امیو ا
کل زمن عن  یف همینب نید حفظونیو من تخلف عنهم غرق فهوالء  یفمن متسک بهم هد ینب

 فهمیکلبت علمونیو هوالء  نیاملتغلب یدیا منعونیو  نیشبه الجاحد بطلونیاالندراس و االنطامس و 
 زیعزال ریعملهم و کذلک تقد هیقتضیما  نیقیکل من الفر یعل یجر یو  همیبهو عملونیو اولئک 

 کونیاهل امللل من اهل الحل و العقد منهم و المننع ان عیجم نیب هایو کل هذه متفق عل میالعل
قول ال احد نفطرته بل لنا ان هیقتضیمبا ذکرنا او اتبع هواه و خالف ما  تنبهیمل دیاحمق او بل همیف

 سایئکل فرقه منهم ر  تخذیشخص الحفظه ف یف خالفونینوع ما ذکرنا و امنا  یفطرته ف خالفیمنهم 
ل ان بعث الرس یفال خالف، و قد اتفقت اهل امللل کلها عل ایما ذکرنا کل یاالخر و اما ف سیرئ ریغ

عباده و ان من اطاعهم فقد عمل برضا الله و نجا و من عصاهم و خالفهم  یالبالغ رضا الله و سخطه ال
افضل عند الله  9یان من امن بالنب یفقد عمل بسخط الله و هلک، و قد اتفقت اهل امللل کلها عل

فقت من ذلک و ات ءیش نیافرللک سیو ل نیبل کل الفضل و النجاه و القرب للمومن ومنیمل یمن الذ
ضا افضل عند الله و اعمل بر  بیشک و ال ر ریاول بعثته بال اکرثات من غ یف یان من آمن بالنب یعل

 یف یو جاحده و سع یکفره و عناده برهه من الزمان ثم امن و ممن حارب النب یعل یالله ممن بق
 االقرار یثم تثبت عل دهیشک مده مدو ال بیالر یاطفاء نوره دهرا ثم تاب و اجاب و ممن تردد ف

 ستوونیفباتفاقهم ال یهیو کل ذلک امر بد نیقیبادر عن معرفه و  یو ممن تأمل و تفکر فتأخر عن الذ
 یبذلک النب امنایاسبق ا کونی یان واحدا او جامعه من امه کل نب یهوالء، و کذلک و قد اتفقت عل

ق فان املراد باالسب رونیجامعه کث همیاو عل هیعل یالظاهر  امنیاال یو ان تقدم ف نیقیعن معرفه و 
وله المحه ق یقیامه کل رسول مومن حق یان ف یعل لیو الدل یال الظاهر  یقیالحق امنیاال یاالسبق ف

 یسیع انیبعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و ات یتلک الرسل فضلنا بعضهم عل یتعال
من بعدهم من بعد ما جائتهم  نیس و لو شاء الله ما اقتتل الذبروح القد دناهیو ا ناتیالب میبن مر

فر مومن و کا یامه کل نب یفظهر ان ف هیولکن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر اال ناتیالب
 یالحق، و قد اتفقت االمم عل امنهیا یو منهم من هو تابع ف امنایمنهم من هو اسبق ا نیاملومن یفف

 یالفضل من الله و النعمه و اللطف و الفائده اکرث من الذ ستحقیاالجابه افضل و  یان من سبق ال
الفضل  حقستی یفالذ رایکث ازمان یالکفر و الرشک و عبد صنام من دون الله بعد بعثه النب یف یبق

 نده وع یالذ ریالله سبحانه اکرث من فضله و کرامته و الخ هیعطیمن الله و الرحمه اکرث البد و ان
و الخلف  عادیامل خلفیاوال الن الله ال نیبیو املج نیما وعد السابق منعهیو ال هیلد زلفهیمنه و  قربهی

اعمل  رهیاالجابه و سبق غ یفمن تقدم ف یعن الغن صدریالله سبحانه باالتفاق و هو ال یعل حیقب
 االجابه و ال احد یمن اجاب دعوته و سبق ال حبیفان الله سبحانه  هیبرضا الله سبحانه و احب ال

 اءیاجابه االنب یالناس باتباعه ثم من اتبعه ابغضه فباالتفاق من سبق ال أمریو  اینب بعثیان الله  ظنی
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 هیوص و هیرسوله و نب یالله احب ال یاملتأخر و باالتفاق من کان احب ال منالله  یاحب ال اءیو االوص
و باالتفاق من ابغضه خالف رضا الله و رضا  هیمحبه من احبه الله و رسوله و وص جبیو باالتفاق 

ا رضا انفسهم و باالتفاق من خالف رض ریغ فعلونیال هیو باالتفاق الله و رسوله و وص هیرسوله و وص
خوط سخطهم مس یسخطهم و املتحول ال یو ما احبوا النفسهم فقد تحول ال هیرسوله و وص رضاالله و 

 یال نیموااله املسارع جبیف سخطیالعمل مبا  حرمیانه و اسرتضاء الله سبح جبیالمحه فباالتفاق 
 مهیوالموااله من واالهم و معاداه من عاداهم الن م جبیاالجابه باالتفاق و  یال نیو السابق امنیاال

 جبیمرتبه ف نیسبع یمتبعون مرضات الله و مبغضوهم متبعون مساخط الله و هکذا و لو انجر ال
 جبیو هکذا هلم جرا و کذا  ائهمیاول اءیاول اءیو اول ائهمیاول اءیو اول ائهمیمواالتهم و موااله اول
 هیذلک متفق عل عیاعدائهم و هکذا هلم جرا و جم اءیاول اءیاعدائهم و اول اءیمعاداه اعدائهم و اول

 اهل امللل و املذاهب. نیب

و  هیاکمل الرع کونیالله سبحانه  یاالجابه و صار اقرب ال یان من سبق ال یکذلک قد اتفقت عل و
و اقدسهم نفسا و  هیو وص هیو اعقلهم و اطوعهم لربه و نب سخطهیو ما  هیرضیاعلمهم بربهم و ما 

عد عن الله الب یعند الله سبحانه و کل الرش ف ریان کل الخ یطبعا فان اهل امللل قد اتفقوا عل همیازک
و کل ظلمه و رش و نقص و قبح  قربه سبحانه یف حصلیو کامل و حسن و اعتدال  ریفکل نور و خ

 ی القربه ال یان الله دعاهم ال یالبعد عنه سبحانه و ان اهل امللل قد اتفقوا عل یف حصلیو انحراف 
ه نعوذ بالله لکان الل حرافالبعد عنه فلو کان مثره القرب الظلمه و الرش و النقص و القبح و االن

الهالک  اءیالهالک و الفساد و کان بعث االنب یسبحانه اصل کل ذلک نعوذ بالله و کان قد دعا الخلق ال
و الکامل  ریالنور و الخ دیفوا نالوایقربه ل یابدا فدعا الخلق ال یبذلک مل قولیما خلق نعوذ بالله و ال

عنه  دیبهذه الصفات من املتأخر البع یبحانه کان اولس لهال یو الحسن و االعتدال فمن کان اقرب ال
بهذه الصفات من االبعد بدرجه کدرجات انوار الرساج  یبدرجه و هکذا کل من کان اقرب بدرجه اول

و کل جزء من النور  یو اشد صفره و ابق بسیالرساج فهو انور و احر و ا یفکل جزء من النور اقرب ال
 حوزونی یو صفره و دواما و ثباتا فباالتفاق املومنون بکل نب بسایو  رارهابعد عنه فهو اقل نورا و ح

درجه سبقهم و کل مومن احب  یعل همیاملبعوث ال همیهذه املحاسن و االنوار الساطعه عن رساج نب
 امنیاال یال اهمیلقربهم و دعوته ا کونیمن املتأخر عنه بدرجه و اقرب و البد و ان یذلک النب یال

قدر  یتلک الکامالت اکرث من املتأخر عل حوزیو ارسعهم اجابه البد و ان هیاقربهم الف سنمثره و ح
عمال  یاقدس نفسا و ازک کونیو االجابه البد و ان امنیاال یعنه فکل اسبق ف رهیدرجه سبقه و تأخر غ

 جبیکذا  انو اکرث علام و اوفر حلام و اشد حبا لربه و ربه اشد حبا له باالتفاق و باالتفاق من ک
املخالف  الله و املدبر عنه و یالله فمتابعه متابع رض یرض هیف هیمخالفته فان ما هو عل حرمیاتباعه و 

ا الله سبحانه رض هیف لیسب ریغ الیمخالف لرضا الله و متبع لسخط الله فانه اتخذ سب هیله املنکر عل
نصله جهنم  و ینوله ما تول نیاملومنل یسب ریغ تبعیو  یله الهد نیالرسول من بعد ما تب شاققیو من 

 الله و متبعه متبع الله و من احبه فقد احب یمنکر عل هیالله و املنکر عل یالسابق راد عل یفالراد عل
ب الله سبحانه فالنه اسبق اجابه و اح یرد عل هیالله و من ابغضه فقد ابغض الله باالتفاق اما الرد عل

بقربه من العلم اکرثه و من الحلم اوفره و من النور اضوأه و  فادستو اقرب و قد ا رهیالله من غ یال
علم الله باالتفاق فان ال یمن العلم و الحلم و النور من قرب الله سبحانه فهو من الله و ال ستفادیما 
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علم  یراد عل هیاال من الله فالراد عل سیمن قرب الله سبحانه و النور ل ستفادیال یطانیو الحلم الش
الله  حبهیالله و متبعه متبع الله و اما حبه حب الله فالنه  یمنکر عل هیو نور الله و کذا املنکر عل الله

باالتفاق و حب محبوب الله سبحانه من حب الله و بغض محبوب الله سبحانه من بغضه فان محبک 
 کبمن احبک و احب من احبک و ابغض من ابغضک باالتفاق و مبغضک من ابغضک و ابغض من اح

ذلک و اال  سوءکیانک لو احببت رجال و ابغضه رجل و اذاه  یو احب من ابغضک باالتفاق اال تر 
اذا ف هیاالساءه ال حبیفان االنسان ال سوءکیتبغض من تکن محبا له فاذا اساءک ذلک البد و انمل

و ابغضه  هیالمن اساء  بغضیالمحه فالله سبحانه اذا احب رجال  ضکیبغ ءیاملس کونی ءیابغضت املس
فباالتفاق  محبا له بغضیمبحب له و من ابغضه الله فهو مبغض لله المحه فان الله سبحانه ال سیو اال ل

الله و  یرد عل همیلله و الرد عل میلهم تسل میحب الله و بغضهم بغض الله و التسل نیحب السابق
به و ال شک  قیبه التصد امنیفالن اال بالله و الکفر بهم کفر بالله سبحانه اما هذان امنیبهم ا امنیاال

لله  قیله تصد قیبه و التصد امنیالله و انور بنور الله و اعلم بعلم الله اال یانه اذا صار اقرب ال
الله و علم  هیو علمه و فضله سرت حق تهیو کتامن حق تهیسرت حق یبه و الکفر به ا امنیسبحانه و ا

نا بعلم الله فاضل بفضل الله باالتفاق کام عرفت و لو شئ میعلبقرب الله  بیالله و فضل الله النه قر
بتنا و ال قوه و نثبتها باتفاق امللل الث صونیاال الخص تحملهایال یفضائل الرکن الرابع الت عیجم نیان نب

 ان اال اتینرسل باالفان حجه الله بالغه و ادلته ظاهره باهره و ما منعنا ان میالعظ یاال بالله العل
 اجل معلوم. یبها االولون فلنقبض العنان ال کذب

اکرث جعله اسهل  هیقدر فام کان حاجه العباد ال یعل ءیوضع کل ش میاعلم ان الله سبحانه حک و
ان  یاقل جعله ابعد تناوال و اصعبه و اقل و انزر اال تر  هیتناوال و اکرث و اوفر و ما کان حاجه العباد ال

اع و فجعلها تب رزاقهما زرعونیلسکناهم و  بنونیو  هیعل ستقلونیما االرض بقدر  یحاجه العباد ال
 نهمیدوابهم و مزارعهم و بسات یاملاء اکرث لرشبهم و سق یال حتاجونیو ترفع بقدر و کانوا  یتشرت 

 الهواء اکرث یقدر حاجتهم و ملا کان حاجتهم ال یفجعله اسهل تناوال و رفعا بقدر و جعل مقداره عل
 خرجی اجوافهم و دخلیو اسهل تناوال  رکل لحظه فجعله اکرث و اوف یو اوفر الستنشاقهم و تروحهم ف

 طلعیوقت دون وقت جعله  یاالضواء بقدر ف یرفع و وضع و ملا کان حاجتهم ال یحاجه ال ریمن غ
 یا کان حاجتهم الاالرض و مل یتعب و ادخال منهم ف ریمن غ غربیکلفه و اخراج منهم و  ریمن غ
منها حسب حاجتهم ف یبعض اقل جعلها عل یلبعض اکرث و ا یو حاجتهم ال انیبعض االح یف ریالعقاق

 .میالعل زیالعز ریبقدر الحاجه و کذلک تقد جلبیبلد کل صنف و منها ما  یف نبتیما 

و  رهمیو کب رهمیصغ هایال حتاجونیکانوا  نهمیمسئله من د یفا نهمیامر د یفعل ف میالحک فکذلک
و اسهل تناوال و  الیو احرارهم و عوامهم و خواصهم جعلها اوضح دل دهمینساوهم و رجالهم و عب

 همصحسبهم او من خوا یاال بعضهم من عوامهم جعله عل هایال حتاجیاستنباطا و کل مسئله ال رسیا
فرقهم و  عیجم هیال حتاجیکل حال و  یف هیال حتاجونیمن ما  نیحسبهم فاصول الد یجعله عل

و تناولها و استنباطها اسهل المحه و اال  نیو سبلها اب رهایاصنافهم فجعل ادلتها اوضح من ادله غ
دلتها ا جعلیو النساء و البلهاء و  انیالصب کلفیالعدل و الصواب ف ناسبیالختلفت الحکمه و مل

نفسهم و الحکامء و ا یعل قوایواسع و ان الخوارج ض نیاصعب فاذا عرفت ذلک فاعلم ان الد
هذا  نیالله اوضح من کل ذلک و من اصول الد نیو ان د هیطانیاملتکلمون اصعبوا االمر بشبهات ش
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 هیاس الالن انرابعه النهار ف یتکون ادلته اوضح من الشمس فان جبیالالمع ف اءیالرکن الرابع و الض
من شمس االزل  رهیهذه الشمس املستن یو ف اهمیالشمس صالح دن یالشمس اذ ف یاحوج منهم ال

 :7الصادق قولیما  رایو اخرتهم و لذا کان کث اهمیصالح دن

 دهیاملحجه واضح ملر علم

 یعم یالقلوب عن املحجه ف یو ار  

 

 لقد عجبت لهالک و نجاته و

 یموجوده و لقد عجبت ملن نج 

 

 

 تی رأکام هیمسائلها و ادلتها و مقدماتها اتفاق عیانه کان جم یاملسائل حت عیقد کان اوضح من جم و
 ریهذه الفصول من الکتاب املحکم و السنه الجامعه الغ یما ذکرت لک ف یفانشدک الله تدبر ف

 هیثال االنفسو االم هیو االمثال االفاق رهیاملوعظه الحسنه و الحکمه املن لیاملجادله و دل لیاملتفرقه و دل
البرص  کیال نقلبی نیمن فطور ثم ارجع البرص کرت یو ارجع البرص هل تر و اتفاق امللل و املذاهب 

 .ریخاسئا و هو حس

 یعل قامیان مکنیاو  لیهذه االدله بهذا التفص هیاو تظن ان مسئله من املسائل قامت عل یتر  فهل
 بهذا االتقان و االحکام ثبتیمنها  ءیاو ش امنیمن اال نید کونیاو هل  ناتیباطل هذه الشواهد و الب

هذه االمئه ب مامها ثبتوایدعهم  نایعل ردونیبانفسهم اذ  خاطرونیخصامونا و  نصفوننایفوالله ما 
 یبها عل یملن ات ذعنوایفل قدروایمبثل هذه الحجج و لن أتوایان یعل قدرونیو االدله فاذ ال نیالرباه

ن و هذا الرک ینأت به علمل دیاقروا بالتوح لیدل یاب یو کان مسددا موفقا من عند الله و ما ادر  نهید
بات هذا اث ینأت بها فحجه اذعنوا باالمامه مل یبا وهذا االمر  ینقمه علبرهان اعرتفوا بالنبوه مل یبا

م و قد برهان فشأنه ریاملدعا فان اقروا باالرکان الثلثه بالربهان فهذا الربهان و ان قلدوا ابائهم من غ
 یما عل و انیالبن عیهذا الرکن الرف یما اردنا من اقامه الربهان عل یعل نیو الحمد لله رب العامل نایات

والء فقد بها ه کفریو ان  کفریو من شاء فل ومنیفمن شاء فل لیالسب ضاحیو ا لیاقامه الدل العلامء اال
 یه الله علو لعن نیالطاهر نیبیمحمد و آله الط یالله عل یو صل نیبها بکافر سوایوکل الله بها قوما ل

 .نیاجمع عتهمیش یفضائلهم و ناصب یاعدائهم و منکر 
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ا من رحمه الله بعد ما کتبن یولکنه توف لیتفاص هایاعلم ان سواالت السائل کان اکرث من ذلک و ف و
 یحصیا الم نیاملومن ریو الربکه لسا ریامتام هذا الجواب من الخ یان ف نایو ملا رأ نیجواب سواالته کراس

 و قد وفقنا الله المتامه امهمن الله حسن خت ایامتامه راج یاالخوان امتامه بادرت ال ریسا یو طلب من
االول من شهور سنه  عیمن شهر رب یبق ومیاالحد ل ومیعرص  یف دهیو الحمد لله و فرغت من تسو
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