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 سن اهلل الّرحهن الّرحینب
 نین و رهطه الهخلصیدنا وحهد و آله الطاهریس یاهلل عل یصلّ ن و یهلل رب العاله الحهد

 ن.یهن ابد االبدین علیاعداجهن و الهختلف یو لعنة اهلل عل
گویچن ؛دـو بع کرید بنده اثین  که چندیهابر  م بن یم  از  یکـیمواصـهه از  محبـ   یا ن مراسـههیـقبل از ا یم 

هند و به واسطه آنهـا از د یچند را نسب  به تو م ین مساجهیاز مسهم ینکه جمعید مشتمل بر ایاخوان رس
کـه در آن مسـاجل رسـانه ینـد چـه مینما یر میـنـد و تـو را نعـن و تک یجو یم یتو تبر  یبـه ببـان رارسـ یا شـد 

گردد و بر عوام و خواص حق واقع هو ی  تا حق از باطل و محه   ینوشت یم گـرددیاز عاطل ظاهر  و اغهـ   .دا 
گمـان نم یچ عـاقهیرون بـود و هـیـقه مه  اسـمم بیآن مساجل از طر کسـ یرا  کـه  کـه در اسـمم تونـد  یررـ  

ک رآمیان مسهمیشده و در م کرده اعتقاد به آن مساجل  که ید و میز نماین نشو و نما  از  یهمانـا بع ـ گ تم 
گذرانیبر ا یس  و چندیو محل اعتنا ن یاز نادان اند زده یال حررجه    یکـیاز  نکه مجددا  یدم تا این نهج 

کیـد مشعر بر همـان حکایرس یا قهیانشأن تعه عیاز اخوان و سادات رر ررمـوده بـود در نوشـتن  یدیـات و تأ
که طاعتش را بر خـود رـر  یه معتمداجه  از  یکین یو همچن .ان حق و باطلیدر آن مساجل در برسانه  ن 

ک یم کـه با یدیـدانم تأ گذشـته  ـ  ید رسـانه نوشـته شـود بیـررمودنـد  گررتـه و اشـتباه از حـد  کـه امـر بـار  را
کردم و هریبه نوشتن ا یو حکمه انسام یرمره انعان امتثار   شـان را در تهـو یک از شـبهات این رسانه اقدام 
گـردد و احـدقرار دادم تا حـق از با یعنوان و خداونـد  انـدنم یبـاق ین رسـانه حجتـیـرا بعـد از ا یطـل ظـاهر 

ــر آشــکار و نهــان عــانم جــل گــواه ب ــه  ک گــواه ما شــأنه را  ــیاننب رم و  ــ  از آن ح ــرت خــاتمیــگ یســ   ن و ی
که شهود خدا هستند بر خهـق آسـمان و زمـیاجمع همیاهلل عه ن را صهواتیطاهر اجمه رم یـگ ین شـاهد مین 

ن و حمهه عرش و ممجکـه یان مکرمین و موانیان منتجبیعیاء و شیاء و اونیرواح مقدسه انبشان ای   از ا
ــرب ــ  و جــن و حیــن و جمیرحا ــرین و غیر ممجکــه حا ــرین و ســایمق ــع ان ــات و ســای ر خهــق یوان و نب

 دم ازیـام اعتقـاد مـن اسـ  و ام ن رسـانه نوشـتهیـرم بر آنکه آنچه در ایگ یرا شاهد م ین همگیآسمان و زم
که مرا ثابـ  بـدارد بـر ا ح رت رب و بـه  انـدرین اعتقـاد بمیا و بـه همـیـن اعقتـاد در دار دنیـانعزة آن اس  

ــاد محشــور نمایهمــ ــن اعتق ــینو ید و آنچــه می ــرام یســم اممج ک ــر  ــن یانکــاتب اســ  ب ــه عمــل م ــه در نام ک ن 
کیآورنـد هـرک  خواهـد تصـد یرون میـرصـل ب یامـ  در نـزد قا ـیسند و در روز قینو یم رد و ینـد و بذـذق 

کهمـه یـو ا .ایهه دنیم نه وسیا ره آخرت خود قرار دادهیرد و ما اعتقاد خود را ذخیک  خواهد نپذهر ن چنـد 
گنـاه غ یسم تا بع ـینو یرا هم از راه اتمام حج  م کـه بـه واسـطه شـبهات مبـتم بـه  ن یـبـ  ایاز بـرادران 

گنـاه غیرون آیاز شبهه ب اند ن شدهیمسک نـد و رحـول و رقـوة ار بـاهلل یر اجتنـاب نمایـن رقیـبـ  ایند و از 
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 .میانعظ یانعه
دم یـراد نمـودم امیـرا بـا جـواب آن ا یا شـبهه یام و در هـر رصـه ن رسانه را مشتمل بر شش رصل نمـودهیو ا

ن مراعــات ین مســکیــســتند و خــدا را دربــاره ایجــا بــاز ا یبــ  د و از آن شــبههیــنما یکــه در دل آن اخــوان اثــر
 .یتعان اهلل شاء ند انینما

 فصل اول
کـه میـکه در آن مراسمت نوشـته بودنـد ا یاز جمهه شبهات دانشـهداء یکـه س ینـد تـو معتقـد آنـیگو ین بـود 

کرد.یعه اهلل و سممه صهوات  ه به آسمان صعود 
کــه مــراا ن شــبهه آنیــجــواب از ا  نــه ابــدا   ین قــول اثــریــســ  و در نــزد مــن از این ین اعتقــاد خبــریــاز ا ســ  

کیقاجل به ادانم  ینم گـر مقصـود ا ؟سـ یسـ  و مـرادش چین قول  کـه ح ـرت سیـا دانشـهداء ین اسـ  
که ایشه کـارر ین قول مخانف اجماع شید نشده و به آسمان صعود ررموده  عه اس  و قاجل به آن بمشک 

کــه قــول بــه آن تکــذ هم بهکــه قــول بــه آن مخــانف یعهــ اهلل اســ  ســمم یغمبــر و اجمــه هــدی  خــدا و  یچرا
رون اسـ  یـب ءع اهل مهل و نحل اسـ  و قاجـل بـه آن از زمـره عقـمیمم اس  بهکه مخانف جماس یهیبد

کس یانبته چگونه احتمال م که  کـه آسـمان و زمـیـن امر به ایباشد ا ءاز زمره عقم یرود  ن را در ین عظمـ  
گسسـته انکـار نما ان آنها را برهم شکسته و رشته نظم عانمیشور آورده و بن  !اهلل ا سـبحانیـ ؟دیـها را از هـم 

کمــاب مقــتهم در مصــیه سیــقصــاجدم در تع  ام خــودم یــآن ح ــرت مشــهور و قب  یدانشــهداء معــروک و 
کربم رأب  یهرسانه به ذکر مص ک ن عرصه    یـغر یبسـن قول به من یذنک نسب  ا مع ،نیانع یگهگون 

تأمـل ننمـوده ببـان ده و یقـ  نرسـیتر از هردو آنکه بـه حق و عج  ، یعج یبس ءعقم یو باورکردن بع 
گشا  .ندیر نمایب  آن ب رگوار را تک ین در مصین غمیند و ایبه طعن و نعن من 

که نسب  ایانصاک ده کمـاب مقتـل خـود رواید چقدر عج  اس     یـن قـول را بـه مـن دهنـد و مـن در 
 ین ب ن عل یچون حس به عبداهلل بن ر ل ررمودند  صادق که در آخر آن ح رت یهیطو  یام روا کرده

ه ا  ثیاو س اتتند و ا  جهل ه آن ح د یه ا ا  ب را ثید و حدیزی یکشته شد وردم در شام تقرب جستند به سو
ک  ه عو  عاش  ورا عو  برک    اس    ت  ا و  ردم را ب ردانن  د در  وه ب  ه ان  دب  و یه و وص  ی  ن عو  ا  ج   و و  رآآن ب   د 

کند واب ، رفتن در آن عو  هیجستن و ته فرح و سرور و تبرک یسو عبـداهلل بـن ر ـل  .ش انین و ا و ایتدا حکن 
که یگو که    ح رت ررمودند  کهت ر اس   ب یضرر اد  ک ه  یاس مم ا  آنه ه س اتتند    واس مم ا  اه ل ه نها 

که ا اند وا را به ت د بسته یدوست کردند  کریشان وتدیو  هان  ک ه حس نند و  اجلند به اواو  وا  ه ان  ن یدن د 
ن ی س   در این ین پ   وموت یب ن و ر یس یو ردم او ر او و  ل ع یکشته نشده اس  و وشتبه ش ده اس   ا  ب را
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ک ه حس  یا .شانیس  بر  هان این یه و عتابیاو یهن ام بر بن کند  کش ته نش ده  نیپسر عن هرک   هان 
کرده اس  رسول رایق تکذیاس  پ  به تحق کرده اس  اجه ه بع د او رایو تکذ ب  در تب ردادن  ب 

کند ایرک  تکذدالشهداء و هیشدن س شان به کشتهیا کافر اس  به تدایب  ن و ت ون یعظ  یشان را پ  او 
که بشن د ا  او یاو وباح اس  ا  برا گو .هرک   کـه ایعبداهلل بن ر ل  کـردم  که عر   خـدا   سـر رسـول ید 

که قاجل بـه ایعیاز ش یدر قوم ییگو ی   چه م ش ان ا  یاکـه   ـ  ررمـود آن ب رگـوار ؟ن قوننـدیـان خود 
 .فیث شریتمام شد حد .شانی ارم ا  ایو ون ب ستندیان ون نیعیش

کسیانصاک ده که  کماب خود و هره ته نواین حدیا یکه راو ید  آن ب رگـوار را  یدار هیـتع  یث باشد در 
که منکر شهادت باشد و هرب کند ممکن هس   گمان را میبه او ا یچ عاقهی ا  کنـد  ین  کند؟ خـدا حکـم 

کــه بــر مشــای  بســین دشــمنان مــن و عجــ  نین مــن و مــابیمــاب هــا را بســتند و دل  ن تهمــ یخ مــا همــیرا
که سن  ا ین بهتان خستند و حمد میشان را به همیا  یبتیشـد و هرمصـ یشان در من جـاریکنم خدا را 

کشیکه ا  .کشم یمن هم م اند دهیشان 
گر مقصود از صعود س که بعد از آیعه اهلل و سممه دانشهداء صهواتیو ا را  نکـه شـرب  شـهادت ه آن اس  

کـه در ایدند و در مرقد مطهر خود مدرون شدند خداوند جسد مقدس ایچش ن یـشان را به آسمان بار بـرد 
کم  مراثـین مطه  روایو در ا ،س ین ینقه مـذکور  ی  وارد شده اس  چنانچه مشهور اس  و در همه 

گ ــ  شــن یطوســ خیشــ یچنانچــه از امــان کــه  رت دم ح ــیمنقــول اســ  بــه ســند او از محمــد بــن مســهم 
که   شون ت  د و ب ه  یکند به سو یدر ن د پرورد ار ت د اس  و نظر و ین بن علیحساباعبداهلل ررمودند 

کربم دفن شده ییشهدا  یه ا ش ان را و ن امیشناس د ا یزوار ت  د و او بهت ر و یکن د ب ه س و یو نظر و اند که در 
ک ه  یان را در ن  د ت داش یشان را و ون له ایشان را و درجات ایپدران ا یها شان را و نامیا پس ر عزوج ل ا  ش ها 

که  ریب ید و او ویشناس یت د را و کن د ا  پ دران  یاو و س اال و یکند ا  برا یکند بر او پ  استغفار و یه ویند 
کنند ا  برا که استغفار  که ا ر بدیفروا یاو و و یبزر  ار ت د  که تدا چه وه اندد  ک رده اس   ا  ب رای اجر ون   یا 

و  .س  یچ  ناه ب ر او نی ردد و ه یکه  اجر ون برو یشتر ت اهد شد ا  ج و او و بدرستیاو ب ی شحالنه تیاو هرآ
کماب منقول اس  یهمچن کردم بـا ح ـرت  ـ  ر یبکبن به سند او از عبداهلل ن در همان  گ   حج  که 

کــردم ا گــر بشــکارند قبــر حســ یعــر    ــ  ننــد؟ یب یدر قبــر او م یزیــرا چ ین بــن عهــی ســر رســول خــدا ا
ب ا پ در و و ادر  ین بن عل یکه حس یت  بدرست یها ر چه  در بزرگ اس  وسألهیپسر بک یاح رت ررمود 

در  ین ب  ن عل  یک  ه حس   یش   ند و بدرس  ت یداده و یو ب  ا او عوز و ب  رادر ت   د در ون  زل رس  ول ت  دا هس  تند
کن به زود یطرف عرش اس  و وتعلق به آن اس  عرض و که تداوندا وفا  ک ردآنهه ب ه  یکند   یو ن وع ده 
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ش  ان را و یپ  دران ا یه  ا ش  ان را و اس  نیشناس  د ا یزوار ت   د پ    او بهت  ر و یکن  د ب  ه س  و یک  ه نظ  ر و یو بدرس  ت
ک ه  یکس  یکن د ب ه س و یک ه نظ ر و یت د دارن د ا  ش ناتتن ش خس پس ر ت  د را و بدرس ت یها آنهه در ونزل

 ف.یث شریتمام شد حد .یتطاج و یاو ا  هر  ناه یکند برا یکند پ  استغفار و یاو و یه برای ر
گــر مقصـود از صــعود ا کــه نطارــ  ا نیــن و اعتقـاد مــن ایــمــن قــاجهم بـه ا یبهـ ؟ســ ا نیـشــان ای ـ  ا سـ  

گررتـهین دنیاز اعرا  ا یشتر اس  و قدریها ب شان از آسمانیجسد ا کـه بـه خـود  بعـد از شـهادت و  انـد ا 
و آن جسـد گـردد  یخـود برم ینطارـ  اونـ شـان بـهیشـود و جسـد ا یل میـشـان زایشـدن آن اعـرا  از ا درن
 و .آسـمان یرونـد بـه سـو ینطارـ  عـرش اسـ  و بـه آن سـب  بـار م یهاس  و مساو تر از آسمان فینط
ــا ــدانشــهدا نــدارد بهکــه جمیبــه س یتین خصوصــی ث یدر حــد یدیننــد چنانچــه شــنیچن ع اجمــهی

 .فیشر
کرین مطان  را به ت صیعام و خاص شرح ا یها و چون در درس و  انـد دهیم و دوس  و دشمن شنیا دهل 

کماب ز مـذکور اسـ  یـمـا ن یهـا کمـاب یشـود و در بـاق یهم هـم معهـوم میعهـ اهلل خ مـا ر ـوانیمشـا یهـا از 
که در ا نیس  و همین مختصر نیل در ایاح به ت صیاحت ان از یـسـتادن متقیبازا ینجا ذکر شد از بـرایقدر 

کاریر و ررع شبهه این رقیب  ایغ  س .یل نیاح به دنیو احتاس   یشان 
 فصل دوم

کردهیگر از شبهات ایشبهه د گمان  که  کـه  ین قـونیـد سه اسـ . ایکه اصول عقا اند شان آن اس   اسـ  
کمابین ین خبریروح مرا از ا ابدا   کممـ یاحـد نـه و ابـدا   ین اثـریـمن از ا یها س  و در  کـه  یاز ببـان مـن 

کنـد مـین قـول را دهـد نشـنیاحتمال ا  یشـان مقـامین خهـق منکـوس و مـرا بـا ایـن مـن و ایابده خـدا حکـم 
که خواهند د یاس  در نزد قا  کـه بـه مـن ندادنـد و  شاءاهلل چه نسب  د آن را انیرصل و حاکم عدل  ها 

کـه بـه مـن نزدنـد و چـه بهتـان چه تهم  کـه نبسـتند خـدا ها  کـن مـابیهـا  شـان چنانچـه ین مـن و ایا حکـم 
 .شانیاعداء ااء خود و ین اونیکرد ماب یحکم خواه
کـه چگونــه میــانصـاک ده کسـ ید  کــه  کــرده باشـد و اقــم  یان بـمد شــیــدر م یشـود  از جمهـه جهــال  عه تونـد 

کنـــد و چنـــیـــرا اخت ین قـــونیان نباشـــد و چنـــیـــموان کث ین مـــذهبیار  کـــه جمـــع   یزاریـــان بیاز ســـن یریـــرا 
کـه اصـول د یسن یها ین مذه  جبریآخر نه ا ؟ردیبگند یجو یم کـه  انـد قـرار داده ن خـود را سـهیـاس  

کردنـدیتوح  یزاریـن واسـطه بیـشـان بـه ایان از ایر سـنیو سـا ؟د و نبوت و معاد باشد و عـدل خـدا را انکـار 
کردنـد و ایـشـان را تک یعه ایع شـیـجستند و جم ن یـشـرم نکـرده ا یهـد انصـاک از اجمـه ین اشـخاص بیـر 

کـنم بـا ا .دهنـد یقول را به مـن نسـب  م کـنم یا یهـا  یـبـر اذ نکـهین خهـق منکـوس جـز ایـچـه  شـان صـبر 
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کردند و با دل  رخون از اینیشیچنانچه    .ررتند یدن یاین دنیانم صبر 
کــه اصــول عقاا از اعتقــاد مــن آن ی ــ  مجمهــ ع وجــل اســ  بــا معررــ   یعه معررــ  خــداید شــیــســ  

ــا از شــرا یاســماء و صــ ات ــا توحیط ایکــه دانســتن آنه ــه آنه کــه از جمه  .د و عــدل خداســ یــمــان اســ  
ل ظـاهره ین اس  با معرر  ص ات و ر ـایاجمع ه و آنهیعه اهلل ن صهواتییاننب ن معرر  خاتمیچنوهم

غمبـران ینهـا و اقـرار بـه  آع بـر آن اسـ  از عهـم و قـدرت و صـدق و عصـم  و ام ـال یمذه  تش یکه بنا
ـــه طر شـــانیا یایگذشـــته و اوصـــ گرچـــه ب ـــا اهلل  ن صـــهواتیطـــاهر و معررـــ  اجمـــه .ق اجمـــال باشـــدی

که استقرار مذه  شین و ص ات و ر اجل ایاجمع مهیعه کهیعه بر آن اس  و تصدیشان  ات امـور یـق به 
عه بـر آن قـرار داده شـده بـه یان مهـ  اسـمم و مـذه  شـیـکه در ظواهر قـرآن نـازل شـده و بن یمعاد به طور

کردندیهم یعه اهلل ر وان ءکه عهما یطور هانک  شانیو دشمن ا یناج محمد نکه دوس  آلیو ا .اد 
 یدوسـتان خـدا واجـ  و تبـر یشان دشمن خدا و تـوریشان دوس  خداس  و دشمن ایاس  دوس  ا

رد و هرکــه خواهــد یر هرکــه خواهــد بذــذیتا اتقصــار سریــر رقیــن اســ  اعتقــاد حقیــا .از دشــمنان خــدا رزم
 و چــون مقصــود محــم اتمــام حجــ  اســ  .ایــم نــه دنیخــواه یخــرت خــود مآ یرد مــا اعتقــاد را بــراینپــذ
کسـیاح به ذکر ادنه نیاحت گر  کمـابیـا ادنـه یس  و ا کنـد بـه  ن خصـوص یـدر ا ین مراتـ  را خواهـد رجـوع 

کماب یاس  و ان «ارشادانعوام»به  یام و مسم نوشته گرچـه رارسـ یارن  و  یبه آن روش نوشته نشده اسـ  ا
کمــابانــه اســ  یعام کــاریار نیاســ  بســ یونکــن  آن بــمد آورده  از آن را در ید بع ــیشــا ،یکــو و جــامع و 

 ده باشد.یباشند و به نظر طانبان حق رس
 نیفصل س

که مرا ادعایشان ایگر از شبهات اید یکی کممیاب  امام اس . این ین اس   کـه ابـدا   ین  ت ـوه بـه  اس  
گر مـرا در  شان ننگاشتهیان ایعیام بهکه خود را در زمره ش دهیام و به خاطر خود نرسان ن مسأنه نکردهیا ام و ا
گ تـه یان خـود محسـوب دارنـد رخرهـا مـیـان موانیمره موانز م و یگـو یام و بـاز م ام و نوشـته کنم بهکـه مکـرر 
گــر ینو یم کــه ا گرچــه همیعیاز شــ یکــیســم  کهــ  آســتانه  یقــدر باشــد رمنــ نیان مــرا نســب  بــه خــود دهــد ا

کجا و هوس رنه به دستار زدن مـن ا یماس  برا ه خـدا سسـ  قـدر بـه حـول و قونـ نیمن رخرهاس  من 
که به چهارکهمه عهم و چهار روز عزت یاصل ن یعناصر و ب  یادعاهـا رون نهـم ویـا  ا از حد خود بیدنستم 
کـار بـه ادعـایخام نما کـه  غمبـر رایث  یام حـد دهیمگـر نشـن ؟اسـ یا ریـ  یـا بابیـابـ  ین یم مرا چه 

کس یکه ع یولعون اس  کس دل او باش د و ولع ون  اس   دریک ه ح ب ع یاس  به ت د بندد و ولعون اس  
کندیال عیکه ت یاس  کس گریکه هم اندد یواحد م یخدا .اس  در دل ت د  زانم و یـشه از اجتماع مـردم 
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گوشــه دهــیــم واز ای  متــأذیــن خهــق منکــوس بــه غایــنــ  انــ وا و خمــونم و از معاشــرت ااط را  ین جهــ  
کرده و در آنجا به سر میاخت  ،یبهـ .دارنـد یطعـن و نعـن مـن برنمن دشـمنان دسـ  از یـبرم و با وجود ا یار 
کـه خداونـد عـانم جـل ی  آنچه من دارم چهارکهمه عهمینها ف یـشـأنه بـه مـن انعـام ررمـوده و تکه اسـ  

رد و یدهم هرکـه خواهـد بذـذ یف آنها را ابـراز مـیدانم نهذا چه به درس و چه به تصن یخود را در اظهار آن م
گـردن مــردم ریهرکـه خواهــد نپـذ   یــنــدارم و در ابـراز آنهــا نها یا انـهیر و تابیام و شمشــ ردهنکـ یســمانیرد بــر 

 .هم جز صبر ندارم و ر قوة ار باهلل یا کشم و چاره ی  را هم میاذ
کس گر   نـدارد  یمـن مقـام یکنـد و بـرا یانیـدر مـن خ یو  ـعف ن ـ  و سسـ  عنصـر یاز راه نادان یو ا

کــه در مجــان  و محارــل و منــابر ویســ  بیبــر مــن ن یریتقصــ کمــ  و رســاجل نــاچ را خــود را  یزیمســاجد و 
کــرده ــر مــن حرجــیام  ــ  د هــا بــر آن خــورده ام و قســم مکــرر ذکــر  گــر از اهــل انصــاک باشــند ین یگــر ب ســ  ا

ک ایقدر در ا نیهم که بر هر حقیکند ب ی  مین باب  اسـ   یرا نور یاس  و هر سخن راست یقتیحق یرا
 .اندم ی    نهان نم

 فصل چهارم
 ـ   .ل دارد به قدر امکانیاح به ت صین مسأنه احتیشان عدد در شهور اس  و ایت اگر از شبهاید یکی

که اعتقاد حق یعر  م که خداوند عانم ماها ر آنیشود  کـرده اسـ  و دن س   ل یـها را دوازده مـاه خهقـ  
   للن ا ی و ا  یة   ل ه ل نک عن االهلّ أسید یررما یچه خدا در قرآن م ها همل اس  چنان بر معرر  ماه

ن را ررموده اس  ماه رم ـان یکه خداوند عانم خهق  آسمان و زم یروز اس  و از روز یو ماه رم ان س
کمتـر نخواهـد شـد تـا روز ق یکمتر از س کمـاب خـدا و سـن   یخـذ رقـاهتاامـ  و میروز نشـده اسـ  و  آن 

گانه چنان رسول اس  کمـاب و سـن  نوشـته یا که در رسانه جدا بهکـه در ام  مخصوصه ادنه آن را از 
کــه  یکــیام  رســانه نوشــته ارن ســه ین مســأنه انــیــخصــوص ا کوهبنــان  کرمــان اســ  ســ ال  یاز قــرا یکــیاز 

که دن کمـاب خـدا ب بخصوصـه نوشـته یا ر رسـانهیحق ؟یل بر عدد از قرآن چه داریکرده بودند  رون یـام و از 
کــه تــا بــه حــال بــ ی یرســانه شــر ام و آن آورده گــر یه اســ  و دو رســانه ده آن طــور رســانه نوشــته نشــداســ  
کوهبنان یمختصـر و هرسـه حا ـر اسـ  و جمعـ یکـیم صـل و  یکیام  نوشته ه و آن یـنسـخه از آن رسـانه 

 .دیهرگاه خواسته باش اند ل برداشتهرسانه م ص
کسـ یکی ،ن به آنیاما قاجه و که در ح ظ اخبار و ورع و زهد و صـدق او  ان یـرا در م یاز آنها صدوق اس  

کــه مــنم آن  یارمــر تونــد شــده اســ  و ارتخــار م ح ــرت صــاح  ی  و بــه دعــاســین یعه ســخنیشــ کــرد 
کمــاب  انــد شــان ررمــودهیبــوده و ا یبــ  صــغریام و مقــارن غ عصــر متونــد شــده امــام یکــه بــه دعــا یکســ در 
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که مذه  خواص ش کمتر از سـا شان آنینش ایعه و اهل بیخصال  که ماه رم ان  شـود و  یروز نم یس  
ن خصــوص وارد شــده اســ  و همــه موارــق قــرآن اســ  و مخــانف بــا مــذه  یــا در  یــب اخبــار اهــل

کـه موارـق قـول سـنیمان برود به اخبار رؤیار فیان  عیعیان    هرک  از شیسن  یان اسـ  و از روی  
کنــد با انــد ه اجمــه ررمـودهیـتق کـرد چنانیــد از او تقیـو عمـل  ـ ه  د بـا او ســخن یــو با یکنـ یه میــتق هین  چــه از س 

کــه خــود آن ب رگــوار مــاه یــ ــ  از ا .ییگــو یســخن م یم ــل آنکــه بــا ســن  مگــر  یینگــو ن رقــرات معهــوم شــد 
ن قــول یشـان همــه بـه همـینش ایـعه و اهــل بیو خـواص شـ انــد داننــد و خبـر هـم داده یروز م یرم ـان را سـ

که ماه اند بوده د یـد بایـن بگویان اسـ  و از هـرک  چنـیشـود قـول سـن یونـه هـم م سـ یرم ان ب و آن قول 
کرد.یقت  ه 

کـه صـاح یخ م ید شیخ سدیگر شید یکیو  خ ید و الش یه ا اال  الس دیابـه او نوشـتند  ارمـر د اس  
ردنــد ح ــرت بــر ســر قبــر او د م  یــخ م یکــه شــ ینــد و وقتــاندارمــر او را بــرادر خو و ح ــرت صــاح د ی  الهف

 نوشتند:
 به ت                  ک ان                  ه یالغ                  رد الن                  اع

 

 آل الرس                 ول وش                  م ی م عل                 ی                  

 

ک        ان شخص        ک ف          الت        راب و س        دا یان 

 

 نیه وق                ی                د فی                فالع                دل و الت ح 
 

گر تو در خاک خوابیک  خبر مرگ تو را ن چیه یعنی که آن روز بر آل رسول شوم اس  ا عـدل  یده باشیاورد 
 د در خاک قرار دارد.یو توح

کماب ،یبار کـرده «نمح انبرهان»آن را  اند نوشته یآن ب رگوار  روز  یاثبـات آنکـه مـاه رم ـان سـ یبـرا انـد نـام 
کــم نم شــان یقــه ح ــرت بــه ایو تعه انــد بــوده یبــ  صــغریشــود و آن ب رگــوار خــود در زمــان غ یاســ  و 

کماب ررمودهید و ایرس یم کسـیبعـد از ا انـد شان در آن  کـه ا ینکـه طعنـه زدنـد بـر  گ تـه اسـ   ن قـول یـکـه 
کـه  آن ییروغگـوکنـد بـر د یکـه درنـ  م ییزهـاید از جمهـه چیـررما یعدد تازه اختراع شده اسـ  م یعنی

کـــه رقهـــا یمـــینکـــه بهتـــان عظیو ا انـــدد یاصـــل م یعـــدد را ب کـــه ســـنه  یزده اســـ  آن اســـ   عصـــر مـــا 
کردهین عصر و ر مء ایان ایوسه اس  و راو صدوشص یس  انـد ن خـود قـرار دادهیو د اند ن عصر اجماع 

 یف زکـیما و ب رگ مـا شـر ین راه راس  م ل آقایبه ا اند هاندبه صح  عدد و مردم را خو اند داده یو رتو
خ مــا ین و شــیبــن انحســ یه مــا ابــوجع ر محمــد بــن عهــیــخ رقیعــزه و م ــل شــ اهلل ادام ینیمحمــد حســ یابــ
 ــ  آن  .یموســمحمــد هــرون بــن  یخ مــا ابیدهمااهلل و شــیــن ایبــن انحســ ین بــن عهــیعبــداهلل انحســ یاب

شـان همـه اجمـاع بـر یعصـر ا یکـه عهمـا انـد همـه ر ـل و ررمـوده آنبه عدد بـا  اند خود قاجل شدهب رگواران 
کرده  .یدیکه شن چنان اند را هم برده یو اسم جمع اند عدد 
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کـه  ءگـر از عهمـاید یکـیو  .اهلل اسـ  رحمـه ینیکه خیکه قاجل به عدد شده اس  ش ءگر از عهماید یکیو 
کمـابیاس  و ا یکراجک خیقاجل به عدد شده اس  ش گـر از ید یکـیو  .انـد خصـوص نوشـته نیـدر ا یشان 

کـردهیـکـه بـه ا ءگـر از عهمـاید یکـیو  .اسـ  یل اسـکاریـعق ین بـن ابیخ حسیش ءعهما  انـد ن قـول عمـل 
کمابشان برم چنان گرچـه ظـاهرا   د ابنیآ یکه از   انـد   نوشـتهیـبـه طـور اصـحاب رؤ طاوس اسـ  در اقبـال ا

که صرید یعبارت یون کـه ایگر دارد  کـه ا یا و آن رقـره انـد ه ررمـودهیـ  تقیـدر رؤشـان یح بـه آن اسـ   سـ  
کردن اول مـاه رم ـان و وق ـه نوشـتهیـبعد از قاعده   کسـان .انـد دا  انـد کـه قاجـل بـه عـدد شـده یو از جمهـه 

کسان .اس  ید قا یجن ابن  .اس  یحیطر خیش اند که به عدد قاجل شده یو از جمهه 
و ارحتــرام قاجــل بــه آن شــده  اعــمم ذوانعــز   یمــاهمــه عه نیــکــه ا یا د مســأنهیــگمار یحــال بــه عبــرت نظــر

کماب کرده باشند و ادعایها در آن تأن باشند و  کرده باشـند چنـ یف  چگونـه خـمک  یا ن مسـأنهیاجماع 
کـرده ءن عهمایا همه ایشود آ یاسمم م گـر  ؟انـد کـارر بـوده ءن عهمـایـا همـه ایـآ انـد خمک  ـرورت اسـمم  ا

کـه ذکـر شـد همـه یر ایـد و غیـخ م یخ صـدوق و شـی   ـ  شـن مسأنه خمک  رورت اسـمم اسـیا شـان 
گر مسأنه خمک  رورت اسمم ن اند کارر بوده ن یـاز ا ءعه اس     همه عهمـایس  و خمک اجماع شیا
گر نه خمک  رورت اس  و نه خمک اجماع    چه بحث بـا مـا دارنـد .نعوذباهلل اند بوده یقرار سن  ؟و ا
کســان زننــد چــرا از خــدا شــرم  یده حــرک میــندارنــد و ن هم ءو تمبــع در اقــوال رقهــاقــدر رقاهــ   نیکــه ا یو 

ک ر م یا نمیغمبر حیکنند و از   ینم شان را خـمک یدهند و قول ا یکنند و بدون سب  مردم را نسب  به 
گر بع  .خوانند ی رورت م که رمن عانم مـ م  یاز جهال باز بگو یو ا ا یـم آیگـو یخـود برگشـته م یاز رأ ند 

کارر بود  یقتو کارر بود  ؟ا مسهمیکه قاجل به عدد بود  گر او  کســ ا کـه چنـین نیـا یارایرا  یو   ین حررـیسـ  
کارر شدــ بزند  که  گر مسهم بوده چـه بحـث بـر مـای   ما هم سهل اس   گـر در ا ؟م و ا کـه  ن نسـب یـو ا هـا 

کردم شک کم  عهمـا یمن عر   کننـد و بب ءاس   گـر نقـ .ننـدیحا ـر اسـ  رجـوع  ن یـن قـول ایـص او ا
که حشو کـل سـنیـ  هـم ایـ   قول بـه رؤ ؟اند ن راه ررتهیه هم به ایاس   کـه  هـا بـه آن راه  ین نقـص دارد 

کـه ایکـه حشـو انـد نوشـته ءنکه عهمـاآو حال  .اند ررته کـردهیـن قـول را اختیـه  ث یـمتمسـک بـه احاد انـد ار 
که به رؤیو اما سن اند هم شدهیعه اهلل   سممیب اهل گ تهیان  و مـا  انـد   متمسـک نشـدهیـب بـه اهـل انـد   

که موارق قول یث مختهف وارد شود هریکه هرگاه دو حد  یب م از جان  اهلیمأمور اسـ   یسنک 
کنــ کــماد یم ءع عهمــایــم و جمیریــکــه مخــانف اســ  بگ م و آنیتـرک  کــه جــواز  شــدن مــاه رم ــان قــول  ننــد 

گــر نــه ا .دهــد ین مطهــ  شــهادت میــار هــم بــه ایث بســیــان اســ  و احادیســن کــه ایــو ا کمــاب یــن بــود  ن 
ــ ینــه ذکــر میبــود هرآ یرارســ ونکــن حــار  انــدکــ  مشــتبه نم چیل تــا بــر هــین مطهــ  را بــه ت صــیــه اکــردم ادن 
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کمـابین ن از آ یا چاره کـه حوانـه بـه آن  ات و اخبـار را در یـو آ ءام و اقـوال عهمـا کـه نوشـته یعربـ یهـا س  
کرده کنم آنجا ذکر  کم  عربو طان  استدرل ا .ام  گر از عـوام  اندتو یم یگر از عهماس  خود از  ب همد و ا

کـرده ذکـر  یاز اخبـار را رارسـ ید ونکـن بع ـیـآ یس  و به رهـم او هـم درنمین یاس  او را به استدرل راه
که یم  .بهره نباشند یب یکنم تا به 
گ ـ  یـکثکنـد بـه اسـنادش از معـاذ بـن  ی  میـروا یخ طوسـیباشـد از شـ خ حـر  یکـه شـ یخ عامهیش کـه  ر 

کــردم بــه اب کــه رســول خــدا بیگو یکــه مــردم م عبــداهلل یعــر   روز روزه  یش از ســیونــه روز بــ ســ ینــد 
غهب ر یب ر پ ان د دعوغ بس تهررمودنـد  .روز یشـان ات ـاق ارتـاد از سـیش در زمـان ایونـه بـ س یماه ب یعنیگرر  

ک   ن نش   د  یکهت   ر ا  س   ا رف     ی   ک   ه ا  دن یک   ه وبع    ا ش   د ت   ا و ت    یا  و ت    غهب   ریعو ه ن رف     پ عو  و 
ک  رده ا  س  یک  ه ت  دا آس  هان و  و   یروض  ان ا  و ت   و  اه  ــب بــن منصــور یو از حذ .ش  ب یعو  و س   ین را تلق    
که ح رت صادقیروا که ماه رم ـان سـ   شده اس   کـم نم یررمودند  و از  .شـود هرگـز یروز اسـ  
کـردم بـه ح ـرتی  روایعقوب بن شعی گ ـ  عـر   کـه  کرده اسـ  از  ـدرش  کـه مـردم  صـادق   
که  یگو یم گررتـه اسـ  از مـاه سـیونـه روز ب س یب غمبریند  نـد روزه یگو یررمودنـد درو  م یشـتر روزه 

که خدا ررموده ا نیمگر تمام و ا غمبرینگرر    روز اسـ  و  ی   ماه رم ان سو لتکهل ا العدة س  
کــم نم یانقعــدة ســ یونــه و ذ ســ یشــوال ب و واع  دنا د یــگو ینکــه خــدا مشــود هرگــز بــه جهــ  آ یروز اســ  

مــاه  کیــو  یمــاه ســ کیــطــور اســ   نیهــا بــه همــ ونــه روز اســ  و مــاه ســ یحجــب ب یو ذل  ة ین لیثل    یو س  
کهیشود هرگز و از ش ینم یونه و شعبان س س یب ل یکند به سندش از محمد بـن اسـمع ی  میروا ینیخ 

کــه خــدا اصــحاب از ح ــرت صــادق یاز بع ــ کــرد دن ینتبــارک و تعــا یکــه ررمودنــد  ا را در یــخهــق 
ــروز را از ا روز  ــ  آن شــش شــش کاســ  و ســال سی وچهــار روز اســ  شــعبان تمــام  صــدو نجاهیام ســال 

ع وجـــل  یشـــود خـــدا ی ـــه خـــدا نـــاقص نمیشـــود واهلل هرگـــز و رر یشـــود هرگـــز و رم ـــان نـــاقص نم ینم
و واع دنا د یـررما یدا مروز اسـ  خـ یقعـده سـیونـه روز اسـ  و ذ سـ یو شوال بو لتکهل ا العدة د یررما یم

ونــه روز اســ  و محــرم  ســ یحجــه ب یو ذل  ة ین لیق  ات عب  ه اعبع  یو ل  ة و اتههناه  ا بعش  ر ف  تّن ین لیثل    یو س  
کـه اسـ   یاسر خادم مرویو از  .ناقص یتمام اس  و ماه ین ماهیها بعد از ا روز    ماه یس گ ـ   کـه 

کردم به امـام کـه مـاه رم ـان ب یا میـآ ر ـا عر   کـه مـاه رم ـان از سـونـ سـ یشـود   یه شـود ررمودنـد 
کـرد  کـه خـدم  ح ـرت صـادق یاس  از مـرد یر مرویعم یو از ابن اب .شود هرگز یکمتر نم عـر  

که  یند  یگو یکه مردم م ی ین حدیکه ا گررتـه از تمـام آیناقص ب غمبریش ما  ا حـق اسـ  یـشتر روزه 
که خدا ین حدیا روز  یغمبـر روزه نگررـ  مگـر سـیرده  ث را خهقـ  نکـین حدیک حرک از ایث ررمودند 
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که رسول خدا ناقص روزه بگ ی   چگونه مو لتکهل ا العدة د یگو یتمام به جه  آنکه خدا م و  .ردیـشود 
کردهیر روایث در مسأنه حقیو  نجاه حد .ر ذنکیغ یان که بخصوصه نوشته    کماب   .ام ام در آن 

که مسأنهی   انصاک ده کنـد و جمعـیباشد و آث داشته یکه  نجاه حد یا د  از  یات قرآن بر آن درنـ  
کـرده باشـند چنـ یکبار به آن ررته باشند و ادعا یعهما را خـمک  ـرورت بنامنـد و  یا ن مسـأنهیاجماع 

کــه رمنــیهــا بگو هــا ومجهــ  بــر ســر منبرهــا ودر محــراب کــرده اســ  و  ینــد  خــمک  ــرورت اســمم حکــم 
گ ته اس  نه ایخمک اجماع ش ن اس ؟ نـه ین تهم  خمک تدینکه ایاس  و نه ا یبیرر نکه عوامیعه 

گ تن تک ینکه ایا  یش از آنکـه معنـیاهلل  ـ ا سـبحانیـسابق اسـ ؟  یر عهماین مسأنه را خمک  رورت 
 یر مـــ منیــرا ب همنــد تک  یر ــروریو غ یش از آنکــه مســأنه  ــروریابنــد و  ــیر ــرورت بی ــرورت و غ

کـــه اداننـــد تـــا  یبـــ  او را حـــمل میکننـــد و غ یم آخـــر  .ا نبـــودهیـــبـــوده  ین مســـأنه  ـــروریـــبعـــد ب همنـــد 
کم  عهما یس  رجوعیبا یم در  ـرورت اسـمم  یبـه اخبـار بکننـد و رکـر یبکنند و رجـوع ءو رقها ءبه 

گو بکنند آن کنندید نبایشان رسیبه خاطر ا یزینکه چآند به محم یگاه سخن   .د حکم 
کــرد انــدم ینم یحــق مخ ــ ،یبــار ن مســأنه هــم خــمک یــ ــ  بــه حــول و قــوه خــدا ا و باطــل دوام نخواهــد 

کجاسـ یا یها س  و نشده و حرکی رورت و اجماع ن کـه از  کـه  .شان ظاهر شـد   ـ  چـون ظـاهر شـد 
اجمـاع در آن  یبهکـه ادعـا انـد ن راه ررتـهیکبار به ا یاز عهما یس  و جمعین مسأنه خمک  رورت نیا

دارند نه  دانم چه بحث با من یگر نمیوارد شده دن خصوص یث در ایعه  نجاه حدیو از طرق ش اند کرده
گر را ثقـه و یکـدیکردنـد و  یگر میکـدیل یـم و تبجیو تعظـ انـد شـه مخان ـ  داشـتهیبـا هـم هم ءنکه عهمایا

کــه ذکــر شــد ثقــه و عــدل م ین عهمــاجیچــه همــ چنان ؟دانســتند ین میعــادل و امــ ن یــداننــد نکــن بــا ا یرا 
ن سهسـهه یـاهـل ا که سابقا   ییها نه همان بحثیند و بعینما یم ابرار عمل یقه عهمایطر یخاکسار سوا

شــان بــر یک بحــث ایــشــتر یکــه   د چنانیــآ یشــان وارد مینــد ارن بــر خــود ادآور یل وارد مین ر ــایبــر منکــر
که ما در نـزد شـما از شـیل این ر ایمنکر  یم و شـما بـا مـا ننشسـته و بـا مـا سـخنیعه محسـوب بـودین بود 

ن بحـث ارن بـر خـود یـو ا ؟دیـکن یمر ما ید و تک یدار یب  ما را روا میده چرا غینشن ینگ ته و از ما خمر
کـه در اسـمم نوشـته را اعتبـاریشان ایگرشان به ایو بحث د .دیآ یشان وارد میا ر عبـرة »سـ  و ین ین بود 

ــه نوشــته «بانقرطــاس ــار م  ــ  از چــه رو شــما ب ــکن یها اعتب ــد و تک ی ــا را می ــنما یر م ــا و ؟دیی ــه  یجــودب ک
کم  ما را تحرینیب یم که دشمنان  کـه ایکن یصوت ندا مـ یکنند و خود ما به اعه یف مید  ن مـذه  یـم 

ن بحـث بـر ید و ارن همـییـنما یم یر مسهمید و تک یکن ین شما اعتبار به نوشته میس  و با وجود ایما ن
ــر ا .گشــته یشــده و حکمــش ســار یشــان جــاریخــود ا کــه عهــوم مــا ن یــشــان ایو از جمهــه بح شــان ب بــود 
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کار عوام نیان ییها ق اس  و حکم یدق ییها مطه  شان معتبر نـه و شـما یس  و نقهش از ایق رهمش 
م و یکـه مـا در مقابـل منکـر آن اخبـار ید بـا وجـودیسـاب یم ید و احکـام جـاریـکن یاعتبار به اخبار عـوام م

کارنعـام اعتنـااخبار عـ یشما به قول ما اعتنا نکرده به مقت ا ،از آن آثار یمتبر   ن ید و همـییـنما یم ءوام 
گـر شـما از بـاب امـر بـه یـشـان ایگـر از بح شـان بـر اید یکیو  .اس  یشان جارینه بر ایبحث بع کـه ا ن بـود 

کـه اول بـا خـود مـا نشسـته و از مـا  سـ ا اش آن قـهید  ـ  طریـزن یهـا را م ن حـرکیاز منکر ا یمعروک و نه
گر ما بر اشـتباه یمطه  ما را  رس گـر مییـ  نمایم مـا را هـدایا بـودهده ا کـه نعوذبـاهلل مـا بـا حـق یـدید ید و ا د 

ه یـــر عمنیـــد و تک یـــکرد یگـــاه صـــدا بـــه انکـــار مـــا بهنـــد م م آنیری ـــذ یم و حـــق را از شـــما نمیـــدار یعـــداوت
ــمودن یمــ ــر اید و همــی ر ین ســایآمــده و همچنــ یش ســارگشــته و ســر   ین جماعــ  جــاریــن بحــث ارن ب

که همه ید یها بحث  انجامد. یشود و ذکرش به طول م یم ین جماع  جاریبر اگر 
 فصل پنجن

کـه  ین هم قونیو ا ؛شان معرر  رکن رابع اس  به شخصیگر از شبهات اید یکی از منکـران  یکـیاسـ  
کــرده یهــا ن زمــان و در مجــان  ومحارــل و درسیــآن مــنم در ا کــه در ا خــاص و عــام اثبــات  ن زمــان یــام 

ء اهلل و اخـذ از عهمـاء ااء اهلل و براجـ  از اعـدیـ  اونیـسـ  و نـوع وری  نمعرر  رکن رابع به شـخص واجـ
کـردهیـشمار چه در ب یب یها ار و برهانیاس  و ادنه بس یکار یربان کمـ  ذکـر  کمـ  مـن  ان و چـه در  ام و 

کـه چ ین از مـن موجودنــد و چگونـه میحا ـر و مســتمع بــر  انـدد یکـه خــدا صـمح در ابــراز آن نم یزیــشــود 
کن مابیخدا ؟واج  باشد فیخهق  ع  .ام یمن در روز ق ین من و اعدایا تو حکم 
که من نگ تهیا یو چون بنا کماب بر اختصار اس  آنچه را  خواهـد و مسـهم را انکـار مـن  ینم یام برهـان ن 

گـر مـن چ یوانگهـ .اسـ  یکـار گرچـه بـه طـور تق یگ تـه باشـم انکـارش بـرا یزیـکـه ا ه باشـد ممکـن یـمـن ا
که حرکیس  بین کمـ  مـن مشـهور م یهـا را شـود  یان انـام  ـ  چگونـه میـمـن همـه در مـا عـام اسـ  و 

که من زده باشم  یحرر  ؟میا نوشته باشم انکار نمایرا 
 فصل ششن

خـدا و  یو من بـه سـو ؛در نظرگررتن اس  در هنگام عبادتشان صورت مرشد یا یها گر از شبههید یکی
ن قـول یـام و ا ن مـذه  را نداشـتهیـن مذه  و هرگـز ایان قول و از یم از ایجو یم یزاریب رسول و اجمه

کس ار نکردهیرا اخت گر از من  کرده  یزیچ یام و ا کـذب محـم  یا به من نسبتینقل  کـذب و  داده محـم 
کـه هـیه خبین مـذه  صـوریاس  و ا کوشـش ننمـوده و ینهـا بـآکـ  در بطـمن امـر  چی ـه اسـ   ش از مـن 

کثشان را م ل من خـراب نکـرده یان مذه  ایبن ام و  از اهـل آن مـذه  را بـه راه راسـ  آورده یریـو جمـع 
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کردهیبه راه حق هدا کـه ایمروت را بب یحال تو دشمن ب ،ام بازداشته ی رست ام و از ب     هـا  ن نسـب یـن 
کـه بـا بهتـر از مـن نیسـ  بیچ عجـ  نیهـ !زنـد یبـه مـن م ی رست دهد و بهتان ب  یرا به من م ن یز چنـیـرا

کــرد یشــان دادنــد و خــدا از ایز بــه ایــا را نهــ ن نســب یکردنــد و همــ کــرد و از مــن هــم خواهــد درــع  شــان درــع 
گو ب ان گر میشاءاهلل هرکه خواهد  گو بگو ما ا کـردیا و هرچه خواهد  هـا  م از تهمـ یان خود و خـدا را درسـ  
 .میشه نداریاند

کمــاب گــر در  کــمم هرعــانم یاز متشــابهات انــد دهیــد یاز مــن عبــارت یو ا کــه در  آنکــه در  یهســ  حتــ یاســ  
کــه  یوقتــ یوانگهــ .محکمــات یآن بــه ســو اســ  رد    جــاکمــاب خــدا و ســن  رســول هــم هســ  و و

کمم رر کند و در سایصاح   کم  و رسایاد  کـه آنچـه ظـاهرا  یل خود نویر  کـمم مـن  ید معنـیـرهم یم سد 
ک ر اس یرهم یس  و آنچه شما مین ک ر محم و محم   .د 

کماب نیدر ا مجمم   که معبود حق یح میجمهه تصران یز رین  د یـخهق خداوند عانم اس  و توح یقیشود 
خـواه  ،ر او را  رسـتد بـ یـر او را  رستد مشرک اس  و هرچه غیو هرک  غعبادت او رزم و متحتم اس  

دن و از عبـادت او را منظـور داشـتن و یو صـورت مرشـد را  رسـت .ر خهـقیغمبر آخرانزمان باشـد خـواه سـای 
ار یـکـه اخت یو صـورت .ساختن خمک  رورت اسمم و شرک محم اس  ا را بر او واقعها و دعاه خطاب

گــر خواهــد  کوچــک و ا گــر خواهــد  کنــد و ا گــر خواهــد او را بــ رگ تصــور  کــه ا آن در دســ  خــود انســان باشــد 
گر خواهد صحیمر گر خواهد  یم و ا گر خواهد جوان و همچنیح و ا  ین ماننـد بتـیـرهـا اییر تغین سایر و ا

که که خواسته آراسـته و بـا وجـود ایخود به دس  خود تراش اس   و  . رسـتد ین آن را میـده و به هرصورت 
کس یچگونه م که  کنـد  یچه ت ـاوت م ؟دیکند آن را معبود قرار داد و  رست یخورد و تغوط م یکه م یشود 

گاو و خر م که  گشـته و ه ویار در طعـن و نعـن صـوریث بسـیـکه احاد یوانگه؟  رستند یبا مذه  آنان  ارد 
که مذه  آنها را اخت یم چگونه میا هاندده و خویما آنها را د کنیشود   ؟میار 
کس گر  کـه دنیگو یو ا که مقصود از صورت مرشد در نظرگـررتن آن اسـ   ل خـدا داننـد و سـب  وصـول یـد 

که خـدا بیرون بیب  یب س  باطل و از مذه  اهلا یا قهیآن هم طر ؛به آن بشمرند حـد و وصـف  یرا
کسـ .حـد و وصـف نخواهـد شـد ی  بیـو صورت مرشد محدود و موصـوک آ اس  گـر  کـه مـراد یـگو یو ا د 

ــه حقی رســتش حق ــراد از تصــور صــورت آن توجــه ب ــه صــورت آن و م قــ  آن اســ  و یقــ  مرشــد اســ  ن
ــه معبــودیصــورت وســ ــا ؛هه اســ  ن کــه حقیه حــق عاطــل بیــاســ  باطــل و از حه ین هــم مــذهبی قــ  یرا

کسـ .کــردن مخهـوق بــا خـانق شـرک اســ  کیرز مخهــوق اسـ  و شـیـمخهـوق ن گـر  کـه حقیــگو یو ا قــ  ید 
سـ  منطبـق بـر ا یا قـهین هـم طریـا ؛م نـه مخهـوق رای رسـت ین واسـطه خـدا را میـمرشد خداس  و ما بـه ا
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کـه آن مـذه  نصـایع وجـل ب یخـدا یم بـه سـویکن یمـ یوحدت وجود و ما از وحـدت وجـود تبـر و  یررا
کم  ما به آن مشحونین مذه  معروریه انکار او ما ب   اس یب قه اهلیخمک طر  .م و 

ا یـا امـام یـغمبـر باشـد یچ وجـه مـن انوجـوه خـواه آن مخهـوق  یسـ   رسـتش مخهـوق بـه هـیز نیجا مجمم  
ــا عقــل او یــقــ  او باشــد یمقامــات حق یخــواه مقصــود اعهــ ، یــرع وجــه  مجمــم   .ا جســد اویــا ن ــ  او ی

گــر عبــارت .زارمیــآن ب یع معــانیــن قــول و جمیــدانم و از ا ین قــول نمــیــا یاز بــرا یصــحت کــه  ی ــ  ا متشــابه 
کـمم مـن د آن را رد  یـبا انـد دهیاز من بوده د قب  یحق ام واهلل  ن رسـانه نوشـتهیـو آنچـه در ا .کـرد بـه محکمـات 

گر عبارت .محکم اس  ک اس  آنهاس  واهلل محر   یکه معن اند دهیح و محکم منسوب به من دیصر یو ا
که معیب س یو عبارت من ن کم  تحریاندرا کردهین در  کـه  انـد و آنهـا را نسـب  بـه مـن داده اند ف  و بسـا 

کرده کـه اصـم  یا دهیـنهـا د ف در آیـمطه  مطهـ  دس و تحر م ویا آنها را با نسخه اصل موازنه  روح مـن از  م 
کمـ  شـیکننـد و حـال آنکـه  ـ یو چگونه تعج  م .آنها خبر ندارد کـه چگونـه در  خ و یش چشـم آنهـا بـود 

ــو تحر دس   دیســ ــد و تغ یف می ــ یرهــاییکردن ــ یکه  ر یــن رقیــدادنــد و همــان ســن  هــم در ا یم یکه 
 ل واهلل انمستعان.یجم ام رصبر   شده و به همان بمها مبتم شده یجار

گر منشأ بع  کـربما یا هـا آن مراسـهه ن سخنیاز ا یو ا کـه در  کـرده یمعهـ یسـ   و نسـب  بـه  انـد منتشـر 
که به خط خـود مـن اسـ  در نـزد مـن حا ـر  ؛ام دمرحوم نوشتهیمن به سکه  اند من داده واهلل نسخه اصل 

ــات خــانیــاســ  و از ا ق یح نمــوده تصــدیل تصــحیــد جهیو حــال آنکــه ســ ؟اســ  چگونــه نــه ین خرار
بـر  یهـرک  بح ـ انـد ستم به آن واسطه به من نسـب  دادهینها ن از آ یق عشریکه من ر یو ص ات اند نموده

کنــد و جــان جمعــیل داشــته باشــد آن بحــث را بــر ســآن نســخه اصــ گــر یــرا خــمص نما یدمرحوم هــم  د و ا
که آن بحث بر من جار یا بحث بر نسخه س  و بـر همـان نسـخه ین یکه در دس  خودشان اس  دارند 

کـه بـر نوشـته چـه اعتبـار اسـ ین بحـث را بـر مخـان یا نـه همـیـآ .محرک اسـ  یاحداث  ؟ن خـود داشـتند 
که ا یماد یه رریعه ی  عکه مد   یوانگه اسـمم  یع عهمـایـکه در نـزد جم یس  وانگهین مذه  من نیکند 

کس گرچه نوشته به خط  که ا کسـ یمسهم اس   باشـد و آن شـخص منکـر م ـمون آن بـوده باشـد  یو مهـر 
کـه دربـاره این یآن نوشته را اعتبار ع اهـل اسـمم یـقـه جمیر طریـر حکـم بـه غیـن رقیـسـ  چـه شـده اسـ  

کیانصاک ده ؟شود که مخانف  رورت اسمم  که؟یقه مسهمیرون از طریس  و بید   ن 
 فصل هفتن

کنم بعـد از  یبه طور اختصار عر  مـ یا بندند قاعده ین مین خادم م منیار بر این درو  بسیاندچون مع
گر با آن راس  آین قاعده بسنجید به ایشنو ین آنچه میا د قـول مـن اسـ  و اعتقـاد مـن وار مـن از آن ید ا
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گرچـه آنچـه نسـب  ما نیـو آن قاعـده ا .زارمیـبقول  کـه ا کمـاب خـدا و سـن   یسـ   دهنـد بـه مـن مطـابق 
عه اسـ  آن قـول مـن اسـ  و یشـ یعهمـا یا اجماعیعه یا  رورت مذه  شین یرسول و  رورت مسهم

گــر مخــانف  زان در یــن میــا .ســتمیســ  و معتقــد بــه آن نیاز آنهاســ  آن قــول مــن ن یکــیبــه آن معتقــدم و ا
د و یـز دهیـد و حـق را از باطـل تمیزان بسـنجیـن میـر دهند به این حقیباشد و آنچه نسب  به ا دس  شما

که در ایهم گرچه به طور اختصـار بـود از بـراین چندکهمه  کـاریاهـل انصـاک و تـد ین رسانه ذکر شد ا  ین 
گر ک  اس   .اس   ک حرک ب  اس .یدر خانه ا

مـن  یان ـان ین مـن شـهر جمـادین رربـع بقـیهـب ارثنـین یر ن و قدتم  یبعم انمحب یم عهیاممء انعبد ارث
 .مستغ را   ا  یمصه حامدا   1263شهور سنب 


