بسن اهلل ّالرحهن ّالرحین

ّ
الحهد هلل رب العالهین و صلی اهلل علی سیدنا وحهد و آله الطاهر ین و رهطه الهخلصین
و لعنة اهلل علی اعداجهن و الهختلفین علیهن ابد االبدین.
و بعـد؛ چنین گو ید بنده اثیم کر یم بن ابرهیم که چندی قبل از ایـن مراسـههای محبـ مواصـهه از یکـی از

اخوان رسید مشتمل بر اینکه جمعی از مسهمین مساجهی چند را نسب

به تو میدهند و به واسطه آنهـا از

تو تبری میجو ینـد و تـو را نعـن و تک یـر مینماینـد چـه میشـد کـه در آن مسـاجل رسـانهای بـه ببـان رارسـی
مینوشتی تا حق از باطل و محهی از عاطل ظاهر گردد و بر عوام و خواص حق واقع هو یدا گـردد .و اغهـ
آن مساجل از طر یقه مه

اسـمم بیـرون بـود و هـیچ عـاقهی را گمـان نمیررـ

کـه کسـی کـه در اسـمم تونـد

شده و در میان مسهمین نشو و نما کرده اعتقاد به آن مساجل ک رآمیز نماید و می گ تم که همانـا بع ـی از
جهال حرری زدهاند از نادانی و محل اعتنا نیس

و چندی بر این نهج گذرانیدم تا اینکه مجددا از یکـی

از اخوان و سادات رریعانشأن تعهیقهای رسید مشعر بر همـان حکایـات و تأ کیـدی ررمـوده بـود در نوشـتن

رسانه در آن مساجل در بیان حق و باطل .و همچنین یکی از اجهه معتمدین که طاعتش را بر خـود رـر
میدانم تأ کیـدی ررمودنـد کـه بایـد رسـانه نوشـته شـود ب یراکـه امـر بـار گررتـه و اشـتباه از حـد گذشـته ـ

امتثار رمره انعانی و حکمه انسامی به نوشتن این رسانه اقدام کردم و هر یک از شـبهات ایشـان را در تهـو
عنوانی قرار دادم تا حـق از باطـل ظـاهر گـردد و احـدی را بعـد از ایـن رسـانه حجتـی بـاقی نمانـد و خداونـد
گــواه می گی ـرم و ـ

عــانم جــلشــأنه را کــه گــواه بــر آشــکار و نهــان اس ـ

از آن ح ــرت خــاتماننبیــین و

اجمهطاهر ین را صهواتاهلل عهیهماجمعین که شهود خدا هستند بر خهـق آسـمان و زمـین شـاهد می گیـرم
از ایشان ارواح مقدسه انبیاء و اونیاء و شیعیان منتجبین و موانیان مکرمین و حمهه عرش و ممجکـه
مقــربین و ســایر ممجکــه حا ــر ین و غیرحا ــر ین و جمی ـع ان ـ

و جــن و حی ـوان و نبــات و ســایر خهــق

آسمان و زمین همگی را شاهد می گیرم بر آنکه آنچه در ایـن رسـانه نوشـتهام اعتقـاد مـن اسـ

ح رت ربانعزة آن اس

که مرا ثابـ

بـدارد بـر ایـن اعقتـاد در دار دنیـا و بـه همـین اعتقـاد بمیرانـد و بـه

هم ـین اعتقــاد محشــور نمای ـد و آنچــه مینو یســم اممج ـی اس ـ
مینو یسند و در روز قیامـ
هرک

و امیـدم از

بــر کــرامانکــاتبین کــه در نامــه عمــل مــن

در نـزد قا ـی رصـل بیـرون میآورنـد هـرک

خواهـد تصـدیق کنـد و بذـذیرد و

خواهد نپذیرد و ما اعتقاد خود را ذخیره آخرت خود قرار دادهایم نه وسیهه دنیا .و ایـن چنـد کهمـه

را هم از راه اتمام حج

مینو یسم تا بع ـی از بـرادران کـه بـه واسـطه شـبهات مبـتم بـه گنـاه غیبـ

مسکین شدهاند از شبهه بیرون آیند و از گنـاه غیبـ

ایـن

ایـن رقیـر اجتنـاب نماینـد و رحـول و رقـوة ار بـاهلل
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انعهی انعظیم.
و این رسانه را مشتمل بر شش رصل نمـودهام و در هـر رصـهی شـبههای را بـا جـواب آن ایـراد نمـودم امیـدم
کــه در دل آن اخــوان اثــری نمای ـد و از آن شــبهه ب ـیجــا بــاز ایســتند و خــدا را دربــاره ای ـن مســکین مراعــات
نمایند انشاءاهللتعانی.

فصل اول

از جمهه شبهاتی که در آن مراسمت نوشـته بودنـد ایـن بـود کـه می گو ینـد تـو معتقـد آنـی کـه سیدانشـهداء
صهواتاهلل و سممهعهیه به آسمان صعود کرد.

جــواب از ایـن شــبهه آن اسـ

کــه مــرا از ایـن اعتقــاد خبــری نیسـ

نمیدانم قاجل به این قول کیسـ

و در نــزد مــن از ایـن قــول اثــری نــه ابــدا
کـه ح ـرت سیدانشـهداء

و مـرادش چیسـ ؟ ا گـر مقصـود ایـن اسـ

شهید نشده و به آسمان صعود ررموده که این قول مخانف اجماع شیعه اس
چراکــه قــول بــه آن تکــذی
بدیهی اسمم اس

خــدا و یغمبــر و اجمــه هــدی اسـ

بهکه مخانف جمیع اهل مهل و نحل اسـ

و قاجل به آن بمشک کـارر

ســمماهللعه ـیهم بهکــه قــول بــه آن مخــانف
و قاجـل بـه آن از زمـره عقـمء بیـرون اسـ
کـه آسـمان و زمـین را در

انبته چگونه احتمال میرود که کسی از زمره عقمء باشد این امر به ایـن عظمـ

شور آورده و بنیان آنها را برهم شکسته و رشته نظم عانمها را از هـم گسسـته انکـار نمایـد؟ یـا سـبحاناهلل!

قصــاجدم در تع ی ـه سیدانشــهداء معــروک و کمــاب مقــتهم در مص ـیب
هرسانه به ذکر مصیب

آن ح ــرت مشــهور و قی ـام خــودم

گهگون ک ن عرصه کربم رأیانعین ،معذنک نسب

و باورکردن بع ی عقمء بسی عجی  ،و عج تر از هردو آنکه بـه حقیقـ
به طعن و نعن من گشایند و این غمین در مصیب

انصاک دهید چقدر عج

کردهام روای

که نسب

اس

این قول به من بسـی غر یـ

نرسـیده و تأمـل ننمـوده ب بـان

آن ب رگوار را تک یر نمایند.

این قـول را بـه مـن دهنـد و مـن در کمـاب مقتـل خـود روایـ

به عبداهلل بن ر ل ررمودند چون حس ین ب ن عل ی

طو یهی که در آخر آن ح رتصادق

کشته شد وردم در شام تقرب جستند به سوی یزید و حدیثه ا ا ب رای او س اتتند و ا جهل ه آن ح دیثه ا
آن ب د ک ه عو عاش ورا عو برک

اس

ت ا و ردم را ب ردانن د در آن عو ا ج و و ری ه و وص یب

و ان دوه ب ه

سوی فرح و سرور و تبرکجستن و تهیه رفتن در آن عو  ،تدا حکن کند وابین و ا و ایش ان .عبـداهلل بـن ر ـل
گو ید که

ب ه اس مم ا اه ل اس مم ا آنه ه س اتتند وی ک ه

ح رت ررمودند که ضرر اینها کهت ر اس

دوستی وا را به ت د بستهاند و هان کردند که ایشان وتدینند و اجلند به اواو
کشته نشده اس

و وشتبه ش ده اس

وا ه ان کردن د ک ه حس ین

ا ب رای و ردم او ر او و ل عیس ی ب ن و رین پ
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وموت ی نیس

در ای ن

هن ام بر بنیاویه و عتابی نیس
اس

پ

بر هان ایشان .ای پسر عن هرک
رسول را

به تحقیق تکذیب کرده اس

ایشان به کشتهشدن سیدالشهداء و هرک
او وباح اس

ا برای هرک

هان کند ک ه حس ین

کش ته نش ده

اجه ه بع د او را

در تب ردادن

و تکذیب کرده اس

او کافر اس

تکذیب کند ایشان را پ

که بشن د ا او .عبداهلل بن ر ل گو ید که عر

چه می گو یی در قومی از شیعیان خود که قاجل بـه ایـن قوننـد؟ ـ

به تدای عظ ین و ت ون

کـردم کـه ای سـر رسـولخـدا

ررمـود آن ب رگـوار

کـه ایش ان ا

شیعیان ون نیستند و ون بی ارم ا ایشان .تمام شد حدیث شر یف.
انصاک دهید که کسی که راو ی این حدیث باشد در کماب خود و هره ته نوای تع یـهدار ی آن ب رگـوار را

بر ا کند ممکن هس

که منکر شهادت باشد و هیچ عاقهی به او این گمان را می کند؟ خـدا حکـم کنـد
نیسـ

مــابین مــن و مــابین دشــمنان مــن و عجـ

ب یراکــه بــر مشــایخ مــا هم ـین تهمـ هــا را بســتند و دل

ایشان را به همین بهتان خستند و حمد می کنم خدا را که سن

که ایشان کشیدهاند من هم می کشم.

ایشان در من جـار ی شـد و هرمصـیبتی

و اگر مقصود از صعود سیدانشهداء صهواتاهلل و سممهعهیه آن اس

شـهادت را

که بعد از آنکـه شـرب

چشیدند و در مرقد مطهر خود مدرون شدند خداوند جسد مقدس ایشان را به آسمان بار بـرد کـه در ایـن
نقهی نیس  ،و در این مطه

روای

وارد شده اس

چنانچــه از امــانی شـیخطوسـی منقــول اسـ
اباعبداهلل ررمودند که حسین بن علی

چنانچه مشهور اس

و در همه کم

بــه ســند او از محمــد بــن مســهم کــه گ ـ

در ن د پرورد ار ت د اس

مراثـی مـذکور

شــنیدم ح ـرت

و نظر وی کند به سوی شون ت د و ب ه

شهدایی که در کربم دفن شدهاند و نظر وی کن د ب ه س وی زوار ت د و او بهت ر ویشناس د ایش ان را و ن امه ای
ایشان را و نامهای پدران ایشان را و درجات ایشان را و ون له ایش ان را در ن د ت دای عزوج ل ا ش ها ک ه پس ر
استغفار وی کند ا برای او و س اال وی کن د ا پ دران

ت د را ویشناسید و او ویبیند که ریه وی کند بر او پ

بزر ار ت د که استغفار کنند ا برای او و ویفرواید که ا ر بداند اجر ون که تدا چه وهیا ک رده اس

ا ب رای

او هرآینه ت شحالی او بیشتر ت اهد شد ا ج و او و بدرستی که اجر ون بروی ردد و هیچ ناه ب ر او نیس  .و
همچنین در همان کماب منقول اس
عــر

به سند او از عبداهلل بن بکیر که گ

حج کردم بـا ح ـرت ـ

کــردم ای ســر رســول خــدا اگــر بشــکارند قبــر حس ـین بــن عه ـی را چی ـزی در قبــر او میبیننــد؟ ـ

ح رت ررمود ای پسر بکیر چه در بزرگ اس
و ب رادر ت د در ون زل رس ول ت دا هس تند
طرف عرش اس

و وتعلق به آن اس

وسألههای ت بدرستیکه حسین بن عل ی

ب ا پ در و و ادر

و ب ا او عوز ی داده ویش ند و بدرس تیک ه حس ین ب ن عل ی در

عرض وی کند که تداوندا وفا کن به زودی آنهه ب ه و ن وع ده ک ردی
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او بهت ر ویشناس د ایش ان را و اس نه ای پ دران ایش ان را و

و بدرس تیک ه نظ ر وی کن د ب ه س وی زوار ت د پ

آنهه در ونزلهای ت د دارن د ا ش ناتتن ش خس پس ر ت د را و بدرس تیک ه نظ ر وی کن د ب ه س وی کس ی ک ه
ریه برای او وی کند پ
ـ

استغفار وی کند برای او ا هر ناهی و تطاجی .تمام شد حدیث شر یف.

اگــر مقصـود از صــعود ایشــان ایـن اسـ ؟ بهـی مــن قــاجهم بـه ایـن و اعتقـاد مــن ایـن اسـ

جسد ایشان از آسمانها بیشتر اس
درنشـدن آن اعـرا

و قدر ی از اعرا

کــه نطارـ

این دنیا کـه بـه خـود گررتـهانـد بعـد از شـهادت و

از ایشـان زایـل میشـود و جسـد ایشـان بـه نطارـ

اونـی خـود برمی گـردد و آن جسـد

و بـه آن سـب

بـار میرونـد بـه سـوی آسـمان .و

نطیفتر از آسمانهاس

عـرش اسـ

و مساو ی نطارـ

ای ـن خصوص ـیتی بــه سیدانشــهدا نــدارد بهکــه جمی ـع اجمــه

چنیننــد چنانچــه شــنیدی در حــدیث

شر یف.
و چون در درسهای عام و خاص شرح این مطان

را به ت صیل کردهایم و دوس

و دشمن شنیدهانـد و

از کمابهـای مشـایخ مـا ر ـواناهللعهـیهم هـم معهـوم میشـود و در بـاقی کمـابهـای مـا نیـز مـذکور اسـ
احتیاح به ت صیل در این مختصر نیس
غیب

و همینقدر که در اینجا ذکر شد از بـرای بازایسـتادن متقیـان از

این رقیر و ررع شبهه ایشان کاری اس

شبهه دیگر از شبهات ایشان آن اس
ابدا روح مرا از این خبری نیس

و احتیاح به دنیل نیس .
فصل دوم

که گمان کردهاند که اصول عقاید سه اسـ  .ایـن قـونی اسـ

کـه

و در کمابهای من از ایـن اثـری نـه و ابـدا احـدی از ب بـان مـن کممـی کـه

احتمال این قـول را دهـد نشـنیده خـدا حکـم کنـد مـابین مـن و ایـن خهـق منکـوس و مـرا بـا ایشـان مقـامی
اس

در نزد قا ی رصل و حاکم عدل که خواهند دید آن را انشاءاهلل چه نسب ها کـه بـه مـن ندادنـد و

چه تهم ها کـه بـه مـن نزدنـد و چـه بهتـانهـا کـه نبسـتند خـدایا حکـم کـن مـابین مـن و ایشـان چنانچـه
حکم خواهی کرد مابین اونیاء خود و اعداء ایشان.

انصـاک دهیـد کـه چگونــه میشـود کــه کسـی در میـان بـمد شـیعه تونـد کــرده باشـد و اقــم از جمهـه جهــال
موانیـــان نباشـــد و چنـــین قــونی را اختیـــار کنـــد و چنـــین مـــذهبی را ک ــه جمـــع کثیـــری از س ــنیان بیـــزار ی
میجو یند بگیرد؟ آخر نه این مذه

جبریهای سنی اس

کـه اصـول دیـن خـود را سـه قـرار دادهانـد کـه

توحید و نبوت و معاد باشد و عـدل خـدا را انکـار کردنـد؟ و سـایر سـنیان از ایشـان بـه ایـن واسـطه بیـزار ی
جستند و جمیـع شـیعه ایشـان را تک یـر کردنـد و ایـن اشـخاص بیانصـاک از اجمـههـدی شـرم نکـرده ایـن
قول را به مـن نسـب

میدهنـد .چـه کـنم بـا ایـن خهـق منکـوس جـز اینکـه بـر اذیـ هـای ایشـان صـبر کـنم
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چنانچه یشینیانم صبر کردند و با دل رخون از این دنیای دنی ررتند.
ـ

مجمهـی از اعتقــاد مــن آن اس ـ

کــه اصــول عقای ـد شـیعه معرر ـ

اســماء و ص ـ اتی کــه دانســتن آنهــا از شــرایط ایمــان اس ـ
وهمچنین معرر

که بنای مذه

کــه از جمهــه آنهــا توحی ـد و عــدل خداس ـ .

خاتماننبیین صهواتاهللعهیه و آنهاجمعین اس

تشیع بـر آن اسـ

گذشـــته و اوصـــیای ایش ــان

خــدای ع وجــل اس ـ

بــا معرر ـ

از عهـم و قـدرت و صـدق و عصـم

با معرر

ص ات و ر ـایل ظـاهره

و ام ـال آنهـا و اقـرار بـه یغمبـران
اجم ــهط ــاهر ین صـــهواتاهلل

اگرچـــه بـــه طریـــق اجم ــال باشـــد .و معررـــ

عهیهماجمعین و ص ات و ر اجل ایشان که استقرار مذه

شیعه بر آن اس

اسـمم و مـذه

شـیعه بـر آن قـرار داده شـده بـه

طور ی که عهماء ر واناهللعهیهم یاد کردند .و اینکه دوس

آلمحمد

ناجی و دشمن ایشان هانک

معاد به طور ی که در ظواهر قـرآن نـازل شـده و بنیـان مهـ

اس

دوس

ایشان دوس

خداس

از دشــمنان خــدا رزم .ای ـن اس ـ

و تصدیق به کهیـات امـور

و دشمن ایشان دشمن خدا و تـوری دوسـتان خـدا واجـ

اعتقــاد حقی ـر رقی ـر سراتا اتقص ـیر هرکــه خواهــد بذــذیرد و هرکــه خواهــد

نپــذیرد مــا اعتقــاد را بــرای آخــرت خــود میخــواهیم نــه دنیـا .و چــون مقصــود محــم اتمــام حجـ
احتیاح به ذکر ادنه نیس

و اگر کسـی ادنـه ایـن مراتـ

نوشتهام و مسمی به «ارشادانعوام» اس

عامیانــه اس ـ

و تبـری

ونکــن کمــابی اس ـ

اسـ

را خواهـد رجـوع کنـد بـه کمـابی در ایـن خصـوص

و انیارن کمابی به آن روش نوشته نشده اسـ

اگرچـه رارسـی و

بس ـیار نیکــو و جــامع و کــاری ،شــاید بع ـی از آن را در آن بــمد آورده

باشند و به نظر طانبان حق رسیده باشد.
یکی دیگر از شبهات ایشان این اس

فصل سین

که مرا ادعای نیاب

امام اس  .این کممی اس

کـه ابـدا ت ـوه بـه

این مسأنه نکردهام و به خاطر خود نرسانیدهام بهکه خود را در زمره شیعیان ایشان ننگاشتهام و اگر مـرا در
زمره موانیان موانیـان خـود محسـوب دارنـد رخرهـا مـی کنم بهکـه مکـرر گ تـهام و نوشـتهام و بـاز می گـو یم و

مینو یســم کــه اگــر یکـی از شـیعیان مــرا نســب
ماس

برای من رخرهاس

بــه خــود دهــد اگرچــه همینقــدر باشــد رمنـی کهـ

آســتانه

من کجا و هوس رنه به دستار زدن مـن اینقـدر بـه حـول و قونـه خـدا سسـ

عناصر و بیاصل نیستم که به چهارکهمه عهم و چهار روز عزت دنیا ا از حد خود بیـرون نهـم و ادعاهـای
خام نمایم مرا چه کـار بـه ادعـای نیابـ
ولعون اس

اس

کسی که ع یاس

کسی که تیال ع یاس

یـا بابیـ

یـا ر یاسـ ؟ مگـر نشـنیدهام حـدیث یغمبـر را

به ت د بندد و ولعون اس

کس ی ک ه ح ب ع یاس

کـه

در دل او باش د و ولع ون

در دل ت د کند .خدای واحد میداند که همیشه از اجتماع مـردم گر یـزانم و
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طان ـ

ان ـ وا و خمــونم و از معاشــرت ای ـن خهــق منکــوس بــه غای ـ

متــأذیم واز ای ـن جه ـ

اختیار کرده و در آنجا به سر میبرم و با وجود ایـن دشـمنان دسـ
نهای

آنچه من دارم چهارکهمه عهمی اسـ

گوشــه ده ـی را

از طعـن و نعـن مـن برنمیدارنـد .بهـی،

کـه خداونـد عـانم جـلشـأنه بـه مـن انعـام ررمـوده و تکهیـف

خود را در اظهار آن میدانم نهذا چه به درس و چه به تصنیف آنها را ابـراز مـیدهم هرکـه خواهـد بذـذیرد و

هرکـه خواهــد نپـذیرد بــر گـردن مــردم ر یســمانی نکـردهام و شمشـیر و تاب یانـهای نــدارم و در ابـراز آنهــا نهایـ
اذی

را هم می کشم و چارهای هم جز صبر ندارم و ر قوة ار باهلل.
و سسـ

عنصـری در مـن خیـانی کنـد و بـرای مـن مقـامی نـدارد

و اگر کسی از راه نادانی و ـعف ن ـ

مکــرر ذکــر کــردهام و قســمهــا بــر آن خــوردهام ـ

اگــر از اهــل انصــاک باشــند

ب یراکــه در مجــان

تقصـیری بــر مــن نیسـ

همینقدر در این باب ک ای

و محارــل و منــابر و مســاجد و کمـ
دیگــر بــر مــن حرج ـی نیس ـ

می کند ب یراکه بر هر حقی حقیقتی اس

نهان نمیماند.

و رســاجل نــاچیزی خــود را

و هر سخن راستی را نور ی اسـ

فصل چهارم
و این مسأنه احتیاح به ت صیل دارد به قدر امکان .ـ

یکی دیگر از شبهات ایشان عدد در شهور اس

عر میشود که اعتقاد حقیر آن اس که خداوند عانم ماهها را دوازده مـاه خهقـ
ّ
بر معرر ماهها همل اس چنانچه خدا در قرآن میررماید یسأل نک عن االهلة ل ه ی و ا ی
و ماه رم ان سیروز اس

کمتر از سیروز نشـده اسـ
رسول اس

کـرده اسـ

و از روز ی که خداوند عانم خهق

و کمتـر نخواهـد شـد تـا روز قیامـ

آسمان و زمین را ررموده اس

و دنیـل
للن ا

ماه رم ـان

و ماخـذ رقـاهتی آن کمـاب خـدا و سـن

چنان که در رسانه جداگانهای مخصوصه ادنه آن را از کمـاب و سـن

نوشـتهام بهکـه در

خصــوص ایـن مســأنه انـیارن ســهرســانه نوشــتهام یکـی از کوهبنــان کــه یکـی از قــرای کرمــان اسـ

سـ ال

کرده بودند که دنیل بر عدد از قرآن چه دار ی؟ حقیر رسـانهای بخصوصـه نوشـتهام و از کمـاب خـدا بیـرون

آوردهام و آن رســانه شــر ی ی اس ـ

کــه تــا بــه حــال ب ـه آن طــور رســانه نوشــته نشــده اس ـ

نوشتهام یکی م صـل و یکـی مختصـر و هرسـه حا ـر اسـ

و دو رســانه دیگــر

و جمعـی نسـخه از آن رسـانه کوهبنانیـه و آن

رسانه م صل برداشتهاند هرگاه خواسته باشید.
و اما قاجهین به آن ،یکی از آنها صدوق اس
شـیعه ســخنی نیسـ

که در ح ظ اخبار و ورع و زهد و صـدق او کسـی را در میـان

و بــه دعــای ح ــرت صــاح ارمــر تونــد شــده اسـ

کسـی کــه بــه دعــای امــامعصــر متونــد شــدهام و مقــارن غیبـ
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و ارتخــار می کــرد کــه مــنم آن

صــغری بــوده و ایشــان ررمــودهانــد در کمــاب

خصال که مذه
اخبــار اهــلبی ـ
هرک

سنیان

خواص شیعه و اهل بینش ایشان آن اس
در ایـن خصــوص وارد شــده اس ـ

که ماه رم ان کمتر از سـیروز نمیشـود و

و همــه موارــق قــرآن اس ـ

از شیعیان عیفاریمان برود به اخبار رؤ ی

و مخــانف بــا مــذه

کـه موارـق قـول سـنیان اسـ

و از رو ی

تقیـه اجمــه ررمـودهانــد و عمـل کنــد بایـد از او تقیـه کـرد چنانچــه از سـنیه تقیـه می کنـی و بایـد بـا او ســخن

نگــو یی مگــر م ــل آنکــه بــا ســنی ســخن می گــو یی .ـ

از ایـن رقــرات معهــوم شــد کــه خــود آن ب رگــوار مــاه

رم ـان را سـیروز میداننــد و خبـر هـم دادهانــد و خـواص شـیعه و اهــل بیـنش ایشـان همــه بـه همـین قــول
بودهاند و آن قول که ماهرم ان بیسـ ونـه هـم میشـود قـول سـنیان اسـ
تقیه کرد.

و یکی دیگر شیخ سدید شیخ م ید اس

کـه صـاح ارمـر

چنـین بگو یـد بایـد

و از هـرک

بـه او نوشـتند ایه ا اال الس دید و الش یخ

الهفی د و ح ــرت صــاح ارمــر او را بــرادر خواندنــد و وقتـی کــه شـیخ م یـد مردنــد ح ــرت بــر ســر قبــر او
نوشتند:
الغ

رد الن

اعی به ت

ک ان

ی

ه

ان ک ان شخص ک ف ی الت راب و س دا
یعنی هیچک

م عل

فالع

ی آل الرس

دل و الت حی

خبر مرگ تو را نیاورد که آن روز بر آل رسول شوم اس

و توحید در خا ک قرار دارد.

د فی

ول وش

م

ه وق

ین

اگر تو در خاک خوابیده باشی عـدل

بار ی ،آن ب رگوار کمابی نوشتهاند آن را «نمح انبرهان» نـام کـردهانـد بـرای اثبـات آنکـه مـاه رم ـان سـیروز
اس ـ

و کــم نمیشــود و آن ب رگــوار خــود در زمــان غیب ـ

صــغری بــودهانــد و تعهیقــه ح ــرت بــه ایشــان

میرسید و ایشان در آن کماب ررمودهانـد بعـد از اینکـه طعنـه زدنـد بـر کسـی کـه گ تـه اسـ

یعنی عدد تازه اختراع شده اسـ

میررمایـد از جمهـه چیزهـایی کـه درنـ

عـــدد را بیاصـــل میدانـــد و اینکـــه بهتـــان عظیمـــی زده اســـ

آن اســـ

کـه ایـن قـول

می کنـد بـر دروغگـو یی آنکـه
کـــه رقه ــای عص ــر م ــا کـــه ســـنه

سیصدوشص وسه اس

و راو یان این عصر و ر مء این عصر اجماع کردهاند و دین خـود قـرار دادهانـد

و رتوی دادهاند به صح

م ل آقای ما و ب رگ مـا شـر یف زکـی

عدد و مردم را خواندهاند به این راه راس

ابـیمحمــد حسـینی اداماهللعــزه و م ــل شـیخ رقیـه مــا ابــوجع ر محمــد بــن عه ـی بــن انحس ـین و ش ـیخ مــا
ابیعبــداهلل انحس ـین بــن عه ـی بــن انحس ـین ای ـدهمااهلل و ش ـیخ مــا ابیمحمــد هــرون بــن موس ـی .ـ

آن

ب رگواران خود قاجل شدهاند به عدد بـا آنهمـه ر ـل و ررمـودهانـد کـه عهمـای عصـر ایشـان همـه اجمـاع بـر
عدد کردهاند و اسم جمعی را هم بردهاند چنان که شنیدی.
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و یکی دیگر از عهماء که قاجل به عدد شده اس
قاجل به عدد شده اس

شیخکراجکی اس

شیخکهینی اسـ

رحمـهاهلل .و یکـی دیگـر از عهمـاء کـه

و ایشان کمـابی در ایـن خصـوص نوشـتهانـد .و یکـی دیگـر از

عهماء شیخ حسین بـن ابیعقیـل اسـکاری اسـ  .و یکـی دیگـر از عهمـاء کـه بـه ایـن قـول عمـل کـردهانـد
چنان که از کمابشان برمیآید ابنطاوس اسـ
ونی عبارتی دیگر دارد که صر یح بـه آن اسـ

در اقبـال اگرچـه ظـاهرا بـه طـور اصـحاب رؤ یـ

کـه ایشـان در رؤ یـ

نوشـتهانـد

تقیـه ررمـودهانـد و آن رقـرهای اسـ

کـه

بعد از قاعده یـداکردن اول مـاه رم ـان و وق ـه نوشـتهانـد .و از جمهـه کسـانی کـه قاجـل بـه عـدد شـدهانـد
ابنجنید قا ی اس  .و از جمهه کسانی که به عدد قاجل شدهاند شیخطر یحی اس .

حــال بــه عبــرت نظــری گمار یـد مســأنهای کــه ایـنهمــه عهمــای اعــمم ذوانعــز و ارحتــرام قاجــل بــه آن شــده
باشند و کمابها در آن تأنیف کرده باشند و ادعای اجماع کرده باشـند چنـین مسـأنهای چگونـه خـمک
اسمم میشود آیا همه این عهماء خمک ـرورت اسـمم کـردهانـد آیـا همـه ایـن عهمـاء کـارر بـودهانـد؟ ا گـر

این مسأنه خمک رورت اسـمم اسـ

ـ

شـیخ صـدوق و شـیخ م یـد و غیـر ایشـان کـه ذکـر شـد همـه

کارر بودهاند اگر مسأنه خمک رورت اسمم نیس

و خمک اجماع شیعه اس

قرار سنی بودهاند نعوذباهلل .و اگر نه خمک رورت اس
و کســانی کــه اینقــدر رقاهـ

و نه خمک اجماع

همه عهمـاء از ایـن
چه بحث بـا مـا دارنـد؟

و تمبــع در اقــوال رقهــاء ندارنــد و ن همیـده حــرک میزننــد چــرا از خــدا شــرم

نمی کنند و از یغمبر حیا نمی کنند و بدون سب

مردم را نسب

به ک ر میدهند و قول ایشان را خـمک

رورت میخوانند .و اگر بع ی از جهال باز بگو یند که رمن عانم مـ م از رأی خـود برگشـته می گـو یم آیـا

وقتی که قاجل به عدد بود کارر بود یا مسهم؟ اگر او کارر بود ــ و کسی را یارای ایـن نیسـ

کـه چنـین حررـی

بزند ــ

ما هم سهل اس

که کارر شدیم و اگر مسهم بوده چـه بحـث بـر مـا؟ و اگـر در ایـن نسـب هـا کـه

من عر

کردم شکی اس

رجـوع کننـد و ببیننـد .و اگـر نقـص ایـن قـول ایـن

اس

کم

عهمـاء حا ـر اسـ

که حشو یه هم به این راه ررتهاند؟

قول بـه رؤ یـ

هـم ایـن نقـص دارد کـه کـل سـنیهـا بـه آن راه

ررتهاند .و حال آنکه عهمـاء نوشـتهانـد کـه حشـو یه کـه ایـن قـول را اختیـار کـردهانـد متمسـک بـه احادیـث
اهلبی

سمماهللعهیهم شدهاند و اما سنیان که به رؤ ی

مأمور یم از جان

اهلبی

تـرک کنـیم و آنکــه مخــانف اسـ
ســنیان اس ـ

گ تهانـد بـه اهـلبیـ

متمسـک نشـدهانـد و مـا

که هرگاه دو حدیث مختهف وارد شود هر یک که موارق قول سنی اسـ
بگیـر یم و جمیـع عهمــاء میداننــد کــه جــواز کــمشــدن مــاه رم ــان قــول

و احادیـث بسـیار هــم بــه ایـن مطهـ

رارسـی بــود هرآینــه ذکــر می کــردم ادنـه ایـن مطهـ

شــهادت میدهــد .و اگــر نــه ای ـن بــود کــه ای ـن کمــاب

را بــه ت صـیل تــا بــر هـیچکـ
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مشــتبه نمانــد ونکــن حــار

کـه حوانـه بـه آن کمـابهـای عربـی کـه نوشـتهام و اقـوال عهمـاء و آیـات و اخبـار را در

چارهای از آن نیس

آنجا ذکر کردهام کنم .و طان
اس

استدرل ا گر از عهماس

او را به استدرل راهی نیس

خود از کم

عربی میتواند ب همد و اگر از عـوام

و به رهـم او هـم درنمیآیـد ونکـن بع ـی از اخبـار را رارسـی کـرده ذکـر

می کنم تا به کهی بیبهره نباشند.

می کنـد بـه اسـنادش از معـاذ بـن کثیـر کـه گ ـ

شیخ عامهی کـه شـیخ حـر باشـد از شـیخ طوسـی روایـ
عــر

کــردم بــه ابیعبــداهلل

گرر

یعنی ماه بیس ونـه بـیش در زمـان ایشـان ات ـاق ارتـاد از سـیروز .ررمودنـد دعوغ بس تهان د ب ر پیغهب ر

عو ه ن رف

پیغهب ر

کــه مــردم می گو ینــد کــه رســول خــدا بیس ـ ونــه روز ب ـیش از س ـیروز روزه

ا و ت ی ک ه وبع ا ش د ت ا و ت ی ک ه ا دنی ا رف

و اهروض ان ا و ت ی ک ه ت دا آس هان و و ین را تلق
روای

شده اس

یعقوب بن شعی

که ح رت صادق
روای

می گو یند که یغمبر
یغمبر

نگرر

کرده اسـ

ک رده ا س یعو و س یش ب .و از حذی ــب بــن منصــور

ررمودند که ماه رم ـان سـیروز اسـ

از ـدرش کـه گ ـ

عـر

بیس ونـه روز بیشـتر روزه گررتـه اسـ

مگر تمام و این اس

از بع ـی اصــحاب از ح ــرت صــادق

ماه رم ان سیروز اسـ

و

آنکــه خــدا می گو ی ـد و واع دنا

و مــاههــا بــه همـینطــور اسـ

بیس ونه و شعبان سی نمیشود هرگز و از شیخ کهینی روای

کـه مـردم

از مـاه سـی ررمودنـد درو می گو ینـد روزه

کــم نمیشــود هرگــز بــه جهـ

و س ی ثل ین لیل ة و ذیحجــب بیسـ ونــه روز اسـ

کـم نمیشـود هرگـز .و از

کـردم بـه ح ـرت صـادق

که خدا ررموده و لتکهل ا العدة

شــوال بیس ـ ونــه و ذیانقعــدة سـیروز اس ـ

شــشروز ـ

کهت ر ا س یعو و ک ن نش د

یـکمــاه سـی و یـکمــاه

می کند به سندش از محمد بـن اسـمعیل

کــه ررمودنــد کــه خــدای تبــارک و تعــانی خهــق کــرد دنی ـا را در

آن شــشروز را از ای ـام ســال کاس ـ

و ســال سیصــدو نجاهوچهــار روز اس ـ

شــعبان تمــام

نمیشـــود هرگ ــز و رم ــان ن ــاقص نمیشـــود واهلل هرگ ــز و رر ی ـــه خـــدا ن ــاقص نمیشـــود خـــدای ع وجـــل
و ذیقعـده سـیروز اسـ

میررماید و لتکهل ا العدة و شوال بیسـ ونـه روز اسـ
و س ی ثل ین لیل ة و اتههناه ا بعش ر ف ّتن ویق ات عب ه اعبع ین لیل ة و ذیحجــه بیسـ ونــه روز اسـ
سیروز
عر

ماهها بعد از این ماهی تمام اس

کردم به امـامر ـا

خـدا میررمایـد و واع دنا

و ماهی ناقص .و از یاسر خادم مرو ی اسـ

و محــرم
کـه

کـه گ ـ

آیـا میشـود کـه مـاه رم ـان بیسـ ونـه شـود ررمودنـد کـه مـاه رم ـان از سـی

کمتر نمیشود هرگز .و از ابن ابیعمیر مرو ی اس

از مـردی کـه خـدم

که این حدی ی که مردم می گو یند یش ما که یغمبر

ناقص بیشتر روزه گررتـه از تمـام آیـا حـق اسـ

این حدیث ررمودند که خدا یک حرک از این حدیث را خهقـ
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ح ـرت صـادق

عـر

کـرد

نکـرده یغمبـر روزه نگررـ

مگـر سـیروز

تمام به جه

چگونه میشود که رسول خدا ناقص روزه بگیـرد .و

آنکه خدا می گو ید و لتکهل ا العدة

کردهام در آن کماب که بخصوصه نوشتهام.

انی غیر ذنک .و نجاه حدیث در مسأنه حقیر روای

انصاک دهید که مسأنهای که نجاه حدیث داشته باشد و آیات قرآن بر آن درنـ

کنـد و جمعـی از

عهمای کبار به آن ررته باشند و ادعای اجماع کـرده باشـند چنـین مسـأنهای را خـمک ـرورت بنامنـد و
بــر ســر منبرهــا ودر محــرابهــا ومجهـ هــا بگو ینــد کــه رمنـی خــمک ــرورت اســمم حکــم کــرده اس ـ

خمک اجماع شیعه گ ته اس

نه اینکه عوامرر یبی اس

و نه اینکه این تهم

و

خمک تدین اس ؟ نـه

اینکه این مسأنه را خمک رورت گ تن تک یر عهمای سابق اسـ ؟ یـا سـبحاناهلل ـیش از آنکـه معنـی
ــرورت و غیر ــرورت بیابنــد و ــیش از آنکــه مســأنه ــرور ی و غیر ــرور ی را ب همنــد تک ی ـر مــ منی

می کننـــد و غیبـــ
میبایس

او را حـــمل میداننـــد تــا بعـــد ب همنـــد کـــه ایـــن مســأنه ــرور ی بـــوده یـــا نبـــوده .آخــر

رجوعی به کم

عهماء و رقهاء بکنند و رجـوعی بـه اخبـار بکننـد و رکـری در ـرورت اسـمم

بکنند آنگاه سخن گو یند به محم آنکه چیزی به خاطر ایشان رسید نباید حکم کنند.
بــار ی ،حــق مخ ـی نمیمانــد و باطــل دوام نخواهــد کــرد ـ
رورت و اجماع نیس

بــه حــول و قــوه خــدا ایـن مســأنه هــم خــمک

و نشده و حرکهای ایشان ظاهر شـد کـه از کجاسـ  .ـ

این مسأنه خمک رورت نیس

چـون ظـاهر شـد کـه

و جمعی از عهمای کبار به این راه ررتـهانـد بهکـه ادعـای اجمـاع در آن

کردهاند و از طرق شیعه نجاه حدیث در این خصوص وارد شده دیگر نمیدانم چه بحث با من دارند نه
اینکه عهماء بـا هـم همیشـه مخان ـ

داشـتهانـد و تعظـیم و تبجیـل یکـدیگر می کردنـد و یکـدیگر را ثقـه و

عــادل و ام ـین میدانســتند؟ چنانچــه هم ـین عهمــاجی را کــه ذکــر شــد ثقــه و عــدل میداننــد نکــن بــا ای ـن

خاکسار سوای طر یقه عهمای ابرار عمل مینمایند و بعینه همان بحثهایی که سابقا اهـل ایـن سهسـهه
بــر منکــر ین ر ــایل وارد میآوردنــد ارن بــر خــود ایشــان وارد میآی ـد چنان کــه یشــتر ی ـک بحــث ایشــان بــر

منکر ین ر ایل این بود که ما در نـزد شـما از شـیعه محسـوب بـودیم و شـما بـا مـا ننشسـته و بـا مـا سـخنی
نگ ته و از ما خمری نشنیده چرا غیب

ما را روا میدار ید و تک یر ما می کنیـد؟ و ایـن بحـث ارن بـر خـود

ایشان وارد میآید .و بحث دیگرشان به ایشان این بود کـه در اسـمم نوشـته را اعتبـار ی نیسـ
بانقرطــاس» ـ

از چــه رو شــما بــه نوشــتهها اعتبــار می کنی ـد و تک ی ـر مــا را مینمایی ـد؟ بــا وجــودی کــه

میبینید که دشمنان کم
ما نیس

و «ر عبـرة

ما را تحر یف می کنند و خود ما به اعهی صوت ندا مـی کنیم کـه ایـن مـذه

و با وجود این شما اعتبار به نوشته می کنید و تک یر مسهمی مینماییـد و ارن همـین بحـث بـر

خــود ایشــان جــار ی شــده و حکمــش ســار ی گشــته .و از جمهــه بح شــان بــر ایشــان ای ـن بــود کــه عهــوم مــا
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مطه هایی دقیق اس

و حکم هایی انیق رهمش کار عوام نیس

و نقهش از ایشان معتبر نـه و شـما

اعتبار به اخبار عـوام می کنیـد و احکـام جـار ی میسـاب ید بـا وجـودی کـه مـا در مقابـل منکـر آن اخبـار یم و
متبری از آن آثار ،شما به قول ما اعتنا نکرده به مقت ای اخبار عـوام کارنعـام اعتنـاء مینماییـد و همـین
بحث بعینه بر ایشان جار ی اس  .و یکی دیگـر از بح شـان بـر ایشـان ایـن بـود کـه اگـر شـما از بـاب امـر بـه
معروک و نهی از منکر این حـرکهـا را میزنیـد ـ

مطه

طر یقـهاش آن اسـ

ما را رسیده اگر ما بر اشـتباه بـودهایم مـا را هـدای

کـه اول بـا خـود مـا نشسـته و از مـا

نماییـد و ا گـر میدیدیـد کـه نعوذبـاهلل مـا بـا حـق

عـــداوتی دار یـــم و حـــق را از شـــما نمی ـــذیر یم آنگـــاه صـــدا بـــه انکــار مـــا بهنـــد می کردیـــد و تک یـــر عمنیــه
م ـینمودی ـد و هم ـین بحــث ارن بــر ای ـن جماع ـ
بحثهای دیگر که همه بر این جماع

جــار ی گشــته و ســرش ســار ی آمــده و همچن ـین ســایر

جار ی میشود و ذکرش به طول میانجامد.
فصل پنجن

یکی دیگر از شبهات ایشان معرر

رکن رابع اس

آن مــنم در ای ـن زمــان و در مجــان

ومحارــل و درسهــای خــاص و عــام اثبــات کــردهام کــه در ای ـن زمــان

رکن رابع به شـخص واجـ

از اعـداء اهلل و اخـذ از عهمـاء

معرر

ربانی کاری اس

نیسـ

به شخص؛ و این هم قونی اسـ

و نـوع وریـ

اونیـاء اهلل و براجـ

و ادنه بسیار و برهانهای بیشمار چه در بیـان و چـه در کمـ

کـه یکـی از منکـران

ذکـر کـردهام و کمـ

مـن

حا ـر و مســتمعین از مـن موجودنــد و چگونـه میشــود کـه چیـزی کـه خــدا صـمح در ابــراز آن نمیدانـد بــر
خهق عیف واج

باشد؟ خدایا تو حکم کن مابین من و اعدای من در روز قیام .

و چون بنای این کماب بر اختصار اس

آنچه را که من نگ تهام برهـانی نمیخواهـد و مسـهم را انکـار مـن

کـاری اسـ  .وانگهـی کـه ا گـر مـن چیـزی گ تـه باشـم انکـارش بـرای مـن اگرچـه بـه طـور تقیـه باشـد ممکـن
نیس

ب یراکه حرکهـای مـن همـه در مـا عـام اسـ

حرری را که من زده باشم یا نوشته باشم انکار نمایم؟

و کمـ

مـن مشـهور میـان انـام ـ

چگونـه میشـود

فصل ششن
یکی دیگر از شبهههای ایشان صورت مرشد در نظرگررتن اس
بیزار ی میجو یم از این قول و از این مذه

رسول و اجمه

در هنگام عبادت؛ و من بـه سـوی خـدا و
و هرگـز ایـن مـذه

را نداشـتهام و ایـن قـول

را اختیار نکردهام و اگر از من کسی چیزی نقل کرده یا به من نسبتی داده محـم کـذب و کـذب محـم
اس

و این مـذه

بنیان مذه

صـوریه خبی ـه اسـ

کـه هـیچکـ

در بطـمن امـر آنهـا بـیش از مـن کوشـش ننمـوده و

ایشان را م ل من خـراب نکـرده و جمـع کثیـری از اهـل آن مـذه
11

را بـه راه راسـ

آوردهام و

به راه حق هدای

کردهام و از ب

را به من میدهد و بهتان ب

رستی بازداشتهام ،حال تو دشمن بیمروت را ببین کـه ایـن نسـب هـا

رستی بـه مـن میزنـد! هـیچ عجـ

نیسـ

ب یراکـه بـا بهتـر از مـن نیـز چنـین

کردنــد و همـین نســب هـا را نیـز بــه ایشــان دادنــد و خــدا از ایشــان درــع کــرد و از مــن هــم خواهــد درــع کــرد
انشاءاهلل هرکه خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو بگو ما اگر میان خود و خـدا را درسـ
اندیشه ندار یم.

و اگــر در کمــابی از مــن عبــارتی دیـدهانــد از متشــابهاتی اسـ
کمــاب خــدا و ســن

صاح

رســول هــم هس ـ

کمم رر یاد کند و در سایر کم

نیس

اس ـ

و واج ـ

کـردیم از تهمـ هـا

کــه در کــمم هرعــانمی هسـ

حتـی آنکــه در

رد آن بــه ســوی محکمــات .وانگه ـی وقت ـی کــه

و رسایل خود نو یسد کـه آنچـه ظـاهرا میرهمیـد معنـی کـمم مـن

و آنچه شما میرهمید ک ر محم و محم ک ر اس .

مجمم در این کماب نیز ریانجمهه تصر یح میشود که معبود حقیقی خهق خداوند عانم اس
عبادت او رزم و متحتم اس

و هرک

غیر او را رستد مشرک اس

و توحیـد

و هرچه غیـر او را رسـتد بـ  ،خـواه

یغمبر آخرانزمان باشـد خـواه سـایر خهـق .و صـورت مرشـد را رسـتیدن و از عبـادت او را منظـور داشـتن و
خطابها و دعاها را بر او واقعساختن خمک رورت اسمم و شرک محم اس  .و صـورتی کـه اختیـار
خــود انســان باشــد کــه اگــر خواهــد او را بـ رگ تصــور کنــد و اگــر خواهــد کوچــک و اگــر خواهــد

آن در دسـ

مر یم و اگر خواهد صحیح و اگر خواهد یر و اگر خواهد جوان و همچنین سایر تغییرهـا ایـن ماننـد بتـی
اس

خود تراشیده و به هرصورت که خواسته آراسـته و بـا وجـود ایـن آن را می رسـتد .و

که خود به دس

چگونه میشود که کسی که میخورد و تغوط می کند آن را معبود قرار داد و رستید؟ چه ت ـاوت می کنـد
با مذه

آنان که گاو و خر می رستند؟ وانگهی که احادیـث بسـیار در طعـن و نعـن صـوریه وارد گشـته و
آنها را اختیار کنیم؟

ما آنها را دیده و خواندهایم چگونه میشود که مذه

و اگر کسی گو ید که مقصود از صورت مرشد در نظرگـررتن آن اسـ

به آن بشمرند؛ آن هم طر یقهای اس
اس

باطل و از مذه

و صورت مرشد محدود و موصـوک آیـ

رســتش حقیق ـ

مرشــد اس ـ

صــورت وس ـیهه اس ـ
مرشد خداس

بیرون ب یراکه خـدا بیحـد و وصـف

بیحـد و وصـف نخواهـد شـد .و ا گـر کسـی گو یـد کـه مـراد

نــه صــورت آن و مــراد از تصــور صــورت آن توجــه بــه حقیق ـ

نــه معبــود؛ ای ـن هــم مــذهبی اس ـ

مخهـوق نیـز مخهــوق اسـ

اهلبی

کـه دنیـل خـدا داننـد و سـب

وصـول

آن اس ـ

باطــل و از حهی ـه حــق عاطــل ب یراکــه حقیق ـ

و شـر یککــردن مخهـوق بــا خـانق شـرک اسـ  .و ا گـر کسـی گو یـد کـه حقیقـ

و ما بـه ایـن واسـطه خـدا را می رسـتیم نـه مخهـوق را؛ ایـن هـم طر یقـهای اسـ
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و

منطبـق بـر

وحدت وجود و ما از وحـدت وجـود تبـری مـی کنیم بـه سـوی خـدای ع وجـل ب یرا کـه آن مـذه
خمک طر یقه اهلبی
مجمم جایز نیسـ

اس

معروریم و کم

و ما به انکار این مذه

نصـار ی و

ما به آن مشحون.

رسـتش مخهـوق بـه هـیچ وجـه مـن انوجـوه خـواه آن مخهـوق یغمبـر باشـد یـا امـام یـا

رعی ـ  ،خــواه مقصــود اعه ـی مقامــات حقیق ـ

او باشــد ی ـا عقــل او ی ـا ن ـ

او ی ـا جســد او .مجمــم وجــه

صــحتی از بــرای ایـن قــول نمـیدانم و از ایـن قــول و جمیـع معــانی آن بیـزارم .ـ

اگــر عبــارتی متشــابه کــه

حقیقب از من بوده دیدهانـد بایـد آن را رد کـرد بـه محکمـات کـمم مـن .و آنچـه در ایـن رسـانه نوشـتهام واهلل
محکم اس  .و اگر عبارتی صر یح و محکم منسوب به من دیدهاند که معنی آنهاس
و عبارت من نیس

ب یراکه معاندین در کم

آنها را با نسخه اصل موازنه کردهایم و مطه
آنها خبر ندارد .و چگونه تعج

س ـید

تحر یف کردهاند و آنهـا را نسـب

مطهـ

واهلل محرک اس

بـه مـن دادهانـد و بسـا کـه

دس و تحر یـف در آنهـا دیـدهایم کـه اصـم روح مـن از

می کننـد و حـال آنکـه ـیش چشـم آنهـا بـود کـه چگونـه در کمـ

دس و تحر ی ـف می کردنــد و تغییرهــای که ـی که ـی میدادنــد و همــان ســن

شـیخ و

هــم در ای ـن رقی ـر

جار ی شده و به همان بمها مبتم شدهام رصبر جمیل واهلل انمستعان.
کـه در کـربمی معهـی منتشـر کـردهانـد و نسـب

و اگر منشأ بع ی از این سخنهـا آن مراسـههای اسـ

من دادهاند که من به سیدمرحوم نوشتهام؛ واهلل نسخه اصل که به خط خـود مـن اسـ
اس ـ

و از ای ـن خرارــات خــانی اس ـ

بـه

در نـزد مـن حا ـر

چگونــه نــه؟ و حــال آنکــه س ـید جهی ـل تصــحیح نمــوده تصــدیق

نمودهاند و ص اتی که من ریق عشری از آنها نیستم به آن واسطه به من نسـب

دادهانـد هـرک

بح ـی بـر

آن نســخه اصـل داشــته باشــد آن بحــث را بــر س ـیدمرحوم هــم کنــد و جــان جمع ـی را خــمص نمای ـد و ا گــر
بحث بر نسخهای که در دس

خودشان اس

دارند که آن بحث بر من جار ی نیس

و بـر همـان نسـخه

احداثی محرک اسـ  .آیـا نـه همـین بحـث را بـر مخـان ین خـود داشـتند کـه بـر نوشـته چـه اعتبـار اسـ ؟
وانگهی که مدعیعهیه رر یاد می کند که این مذه
مسهم اس

من نیس

وانگهی که در نـزد جمیـع عهمـای اسـمم

که اگرچه نوشته به خط کسی و مهـر کسـی باشـد و آن شـخص منکـر م ـمون آن بـوده باشـد

آن نوشته را اعتبار ی نیسـ

چـه شـده اسـ

کـه در بـاره ایـن رقیـر حکـم بـه غیـر طر یقـه جمیـع اهـل اسـمم

شود؟ انصاک دهید که مخانف رورت اسمم کیس

و بیرون از طر یقه مسهمین که؟

فصل هفتن
چون معاندین درو بسیار بر این خادم م منین میبندند قاعدهای به طور اختصار عر
این آنچه میشنو ید به این قاعده بسنجید اگر با آن راس
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آید قـول مـن اسـ

مـی کنم بعـد از

و اعتقـاد مـن وار مـن از آن

قول بیـزارم .و آن قاعـده ایـن اسـ

کـه اگرچـه آنچـه نسـب

رسول و رورت مسهمین یا رورت مذه
بــه آن معتقــدم و اگــر مخــانف یکـی از آنهاسـ
دس

شما باشد و آنچه نسب

میدهنـد بـه مـن مطـابق کمـاب خـدا و سـن

شیعه یا اجماعی عهمـای شـیعه اسـ
آن قــول مــن نیسـ

آن قـول مـن اسـ

و

و معتقــد بــه آن نیســتم .ایـن میـزان در

به این حقیر دهند به ایـن میـزان بسـنجید و حـق را از باطـل تمیـز دهیـد و

همین چندکهمه که در این رسانه ذکر شد اگرچه به طور اختصـار بـود از بـرای اهـل انصـاک و تـدین کـاری
اس  .در خانه اگر ک

اس

یک حرک ب

اس .

اممء انعبد ارثیم عهی بعم انمحبین و قدتم ری نیهـب ارثنـین رربـع بقـین مـن شـهر جمـادیان ـانی مـن
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