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  1|  صفحه

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «*مقدمه *»  

 یو لعنه اهلل عل نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یو صل نیهلل رب العالم الحمد

 .نیاعدائهم اجمع

از  یانوشته دیکه چون رس میبن ابراه میکر میبنده اث دیگو نیبعـد؛ چن و

صاحب  ابیاالط لیمخدوم مکرم و مطاع معظم جناب سالله االنجاب و سل

اهلل و سدده مشحون به  دهیا یمحمدباقر اصفهان رزایمآثر و مفاخر جناب م

از  یبعض ریحق نیکه به ا ییاز نسبتها بهیو مطالب غر بهیسواالت عج یبعض

اند و به آنها را در اطراف بالد پهن کرده ریاند و به انواع تدابداده یاعاد

و ذکر در مجالس و محافل گوشزد خواص و عوام  غامهایمکاتبات و پ

فتراها ا که،یاز امور رک حاشیخلق در است عیاند و بر حسب اختالف طبانموده

آن  از حاشیاست تیرا که طبع او نها یزیاند و به هرکس چو تهمتها ساخته

 ریحق نیاند تا آنکه انواع خلق را به انواع افتراها عدو ااند و نوشتهرا دارد گفته

کرده  عطا لهیسلسله جل نیکه خداوند به ا یرا از علوم شانیو طبع ا ندیبنما

که  انددهیو د دهیرس شانی. پس آن افتراها به اندیمنصرف نما لیاست به آن ح

آن افتراها  یراو شانیحد تواتر رسد و عدول و ثقات ا هاست که ب کینزد

امر بر خواص و عوام  قتیحق دیشوند لهذا در صدد سوال از آنها برآمده شا
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که  دمی. و چون دریحق نیمکشوف شود و بدانند حد عداوت اعدا را به ا

ز حق ا انیخداست و ب نیاست که در جواب از آنها نصرت د یسواالت قهیحق

سلسله است اقدام در جواب از آنها کردم. و  نیباطل است و صالح کل ا

رساله را بخوانند  نیا عیکه همت مردم قاصرتر از آن است که جم دمیچون د

 یچراکه داع ندیعراض نماگوش به باطل داده و از حق ا نکهیو مجبولند بر ا

 یو داع طانیهست که نفس اماره باشد و ش شانیدادن به باطل در ابر گوش

 را در شانیسواالت ا عیجم ست،یدادن به کالم حق در غالب مردم نبه گوش

ورق  دیکتاب شا یباشد برا یمنزله فهرسکه به کنمیرساله ذکر م نیصدر ا

که از آن در شبهه  نندیز آن سواالت را ببا یکیاول آن را اقال بخوانند و چون 

به عبارت  میکنیابتدا م نکیهستند اقال جواب همان را بخوانند، پس ا

 سواالت.

  

 «*عبـارت سـواالت*» 

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم
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ه و لعن نیمحمد و آله الطاهر یو الصلوه و السالم عل نیالحمد هلل رب العالم 

 .نیالد ومی یال نیاعدائهم اجمع یاهلل عل

به  ریفق ریحق نیکه بعد از آنکه خداوند به ا رساندیم یبعـد؛ بعرض عال و

است  یکه بنده محتاج را خالق افتمیعطا فرمود  یزیشعور و تم تیقدر قابل

 دونیواجب و بدون واسطه معرفت ا دونیو معرفت ا یو او را رضا و غضب

 رانندغامبیپ لهیست و آن وسضرور ا لهیخدا و خلق وس انیمحال است پس در م

و  هیاهلل عل یما صل غامبریزمان که پ نیو در ا شانیا یایاوص شانیو بعد از ا

اند و امام دوازدهم هم از نظرها رحلت کرده ایاو از دار دن فهیخل ازدهیآله  و 

 و بر ما الزم ستیاز آن بزرگواران دسترس ن کیچیاند پس به هشده بیغا

و چون همان عذر سابق را در  میاخذ مسائل کن عهیش یاست که از علما

ر و به قدر امکان د نیاز رجوع به معاصر میناچار شد میداشت شانیا نیمتقدم

السالم   همیمحمد علرا که حامل علوم آل یتتبع نمودم و کس شانیاحوال ا

از  و معرض انیشوایخاطر و متصف به صفت پ نانیباشد و محل وثوق و اطم

لهذا سوء ادب  دم،یجز آن عالم عامل ند شدآخرت با یبسو و مقبل ایدن

از سواالت پرداختم چراکه خداوند بر جاهل سوال را  ینمودم بعرض بعض

بلکه  ستیمنظور حجت ن وجهچیواجب فرموده و بر عالم جواب را، و به ه

سوال نمودم و از جمله محبان و  میحاجت است و خالصا لوجه اهلل الکر
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خداوند و اتمام  یکه به جهت خشنود ارمکارم و توقع دسر شانیکاخالص

 ودشیرساله مطلع م نیو هرکس که از جمله مخلصان که بر ا ریحجت بر حق

خود که سوال باشد عمل  فیو من به تکل دییفرما انیرا ب ریمجهوالت حق

 فینباشد، البته سرکار هم به تکل یبر من حجت امتینمودم تا خداوند را در ق

 دیینوشت. و اگر جواب نفرما دیجواب خواه وفرمود  دیخود عمل خواه

خود به  گرینباشد، د یخداوند را بر من جاهل حجت گریکه د دانمیچنان م

 است: نیا ری. اما سواالت حقدیخود اعلم فیتکل

 نیکه اصول د دیاکه سرکار فرموده شنومیـ  از دوست و دشمن م1 سوال

 قتیبوده است که پنج است. حق نیا عهیش انیوف مچهار است و تا حال معر

 .میتا به آن اعتقاد ورز دییفرما انیامر را ب نیا

چهار رکن دارد و  نیکه د دیاکه سرکار فرموده شودیـ  مذکور م2 سوال

الطاعه است مانند آن سه رکن است و رکن رابع مفترض عهیرکن رابع آن ش

دارد و  تی. اگر واقعدیخود سرکار مانیزمان رکن رابع ا نیو در ا گرید

 .میتا به آن اعتقاد ورز دیینص به آن بفرما دیمقام نیسرکار صاحب ا

 کیرکن رابع در هر زمان  دیاکه سرکار فرموده شودیـ  مذکور م3 سوال

است و معرفت او بر مردم الزم، مانند شناختن امام. چون  ینیشخص مع
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 دمیاعتقاد نکردم و از خود سرکار پرس امدهیشن اریاز مردم بس یواه یسخنها

 .میاست اعتقاد کن نیکه اگر چن

مرحوم  خیدر زمان ش دیاکه سرکار فرموده شودیـ  مذکور م4 سوال

ناختن خلق ش عیاند و بر جمآن بزرگوار بشخصه رکن رابع بوده مقامهاهللیاعل

بعد  و مقامهاهللیاعل لیجل دیس شانیالزم بوده است و بعد از ا شانیو اطاعت ا

 رونیتا از شبهه ب دییفرما نیاست نص بر ا نیخود سرکار، اگر چن شانیاز ا

 .میآ

مام ا انیم یباب دیکه امروز با دیاکه سرکار فرموده شودیـ  مذکور م 5 سوال

و به خلق  ردیبگ شانیاحکام را از ا دهیو خلق باشد که به خدمت امام رس

باب ملعون که خروج کرد  نیو ا د،ید سرکارهذا خو ومنایبرساند و آن باب 

 حیاست تصر نیو ملعون و کافر شد به جهت غصب حق شما بود. اگر امر چن

 و واهلل که مقصود محض حاجت است نه حجت. دییبه آن فرما

 ینیهرگاه باب امام ناصر و مع بت،یکه در زمان غ ندیگویم هیـ باب 6 سوال

 ایاظهار امر خود را بکند. آ دید باشد باو جها ریشمش دنیاگرچه به کش ابدیب

 باطل؟ ایمسأله حق است  نیا
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 دمید دیسرکار که به جهت اطفال نوشته بود یاز کتابها یکیـ  در 7 سوال

را  نشایهستند که ا عهیاز بزرگان ش یجماعت بتیدر زمان غ دیاکه فرموده

ه . مطلب را چون بندیگویرا بدال و بلها م گرید یو جمع ندیگویم نییشرط

 .ناسمرا بش شانیتا ا دیده لیلطف فرموده تفص دم،یاجمال بود نفهم

سابق و الحق  یکه هرکس از علما دیاکه فرموده شودیـ  مذکور م 8 سوال

 یزاریاز همه ب دیاند همه بر باطلند و بامرحوم بوده خیش قهیطر ریکه بر غ

 نه؟ ایاست  حیصح ایجست؛ آ

ده افتا عهیش انیخالف را که امروز در م نیـ  التفات فرموده سبب ا9 سوال

که و حال آن دییفرما انیاند بشده یباالسر یو بعض یخیش یاست و بعض

 و یکیو سنت  نیو امامان اشخاص مع یکی غمبریو پ یکی شانیا یخدا

مخلصان برداشته  نیعقده را از دل ا نی. التماس آن دارم که ایکیمذهب 

 .میشو نایخود ب نیتا در د دییفرما انیاختالف را ب نیو منشأ ا مأخذ

 میاست اجتناب کن یخیش ریبر ماها الزم است که از هرکس غ ایـ  آ10 سوال

 نه؟ ای میبه رطوبت مالقات نکن شانیرا نجس دانسته با ا شانیو ا

و  عقود ریو سا بندندیم هیکه حضرات باالسر یعقد و نکاح ایـ  آ11 سوال

 باطل؟ ایاست  حیصح شودیصادر م شانیمعامالت که از ا
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 دیحقه است به دست ما آ قهیطر ریکه بر غ یاز کس یاگر مال ایـ  آ12 سوال

خوف و ضرر بر  چیجز خدا بر آن مطلع نباشد و از تصرف در آن ه یو احد

 نه؟ ایاست  زیما نباشد، خوردن آن مال جا

 زیحقه است جا قهیطر ریکه بر غ یخمس به کس ایدادن زکوه  ایـ  آ13 سوال

 نه؟ ایاست 

حقه  قهیطر نیا نیبه مخالف تیاست حجه از جهت م زیجا ایـ  آ14 سوال

 نه؟ ای شودیم ءالذمهیبر تیدهند و م

 دیشه هیعلاهللسالم دالشهدایکه حضرت س دیافرموده ندیگویـ  م15 سوال

ست ا حیبر مردم مشتبه شده است، صح یسیمانند امر ع شانیاند و امر انشده

 نه؟ ای

گذشته در احکام،  یکه علما دیاکه سرکار فرموده ندیگویـ  م16 سوال

 جهتنیو عمل به مظنه بدعت است و کفر، و به ا کردندیعمل به مظنه م

 نه؟ ایحق است  ایاند. آهمه کافر بوده

تا  دییفرما انیما ب یرا از برا هیخیش دیعقا اتیکه کل میـ  مستدع17 سوال

. و چون دست ما به شما میریبم دهیو بر آن عق میزنده باش دهیبر آن عق
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 یکه در کل دیبه دست ما ده یقانون کنندیمختلف م اتیو مردم روا رسدینم

 .میده زیصدق و کذبش را تم میبوده هرچه بشنو رتیبر بص یو جزئ

که سرکار  یاه در مسائلـ  چون همه فقه از سرکار بروز نکرده هرگ18 سوال

 م؟یریو از که بگ میچه کن میمحتاج شو دیاننوشته

در حال نماز صورت رکن رابع  دیاکه سرکار فرموده ندیگویـ  م19 سوال

خطابات را به او  دیبا رسدیدر نظر گرفت و چون دست به خدا نم دیرا با

 نه؟ ایاست  نیامر چن ایکرد و او را عبادت کرد، آ

دائم اسلحه حرب  دیشخص مومن با دیاکه فرموده ندیگویـ  م20 سوال

 .دیفرج رکن رابع در رسد و حکم به جهاد نما دیحاضر داشته باشد که شا

 هیخیبر ش هیخیکه اگر مخالف ش دیاکه فرموده شودیـ  مذکور م21 سوال

 ندیوگیم یو نصار هودیگفت، چنانکه بر  کیدر جواب عل دیسالم کنند با

 .ستین زیجا شانیبتدا به سالم او ا

ه دادن بو زن قهیطر نیا نیگرفتن از مخالفدر زن دییفرمایـ  چه م22 سوال

 نه؟ ایاست  زیجا ایآ شان؟یا
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منحصر در واحد، و معرفت  ایمتعددند  یـ  نقبا و نجبا در هر عصر23 سوال

 نه؟ ایباشخاصهم واجب است  شانیا

و امثال آن  نیکه سرکار کتب اصول را مثل قوان شودیـ  مذکور م24 سوال

 نی. اگر چندیدانیو مطالعه و مدارسه آنها را حرام م دیدانیکتب ضالل م

 به آنها رجوع نشود. گریکه د دییاست بفرما

نبودن رکن رابع و جهاد نکردن او قبل از ظهور  نیـ  بر فرض مع25 سوال

ق اهل ح ریدر نزد غ یعنی ستین نیباشد که مع نیکه مراد ا شودیم ایامام، آ

 است ولکن حیقبل از ظهور امام صح کندینم فیجهاد به س نکهیمثال. و ا

 یو بعض استنبوده  بتیظهور او ظهور امام است و اگر جهاد کند در زمان غ

 ر؟یخ ایاست در کلمات سرکار  حیصح ایآ لهایتأو گونهنیاز ا

ار و سرک هیخیاعتقاد ش قتیکه حق ندیگویسرکار م نیـ  مخالف26 سوال

 ایآ .دییفرمایو به هرکس نم دیسینویو در کتب خود نم یاست قلب یامر

امر را  نیا قتیکه حق دهمیشما را به خداوند قسم م ر؟یخ ایراست است 

 نیکه اگر چن رمیمخلصان و متح نیاست بر دل ا یاعقده نیکه ا دییبفرما

 !ستیمصنفات سرکار چ همهنیزحمت و ا همهنیاست ثمر ا
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اطاعت سلطان واجب است مثل  دیاکه فرموده شودیـ  مذکور م27 سوال

 ریکث یقول را از جمع نیاعمال واجبه، اگرچه ا رینماز و روزه و زکوه و سا

ت شدم که راس ایجو اطایاما احت دمیاند شنسرکار که موثق بوده نیاز مخلص

 ر؟یخ ایاست 

خالف اجماع مسلمانان  یامسأله یدر کتاب عالم یـ  هرگاه کس28 سوال

از  دیبا ایکرد  ریاو را تکف تواندیم دنیبه محض د د،یاسالم د یو ضرور

 ؟ستینه و اگر هست مراد چ ایمسأله هست  نیشد که قائل به ا ایخود او جو

 ایآ دهند، یشهادت بر کفر کس یهیـ  اگر چند نفر عدول در نزد فق29 سوال

 نه؟ ایاست حکم به کفر او کردن  زیبه محض شهادت جا

که از  میدار دینسبت به ما چندنفر که ام هیـ  حضرات باالسر30 سوال

و  آورندیسوء سلوک را بجا م تینها میباش تیوال نیسرکار در ا نیمخلص

 کنند،یفرو گذاشت نم یاو ضرب و شتم به قدر ذره قیو تفس ریدر لعن و تکف

 مرافعه داشته ااز م یکیو هروقت که  بندند،یم ایما خود را به اقو و در اهانت

اگرچه در خصوص  دهندیحکم به آنها م هیعالن هیاز باالسر یکیبا  میباش

واسطه اموال و عرض ما همه تلف شده است و مالک  نیزنان ما باشد و به ا

رده به عداوت ک جایب یرا دانسته ادعاها نهایهم ا هیو باالسر میستین زیچچیه
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 ونهگنیدر مقابل ا ای. آآزارندیرا م او حکم گرفته م برندیما را به مرافعه م

صبر کرد؟ اگر ما را ممکن باشد که دفع  دینمود و چقدر با دیرفتارها چه با

 یچنانکه از جمع اینه؟  ایسرکار هست  یرضا میآنها را از خود بکن تیاذ

و چنانکه از کتب سرکار بر  م؟یل شومتحم دیبا امدهیسرکار شن نیمخلص

 از گرید یو جمع ریحق نی. التماس دارم که بر ادسکوت کر دیبا دیآیم

منت گذارده ما را از سلک  کندیشر ریعرضها با حق نیکه در ا نیمخلص

التفات  یو کاف یطور شافمحسوب داشته جواب مسائل را به نیمخلص

م مسل دییکه به محض حاجت سوال شد و آنچه بفرما داندیو خدا م دییفرما

 است و متبع.

ز ا کیجواب هر یبرا حیآن جناب و به جهت توض بهیشد سواالت عج تمام

تا رجوع به آنها  سمینویو عدد هر فصل را م کنمیعنوان م یسواالت فصل

 آسان باشد.

 «*فصـل اول*» 

 کنمیم انیمه اوال بباشد. به جهت مقد نیجواب مسأله اول که اصول د در

ظر ن نکهیبعد از ا لهیسلسله جل نیا یکه اعادامر بدان قتیطالب حق یکه ا

 عیکه جم یطورما انعام کرده به خیکه خداوند عالم به مشا یکردند به علم
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 انشیا شاتیچون بر فرما مهیمستق یو طبعها مهیقو یهاقهیصاحبان سل

نظر  و کنند؛یم قیتصد فهمندیرا م شانیو حسن اقوال ا کنندیم دایاطالع پ

ت اس یطورکه به دندیو د شانیا دهیو صفات پسند دهیکردند به اخالق حم

 دابییاطالع م شانیو منصف که بر احوال و صفات و اخالق ا نیکه هر متد

 انشیعرق حسد در ا دارد،یرا دوست م شانیخود، ا بهیط نتیط یبه مقتضا

کنند و آن را  دایپ شانیدر ا یبیکردند که ع یآمده و هرچند سع جانیبه ه

د که کردن ینشد، و هرچند سع ندازندیرا از نظر مردم ب شانیمنتشر کنند که ا

 کنند و به آن شانیدر ا یواسطه علوم قدحو به رندینکته گ شانیدر علوم ا

 خیه از مشاآنک ینتوانستند. حت ندینما اعتباریب نیرا در نزد مومن شانیواسطه ا

وانستند منتشر است و نت بایدر بالد بقدر هشتصد کتاب تقر ریفق ریما و حق

 و اگر ندیکلمه از آنها را رد نما کیو  رندیسطر آنها نکته بگ کیکه بر 

د رساله در ر کیاز آنها  یکیسال در مدت پنجاه یستیاقال با توانستندیم

دند. نتوانستند و نکررا فاسد کند و بحول اهلل  شانیو امر ا سدیوما بن خیمشا

 السالم  مهلت هیبکنند و تا ظهور امام عل نیبعد از ا ندیگویو اگر راست م

و اگر بفهمند  دیباشد و نخواهند کرد، سهل است که نخواهند فهم شانیا

ها و گوش دهیخداوند عالم بر د یاعتبارشان خواهد بود ول هیفخرها کنند و ما

پس به ناچار بنا  د،ینفهمند و نخواهند فهمها نهاده است که پرده شانیو دل ا

 یمردم مختلف بود نزد هر کس عیرا بر تهمت و افترا گذاردند. و چون طبا
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ذکر کردند که او را از آن به وحشت آورند و متنفر سازند چنانکه بعد  یافترائ

اند ولکن از ساخته یافهیچه طا یدانست که هر افترا را برا یخواه نیاز ا

ه رسوا را البت یو خداوند مفتر ستین یآنجا که باطل و کذب و افترا را فروغ

رسوا شدند و بر خاص و عام معلوم شد  یکه زدند به زود یهر افترائ کند،یم

را به آن افترا وا داشته است و خداوند نصرت  شانیکه محض عداوت و حسد ا

را بر خود حتم فرموده است و به هر طور ابطال باطل  ومومنان و احقاق حق 

 .دینمایفساد را م رهیکه صالح داند اظهار نور خود و اخماد نا

ن که چو کنمیعرض م یطور اختصار دانسترا به هیمقدمه کل نیچون ا پس

 و نیشده است که اصول د نیمجبول بر ا تیمردم از طفول عیطبا دندید

امر را  نیها ااطفال در مکتبخانهآنکه زن و مرد و  یمذهب پنج است، حت

ترا بر ن افیاست، خواستند که به ا نیبر ا شانیا مانیاسالم و ا یو بنا دانندیم

 نرویمذهب ب یاز ضرور نهایمردم کفر ما را اظهار کنند و اثبات کنند که ا

عدل و معاد را از اصول  هیخیجعل را کردند که حضرات ش نیاند پس ارفته

 شانیاند، پس اکرده نیرا داخل اصول د گرید یو امر دانندیو مذهب نم نید

ر امر را د نیا قتیو حق تمحض افتراس نی. و انندیاسالم متد نید ریبه غ

طور هب نجایام و اکرده انیعام و خاص ب یام و در درسهانوشته اریبس یکتابها

 لاست که هرکس عدل و معاد را از اصو عهیش یکه اجماع سمینویاختصار م
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 ونریو از ربقه اسالم او را ب میدانینداند کافر است و ما هم او را کافر م نید

که چنانکه اقرار به عدل خدا واجب است اقرار به  مییگویما م یول میدانیم

واجب است و انکار علم او کفر است مانند انکار  زیاست ن میخدا عل نکهیا

 ریو سا اتیانکار سمع و بصر و قدرت و ح نیعدل او بدون تفاوت. و همچن

است مانند اقرار  نیاو هم کفر است و اقرار به همه از اصول د هیصفات کمال

بود که اقرار به همه واجب بود  اریو عدل. پس چون صفات خدا بس دیوحبه ت

 نینگفته که آنها از فروع د یبود به اجماع مسلمانان و احد نیو از اصول د

از اصول  اول میگفت م،ییبگو یطور اختصار لفظکه به میاست، پس خواست

صفات  ریو عدل و سا دیباشد جامع توح یمعرفت خداست که لفظ نید

و  د؟یبه اختصار بگو یکه بخواهد لفظ یاست بر کس ی. و چه گناههیالکم

ت معرف یاز اجزا یکی دیاست و بس، چراکه توح دیکه اول توح مینگفت

لفظ  کیهمه را به  میاست و خواست نیصول دخداست که همه آنها از ا

 .مییبگو

 هیهلل علا یصل غمبریکه چنانکه واجب است اقرار به نبوت پ میدید نیهمچن و

 یصفات او و اجماع ریو آله واجب است اقرار به عصمت و صدق و علم و سا

است و انکار آنها کفر است و ما به  نیهم از اصول د نهایاست که ا نیمسلم

 یصل تاس غمبریمعرفت پ نیاز اصول د یکه دوم میجهت اختصار لفظ گفت
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متعلقات آن باشد و اثبات لفظ مختصر  عیو آله  تا لفظ جامع جم هیاهلل عل

 .ستیآن ن اتیجامع، انکار جزئ

که چنانکه واجب است اقرار به امامت ائمه واجب است  میدید نیهمچن و

و اقرار به همه از اصول مذهب  شانیقرار به عصمت و علم و عمل و صدق اا

که  مییجامع گو یکه لفظ میبدون تفاوت. پس خواست عهیاست به اجماع ش

ه معرفت ائمه است تا هم نیاز اصول د یسوم میهمه را در بر داشته باشد گفت

است بر لفظ مختصر جامع و کجا  یآن را شامل باشد و چه نقص اتیجزئ

 مسأله است؟ اتیلفظ جامع انکار جزئ

باشد از فروع عدل است، چراکه  رتیبص یکه اگر از رو میدیاما معاد، د و

و عقاب نمودن کافران. پس هرکس  عانیدادن به مطعدل است ثواب یمقتضا

ت اس که از فروع عدل داندیکرد م دایاقرار به عدل کرد و معرفت به معاد پ

ا ر معادلحاظ معرفت  نیو عدل از فروع معرفت خدا، چنانکه گذشت و به ا

ز ام بعد اعلما نوشته یاست و برا نیکه در اصول د مهیدر کتاب فطره سل

معرفت نباشد و به محض  یو اگر از رو مینوشت دیمسأله عدل در جلد توح

و  ینب صدق و آله  شخص اقرار کند، از فروع هیاهلل عل یصل غمبریپ قیتصد

 یسالعوام که فار دجهت در کتاب ارشا نیاست و از ا یبماجاء به النب قیتصد

. و انکار بودن معاد از میام بعد از نبوت نوشتاست و به جهت عوام نوشته
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سه  نیمنکر معاد نشده. پس به ا یو کس دیآیالزم نم بیترت نیاز ا نیاصول د

ه سه کلم نیاصول خمسه اثبات شده است بالبداهه، بلکه به ا عیاصل جم

است شده است  شتریهم ب زارهکه از پنج نیمسائل اصول د عیاثبات جم

 .کندیدر آن شک نم یبالبداهه و عاقل

 یو اجتهاد، اجتهاد دیعلما است که مسأله تقل یکه اجماع میدیچون د و

که خود به عقل خود آن و بر هر مکلف واجب است  ستین یدیاست و تقل

مجتهد، و اگر مقلد است  ایمقلد باشد  ایرا بفهمد که واجب است که انسان 

 رچه کس را بکند و مجتهد چطو دیواجب است که به عقل خود بداند که تقل

واجب است که مومن  شود؟یهم م تیم دیتقل ایباشد  یح دیاست، با یکس

کرد؟ و واجب است که  دیتقل توانیهم اجتهاد کند م یاگر کافر ایباشد 

 مسائل را هم بالبداهه نیکرد؟ پس ا دیتقل شودیفاسق را هم م ایعادل باشد 

 انایعم اکهمسائل نکند. چر نیدر ا یگرید دیانسان خود بفهمد و تقل دیبا

. فتدیب یفاسق ای یبه اطاعت کافر دیرا کرد، شا یگریاطاعت د توانینم

است  یاجتهاد نیاست و اصول د یاجتهاد امر هم نیلحاظ که ا نیپس به ا

ه است ک نیشده است. پس مراد ا نیامر هم ملحق به اصول د نیا ،یدینه تقل

 اصل است یهاد. اجتیدیتقل یکی ،یاجتهاد یکیدو قسم است:  نیامور د

د هرکس به اجتهاد بفهم دیچهار امر اصل است که با نیفرع، پس ا یدیو تقل
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چه گناه است بر  ایکرد. آ دیدر آنها تقل توانیاحکام فرع است و م ریو سا

 است. و عهیش یآنها اجماع عیباشد؟ و حال آنکه جم نیکه اعتقاد او ا یکس

که ما از اجماع مسلمانان  دیاست بر اصطالح علما؟ حال انصاف ده یچه بحث

 نیواسطه اهب دیجو یزاریکند و از ما ب ریکه ما را تکف یکس ای میارفته رونیب

 کنند، عیخود ما را در نزد مردم ضا الیچون خواستند که به خ یقاد؟ ولاعت

 یانکار عدل و معاد را دارند و رکن رابع هیخیدر نظر عوام جلوه دادند که ش

ه که ضرر ب یبر لفظ ما بحث دارند که عاقل بر لفظ اگراند. اختراع کرده

 یعلما یآن بحث دارند که اجماع یو اگر بر معن کندیندارد بحث نم ییجا

از محض لجاج و عناد و حسد است  شانیکه بحث ا دیاست. پس بدان عهیش

در  کتاب نیو ما چند کندینم گرید یبحثها بر عالم گونهنیو عاقل و عالم ا

 سندیوبن یمعن نیدو ورق رساله بر رد ا ندیگویراست م م،یانوشته یمعن نیا

بر  نیمعاصر یو عقال ندهیآ ینها بماند تا علماو آ میتا ما آن را شرح کن

 دست آوردنرا به ینافهم یعام کیبرخورند و هرجا  شانیا ایقباحت کالم ما 

. و ندارد یسببو جز حسد و لجاج  دیآیکار نمو امر را بر او مشتبه کردن به

ما  یکتابها ریدر سا یخواهیم ادهیو اگر ز میکنیقدر اکتفا م نیبه هم

 مشروح است.

 «*فصـل دوم *» 
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زمان منم و مفترض الطاعه  نیجواب از مسأله دوم که رکن رابع در ا در

اطر خ دنیبه جهت رنجان یکیاند: افترا را به دو لحاظ جعل کرده نیهستم. ا

خود را  یبرسانند که فالن شانیاند به او حکام، و خواسته نیسالط

و اگر بخواهد خروج بر  انددهیو گروبه ا یو جمع داندیالطاعه ممفترض

و خروج خواهد کرد و  کنندیاو اطاعت او را م نیمصدق عیسلطان کند جم

 یکیو هرکس معتقد به او نباشد کافر است. و  داندیم مانیخود را رکن ا

اعه الطخود را مفترض یمومنان که فالن ریخاطر علما و سا دنیبه جهت رنجان

 شانیا کنندیکه اطاعت او نم یو مردم داندیالزم نمو اطاعت شما را  داندیم

 یلفظها بر زبان من جار نیکه ا داندیواحد قهار م ی. و خداداندیرا کافر م

کتاب من  ستیاالن متجاوز از صد و ب ینشده و از قلم من صادر نشده و ال

از آن کتابها  کیچیمطلب در ه نیام و همه حاضر است و اکرده فیتصن

و  یآن مفتر ای میگویم دروغمن  ای. حال دهیاز من نشن یو مسلم ستین

که دروغ گفته باشد و به لعنت کل  یلعنت خدا و رسول و مالئکه بر کس

ام. خدا حکم کند خود کرده یادعا را برا نیا الیخلق گرفتار شوم اگر خ

ه ادعا را کرد نیکه من ا شودیافترا زنان. و چگونه م نیا انیمن و م انیم

 نیا عاقل چیه سمیرا برخالف آن بنو ابکت نینوشته باشم و حال ا ایباشم 

دوست و دشمن کذاب قلم دهد؟ گذشته از  شیو خود را پ کندیکار را م

 یرا برا شانیمقام ا یاز خدا و رسول و ائمه چگونه شرم نکنم و ادعا نیا
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 الطاعهمفترض یممکن است که کس نیخود کنم؟ مگر بجز خدا و معصوم

و ترسانم از عقاب خدا و عتاب  باشمیخود م یباشد؟ من در گرو معاص

و بودن من رکن رابع،  م؟یریگیالطاعه مچگونه خود را مفترض ن،یمعصوم

ودن ب یام و ادعاآن را نکرده الیباشد واهلل خ انیعیش نیاگر مقصود از کامل

 یدارم از اکبر معاص که یاهیو روس یرا با وجود معاص عهیش نیاز کامل

ست ا یکس عهیرا ندارم چراکه ش عیتش یادعا هللخود، بلکه وا یبرا دانمیم

 و اهمیو روس یتابع امام، و من عاص یو کل یکه شعاع امام باشد و در جزئ

 یباشم. و اگر مقصود فقاهت است اختصاص انیعیکه از دوستان ش دوارمیام

و مجتهدند به آن اسم موسومند و همه  هندیکه فق انیبه من ندارد و همه موال

 تسیو هرکس که مجتهد ن مانندیسابقا نوشتم رکن رابع ا کهبه آن لحاظ 

تهمت  لهیسخن را وس نیا یولکن اعاد دینما شانیخود را از ا نیاخذ د دیبا

ارد رکن را ند نیا مانیاند و اگر ااند و شاخ و برگ بر آن گذاشتهو افترا کرده

 ستیکه هرکس مجتهد ن ندیگویاجتهاد دارند و م یادعا چگونه شانیپس ا

 انیما و م انیخدا حکم کند م ،یما را کند؟ بار دیدر مسائل فروع تقل دیبا

 جماعت. نیا

 «*فصـل سوم *» 
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است در  نیشخص مع کیاند رکن رابع جواب از مسأله سوم که گفته در

و اعتقاد ما آن است  انداست که بر ما بسته میعظ یهم افترائ نیهر زمان. ا

در هر عصر متعددند و  شانیو ا اندعهیعلما و اکابر ش مانیکه رکن رابع ا

آن  ثیو حد نداز هفتاد نفر شیب شانیدر هر عصر ا دیآیبر م ثیآنچه از احاد

من  خیو کتب من و مشا همیعلاهللدر عوالم در جلد احوال ائمه است سالم

بر تعدد آنها. آخر  میاکرده تیمشحون است به ادله تعدد آنها و اخبار روا

 دینکیخلق منتشر است چرا به آنها رجوع نم انیام در مکه من نوشته یکتب

 زنان به کتب منو چرا به تهمت د؟یایشبهات بر شما وارد ن نیاز ا گریکه د

اند تهافترا را بس نیا یبیفرعوام یبرا یاعاد د؟یکنیمن احتجاج نم خیو مشا

 یبرسانند که فالن شانیواسطه به ا نیکه مردم را به وحشت اندازند و به ا

و  داندیم نیزم یو خود را مرجع کل رو داندیعلما را بر باطل م ریسا

 .داندیبه او نداشته باشد او را ضال و مضل م عتقادهرکس او را نشناسد و ا

را  یامر نیتو را که من چن یو خلفا غمبرانیو پ رمیگیتو را گواه م ایو خدا

لکه ب دانم،یخالص نم انیعیام و چنانکه گفتم خود را در زمره شنکرده الیخ

. من کجا و کنمیکامل باشم به آن افتخار م انیعیش انیاگر از جمله موال

 جماعت. نیما و ا انیحکم کن م ایهوس الله به دستار زدن؟ خدا
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اد که اعتق یدانیتو م ایاز اشخاص رکن رابع، خدا نفرکیاما لزوم معرفت  و

و هرکس از  دانمیاو را بر خطا م دیگو نیندارم و هرکس از دوستان چن

ن آن است حرف م ی. بلینیبر ما ببندد تو احکم الحاکم یافترائ نیدشمنان چن

کنند  شانیا دیتقل قهاف ریغ دیبا اندعهیش یکه فقها و علما مانیکه رکن رابع ا

را  شانیاز ا کیهر دیدانند هرکس تقل هیرا که عالم و عادل و فق کیهر

من است که به  نید نیاست و مثاب است بالشک. ا یبکند مجز خواهدیم

شاءاهلل، دشمن هرچه ان شومیمحشور م نید نیام و به ازنده نید نیا

هزار از  باک ندارم از خواهمیخدا م یرا برا نی. اگر من ددیبگو خواهدیم

 .شومیشاءاهلل ممتحمل شوم و ان دیتهمتها و در راه خدا با نیا

  

 «*فصل چهارم*»

اهلل مقامهما  یمرحوم اعل دیمرحوم و س خیجواب مسأله چهارم که ش در

رکن رابع به آن طور  شانیدر عصر خود. اما بودن ا کیاند هررکن رابع بوده

 عهیش یااز علم یو عالم دیزالتقلیو جا طیالشراجامع هیفق شانیکه گفتم که ا

اقرار به آن دارم؛  و مینمایاز آن نم یبودند، شک و شبهه در آن ندارم و تحاش

شاهد به  دانم،یرا در عصر خود اعلم از کل م شانیخدا و خلق بدانند. و ا
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و اورع و ازهد و اصدق و افقه و اکمل  یاعلم و اتق شانیبرساند. و ا بیغا

ام. و اما رکن رابع شناخته نیرا چن شانیاند و ابوده نیصرمعا یاز کل علما

ده نبو شانیحاشا و کال. منحصر به ا انم،د شانیمخصوص ا شانیرا در عصر ا

و همه عادل و  یاند و همه عالم و همه متقبوده دهیاست بلکه اشخاص عد

 گانهی یالسالم  و خدا همیمحمد علو احکام آل نیو حامل د دیزالتقلیجا

که  یبا وجود امدهیمرحوم نشن دیادعا را از س نیاه است که من ابدا اگو

ادعا را  نیمرحوم هم ا خیام. و درباره شداشته شانیرا به ا تیمحرم تینها

 لیپر است از دل شانیبلکه کتب ا ام،دهیند شانیابدا و در کتب ا امدهینشن

مرحوم در کتاب رجعت به آن  خیتعدد رکن رابع در هر عصر چنانکه ش

هم  ریاند و حقآن نوشته ریو غ دهیمرحوم در شرح قص دیفرموده و س حیتصر

و  دیکن یکتابها رجوع نیام. آخر به اارشاد العوام نوشته یدر کتب خود حت

 سخنان نیمرا مشغول به جواب از ا قدرنیو ا دیافتراها خود بده نیجواب از ا

 یائو افتر یدگو و بدخواه دراز است و هر روز تهمتچراکه زبان ب دینکن یواه

 میگویم گر. اکندینم تیکفا میاگر جواب بگو امتیو تا ق کندیاختراع م

و اگر  کندیمجلس تجاوز نم کیاز  میدر مجالس درس و موعظه صدا

خود  یو از خدا اریو دشمن هم که بس کندیرجوع نم یکس سمینویم

. اگر از کنندیپهن م خواهندیعباد و بالد آنچه م انیندارند، در م یهراس

 یاز رو رو اگ کنند؟یدارند چرا با خود من احتجاج نم یاحتجاج مانیا یرو
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خود را  یبکند و احوال خود و ادعا دیاست که چاره آن را خدا با یمانیایب

 ام.که سابقا شرح داده

  

 «*فصـل پنجم*»

د و باش دیامام و خلق با انیم یکه باب اندجواب از مسأله پنجم که گفته در

تهمت را تازه اختراع  نیآن منم و باب ملعون کافر غصب حق مرا کرده بود. ا

باب ملعون که خروج کرد و خون و مال و  نیکه ا دندیاند چون دکرده

به  المرکس واضح شد و آخراناموس مسلمانان را هدر کرد کفرش بر همه

کردند که  الیدرک واصل شد به همت پادشاه اسالم و عساکر منصوره، خ

دارد. و  تیباب یخود ادعا یکه فالن مییکه بگو ستین نیبهتر از ا یریتدب

ملعون خروج کرد و شبهات در  نیکه ا یافترا از آن شد که وقت نیعمده ا

دند چراکه ش جزعا یمالها از رد او به قواعد علم نیا عیاسالم انداخت، جم

اسالم  نایو مدتها در م دانستندینم گرید زیچ یو فقه یآنها به جز قواعد اصول

م ه یانکار او را نتوانست کرد و اگر بعض یبه قاعده علم یگشت و کس

انکار او را کردند به محض النسلم و گفتن کافر و ملعون است بود. چنانکه 

مالها  از یاریبلکه بس سد،ینتوانست بنو ثینفر دو ورق در رد آن خب کی
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ز راه ا گرید یو بعض دندیاو شدند و به قتل رس شومهیداخل جنود و عساکر م

ب در که پنج شش کتا ریفق ریبودن خود را نکردند مگر حق یترس ابراز باب

و عراق عجم و عرب و حجاز و  جانیرد او نوشتم و به اطراف بالد آذربا

دولت قاهره  یمالها نوشتم و به امنا هخراسان و هند فرستادم و مراسالت ب

 لیو کرمان و در سفر خراسان بر منابر با دل زدینوشتم و مدتها در  هاضهیعر

م او را نمود بیاو را و تکذ ریتکف نیو برهان اظهار کفر آن را کردم و به هم

و در زمان  کندیو مشافهه اخذ م رسدیکه خدمت امام م کندیکه ادعا م

علما است که جهاد در زمان  یو حال آنکه اجماع کندیم ادهامر به ج بتیغ

در رد او برحق بودم و امرش  ریحق نیکه ا دندیحرام است. حال که د بتیغ

راه داشت که آن نسبت را به  نیرا بر ا شانیباطل شد و منقرض شد حسد ا

ام نسبت به خود من دهند. را که بر او رد کرده زهایخود من بدهند و همان چ

 فرستدیو به اطراف عالم م سدینویم یو عرب یعاقل پنج شش کتاب فارس مدآ

و در رووس منابر کفر او را به  کندیاو ثابت م یرا به ادعاها یو کفر کس

و آن مقام  کندیبعد خود او همان ادعاها را م کند،یجهت آن ادعاها اثبات م

 داشته یشعور اندککه  یو کس شود؟یم نیا ایآ کند؟یخود ادعا م یرا برا

عقل تهمت زدن را هم ندارند، آخر  یاعاد ایگو د؟ینمایعمل را م نیباشد ا

آخر  د؟یاردیکلفتها م نیو مرا به ا دیکنیبه کتب من مباحثه نم شانیچرا با ا

 نیه او بخوانند و بفهمند ک نندیکتب که در عالم منتشر است بردارند بب نیا
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ادعاها بوده است. نعوذ باهلل من بوار العقل  هکردم به چ ریمرد را که من تکف

 ریشمرد به شم نیکه اگرچه اتالف ا داندی. و خدا منیو قبح الزلل و به نستع

واسطه هب رانیاز خلق ا یاریبس دنیپناه بود اما ابطالش و برگردانپادشاه اسالم

 هواسط نیآنکه به هم یمن. حت یهاواسطه کتب و موعظهانکار من بود و به

را خدا ظفر نداد. حال  شانیآمدند و ا تین نیقتل مرا اراده کردند و به هم

 نیام تحسخدمت که به اسالم کرده نیاز عوض آنکه مرا بر ا دیانصاف ده

رواست؟  ایآ سازندیمتهم م زیکفرآم ینسبتها نیمرا به ا ندینما میکنند و تکر

 من. یمن و اعاد انیتو حکم کن م ایخدا

 یبود که عرض کردم. من امروز باب نیتهمت هم ا نیا یعلت واقع ،یبار

را کذاب و  یو مدع ستیمن ن نیو از د دانمیامام و خلق نم انیمخصوص م

علما هستند و در اخبار  نیهم بت،یو مرجع در زمان غ دانمیم یمفتر

 دخواه بتیدر زمان غ ینکرده است که باب تیاز علما روا یو احد میادهیند

 نیو به هم دیام رجوع کنآمد و شرح آن را در پنج شش کتاب مفصل نوشته

 ام.نموده ریادعاها او را در آن کتابها تکف

  

 «*فصـل ششم*»                              



  26|  صفحه

 

مسأله را در  نیباشد. ا بتیجواب از مسأله ششم که جهاد در زمان غ در

و  اریبس ثیام از احادثبات کردهام انوشته ثیکتابها که در رد آن خب عیجم

و  ستین یالسالم جهاد هیامام عل بتیابرار که در زمان غ یاجماع علما

 بتیشرط جهاد، وجود امام است در ظاهر واال هرکس خروج کند در زمان غ

و نسبت اذن آن را به امام دهد جبت و طاغوت است و بر ضاللت است البته. 

ادعاها از  نیو همه ا فرمودید امام ظهور مبود خو ستهیو اگر جهاد امروز شا

چه و آن ستینبوده و ن یربان یعلما وهیاست و ش یاطلبیو دن استیحب ر

 یو متعرض احد استیو زهد در دن یریگاست گوشه ستهیامروز بر علما شا

 بتیاست که در زمان غ نیما ا خیآنکه مذهب مشا یاز آحاد نشدن، حت

 انهیکشتن و رجم کردن و تاز ستین زیکند و جا یجار تواندیمجتهد حد نم

از جاها ساقط است  یاریاز منکر در بس یآنکه امر به معروف و نه یزدن. حت

که  میدانیو چنان م ن،یما چن قهیاست و طر نیتا ظهور امام. مذهب ما ا

م و رج کشندیو م کنندیم یحدود جار بتیکه در زمان غ نیمجتهد یبعض

 دنکریاند و حد زدن و جاردر مسأله اشتباه کرده زنندیم انهیو تاز ندینمایم

آنکه ائمه ما  یالطاعه است در وقت ظهور امرش. حتمخصوص امام مفترض

و موقوف است  فرمودندینم یجار دخود حدو اتیدر زمان ح همیعلاهللسالم

 یمذهب ما و فتوا نکهیکه با وجود ا دیتا زمان ظهور امام. حال انصاف ده

و  تاسیو حب ر یاطلبیاست که ما را متهم کنند به دن ستهیاست شا نیما ا
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و عرض و مال مسلمانان  ختنیخواهش خروج کردن و خون مسلمانان را ر

ز امرو یمشرق و مغرب جمع شوند و با دولت لرا بباد دادن؟ و واهلل که اگر اه

ا دولته نیاآنها کشته خواهند شد چراکه خداوند انقراض  عیمنازعه کنند جم

 فاسق فاجر نیدیالسالم  نخواسته است و بجز ب هیرا قبل از ظهور امام عل

. اگر منازعه حالل دینمایدولتها منازعه نم نیو احمق، با ا ایدر دن صیحر

زاهد عابد  نی. پس عالمت عالم متدفرمودیامام بروز م خود زیبود و جا

 نیکردن و واهلل که اگر نه او انزوا است و از خلق اعراض  یریگامروز گوشه

به مردم رساند که نور اهل  دیبا بتیچهار کلمه علم را در زمان غ نیبود که ا

 ارثمنقرض نشود و اهل شبهات و شکوک و مذاهب باطله آ شانیو علم ا تیب

 و میکردیمنزل م یکه در گوشه کوه دیدیدیعلم را منقرض نکنند م نیا

چهار نفر عالم به  نیاگر ا دیانصاف ده ی. ولمیگذاردیرا به اهلش وا م ایدن

از معرفت خدا و  یزیهستند سکوت کنند و چ ایکه در دن تیبعلوم اهل

اهل شبهات و شکوک و  دینیبب ند،ینگو همیاهلل علرسول و آل او سالم

مردم  عینه؟ نه واهلل بلکه جم ایخواهند گذارد  نید نیاز ا یباطله اثر یمذهبها

 ینان نپزد مردم از گرسنگ ایدر دن کسچیچنانکه اگر هو  شدندیمرتد م

وجود علما  نیپزان واجب است در مملکت، همچنو وجود نان رندیمیم

 و استاد ندینکنند و محافظت آن را ننما نیاظهار د شانیضرور است و اگر ا

. رودیم انیاز م یبه کل نینکند و سلف به خلف نرسانند د میبه شاگردان تعل
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است که مندرس نشود و در هر  نیمحض حفظ د نیپس همت عالم متد

در علما کار احمقان و  استیو ر یاطلبیو دن گرید یعصر تازه باشد. غرض

امروز به  نیو اظهار د ستیعالم ن قتیغافالن از خدا و رسول است و در حق

قبول کند هرکس  خواهدیو برهان است هرکس م لیو دل ثیقرآن و حد

ر د یحت ستین انهیو تاز ریاز علما شمش یاحد فینکند و تکل دخواهیم

 حدود.

  

 «*فصـل هفتم*»

 دیاهدیمن د یاز کتابها یکه در بعض دیاجواب از مسأله هفتم که گفته در

 ریحق نیا یمخدوم معظم که اعاد یو بدال و بلها. پس بدان ا نییلفظ شرط

 دهیکه زدند فا یهر تهمت دندیاز گفتن تهمتها وا ماندند و د نکهیبعد از ا

که از نوشتن  دندیقاهر عالم مطلع همه را باطل فرمود و د یو خدا دینبخش

از  یمنحصر شد که بعض شانیورق کتاب در رد ما عاجز شدند چاره ا کی

لحق به آن م زیچند کفرآم یمطول ما را برداشته عبارات ایمختصر  یکتابها

آنکه در  یاست. حت یمذهب فالن نهایامردم شهرت دهند که  انیکنند و در م

و  یو از هر ملت کفر ندساخت یکتاب مقامهاهللیاعل خیمرحوم ش اتیزمان ح
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مسائل برداشتند و از عقب هم نوشتند و سر آن را به اسم مرحوم  یمذهب باطل

است. چون آن  خیش نید نیکردند و نزد مردم عوام شهرت دادند که ا خیش

ا و اسم خود ر ستیکتاب من ن نیبردند فرمودند که ارا به نزد آن بزرگوار 

ند را گرفت مقامهاهللیاعل دیکتاب مرحوم س نیاز سر آن پاک کردند. و همچن

 نیا نیاست. و همچن دیس نید نیدادند و شهرت دادند که ا لیو تبد رییو تغ

بخصوصه آن کلمات را  یاز جمله آنهاست که اعاد دیادهیکتاب که شما د

آنکه نوشته  یچه جا فهممیآنها را نم یاند و واهلل که من معندر آن انداخته

که تو  نهایبودم همان رساله را آوردند که ا زدیکه در  یامیباشم. و در ا

روح من از آن خبر ندارد. اتفاقا نسخه  دمیمالحظه کردم د انند؟یک یانوشته

من الحاق  یدر کتابها یر معلوم شد که اعاداصل حاضر بود آوردم، بر حضا

 یو برا دهمینم یاصل را به کس یهاجهت هرگز نسخه نیو از ا کنندیم

 یدر تورات موس هودی م،یاست از قد یسنت نی. و ادارمین روز نگاه میچن

 در یو نصار د،یفرمایکردند چنانکه خدا در قرآن م فیالسالم  تحر هیعل

چهارگانه با هم مختلف است، و مسلمانان  یهالیجهت انج نیو از ا لیانج

ائمه  از کیهر یکردند و از برا فیبرگشتند در قرآن تحر ریکه از حضرت ام

که منافقان کتب  دانندیرا م نیداستان بود و همه علما ا نیالسالم هم همیعل

و پهن  کردندیداخل م اریو در آنها دروغ و کفر بس گرفتندیرا م عهیش

آن را  ثیخصوص وارد شده است و احاد نیدر ا اریبس ثیو احاد کردندیم
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با من  راتمعامله که حض نیام. و ادر کتاب فصل الخطاب ذکر کرده

 یاند و تازگمنافقان با مومنان کرده شهیاست که هم یااند همان معاملهکرده

اند تهبسفقرات جعل محض است که به من  نیالغالب که ا یندارد و واهلل العل

 شان،یمن و ا انیاند. خدا حکم کند مالحاق کرده نیو در کتاب من مسک

نه؟ ال  ایمعاد و جنت و نار دارند  هاقرار ب ایخدا؟ آ شیپ آورندیچه عذر م ایآ

طابق اگر م د،ینیدر کتب من بب نیحول و ال قوه اال باهلل. پس آنچه بعد از ا

من است و آنچه خالف  نیام و دو اجماع علماست من گفته ثیقرآن و احاد

از مفصل است و  یمجمل نی. ادانمیو آن را کفر م زارمیمن از آن ب نهاستیا

جلس در م یاست که من شب انیالصب هیکتاب هدا دیاهکتاب که گفت نیهم

 ام و نسخه اصلشکرده فیتصن شانیپسر ا یکرمان برا االسالمخیجناب ش

صد نسخه از آن در  دیکه شا ی. وانگهستیحرفها در آن ن نیو ا حاضر است

 یمثل آن کس نهایلکن مثل ا گذرد؟یباشد چگونه به اشتباه م زدیکرمان و 

 هیعل ریرا برداشت و مدح حضرت ام یبخار حیصح بکتا کیاست که 

پاک کردن و  نیاز ا دهیبه او گفت چه فا یالسالم  را از آن پاک کرد. کس

 نیا دانمینسخه هست؟ در جواب گفت م نیصد هزار از ا ایحال آنکه در دن

است. حال  یمرا کاف شودیها حاصل منسخه انیرا ولکن اختالف هم که م

دهند و حال  رییهم قناعت دارند که تغ نسخهکیبه  است، نیچن نهایامر ا
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چه  شود؛یم افتیالد در ب ادهیز ایآنکه از کتب من گاه باشد که صد نسخه 

 ف؟یو تحر رییتغ نیحاصل از ا

  

 «*فصـل هشتم*»                             

 یعلما عیکه جم مییگویکه ما م ندیگویجواب از مسأله هشتم که م در

ه ک دندیتهمت آن است که چون د نیاند. سبب اسابق و الحق بر باطل بوده

ببندند  یرائخواستند افت دینبخش یافتراها نفع ریسا نیاز صلحا و مومن یدر بعض

جز به  دندیند رهو از ما اعراض کنند، چا ندیآ جانیو مومنان به نانیکه متد

 بیذکتاب من آنها را تک ستیو ب کصدیاست که  یهم افترائ نیافترا و ا نیا

 میاست از تعظ شتریعلما ب میمن است از تعظ یو آنچه در کتابها کندیم

من حاضر است و آنها خود در منابر و  یو کتابها شانیا یاخودشان بر

و در  دزننیم گریکدی رو در کتابها طعن ب کنندیم گریکدیمجالس قدح در 

 میشهرچه فغان کرده با ی. بلشودینم افتیما طعن بر علما  یاز کتابها یکی

حسد قدح در مرحوم  یو از رو ایطمع حطام دن یاست که برا یطالب نیاز ا

را  یعنم نیا زیعقل شما تجو ای. آزنندیم دیو طعن بر مرحوم س کنندیم خیش

 مییو ما در جواب بگو ندیو لعن و طعن نما ندکن ریما را تکف نهایکه ا کندیم
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 و بیقول و عمل مص نیو در ا دییگویو راست م دیو عادل دیکه شما صادق

اشتباه  افترا و نیکه ا مییو بگو مییاظهار برائت خود را نما دیبا ای د؟یمثاب

که  دیاند. انصاف دهاند و دروغ گفتهحسد گفته یاست و روات از رو

 میتسل و نیتمک تیتا ما در نها ندیافتراها را نگو نیآنها ا ست؟یما چ فیتکل

ه که ب ثیاحاد نیکه ا دیی. آخر تفکر در امر ما نمامیراه رو شانیو ادب با ا

 سابق یواسطه علمابه دهیدست به ما رسکه دست به  نید نیو ا دهیما رس

خود به خدمت امام  ای م؟یدانیم بیما غ ای دهیبه ما رس همیاهلل علرضوان

. همه میادهیو نه به خدمت امام رس میدانیم بینه واهلل، نه غ م؟یادهیرس

که عمر خود را در  همیاست شکر اهلل مساع الشأنلیجل یواسطه علمابه

ا ر همیاهلل علسالم تیو مذهب به ما صرف کردند و اخبار اهل ب نید صالیا

ما  نید یکه به کل میکن تهمرا نعوذ باهلل م شانی. حال اگر اانددهیبه ما رسان

 زیام که جاسهل است که من در کتب اصول خود نوشته رودیاز دست ما م

من  دیوم شانیا نکهیو ا شانینکردن به ا قیو تصد شانیسوء ظن به ا ستین

نصب و کفر  شانیاند و قدح در ااند و مسدد از جانب امام بودهعند اهلل بوده

ه ب شانیو رد بر ا همیاهلل علاست سالم ائمهاست و عداوت با خدا و رسول و 

ناصب است  شانیعدو ا بیمنزله شرک است به خداوند و بال شک و بال ر

 ثیو ما به برکت احاد ندیگوینممرتبه  نیالسالم  و آنها به ا همیمحمد علبه آل

مشرک است،  شانیکافر و ردکننده بر ا شانیکه عدو ا میادهیفهم طورنیا
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بدون تفاوت است ولکن  شانیو معاصر ا یو خواه ح شانیافته ایخواه وفات

کتاب من که مشحون و  ستیو ب کصدیحساد انصاف ندارند و بعد از  نیا

 ی. حال قدربندندیافتراها م نگونهیعلما ا قیو تصد میمملو است به تعظ

 ایبودند؟ و آ ایمرحوم از علما نبودند  دیمرحوم و س خیش ایکه آ دیانصاف ده

و  دارندیروا م شانیمنکر را در ا یقدحها نیحضرات ا نیبه چه جهت ا

را م قدرنیکه ا ستمیمن از جمله خدام علما ن ایآ آزارند؟یرا م شانیا نیمصدق

 ایآ د؟کنیکه قدح در علما که م دینیحال بب زنند؟یو افترا م کنندیم تیاذ

عرب و عجمند  قو عرا جانیصالح که در اطراف آذربا یمتق یعلما همهنیا

آن  عیجم ایو آ ست؟یقدح در علما ن شانیقدح در ا ایآ خندیو همه مصدق ش

 فیشر یمرحوم بودند که نامها خیکه در عصر ش زگاریو پره یمتق یعلما

 هقیطر تیام و همه اجماع بر حقنوشته نیالطالب هیرا در کتاب هدا انشیا

 یارب ست؟ین شانیا درقدح  هیخیمرحوم و ش خیقدح در ش ایاند آکرده خیش

 .امتیدر روز ق شانیا انیما و م انیخدا حکم کند م

که حسد و  شانیاز ا یحضرات بر سه قسم شدند: بعض نیبدان که ا و

و اتباع  لیجل دیمرحوم و س خیاست قدح در ش یعداوتشان به سرحد اعل

رحلت کرد و  ایمرحوم از دار دن خیچون ش ی. و بعضندینمایهمه م شانیا

 یندارد عنان عداوت را منعطف بسو شانیا استیبه ر یضرر گریکه د دندید
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 شودیمن دیو انکار س خیکه اقرار به ش دندیکردند تا زنده بود و د رحومم دیس

ز مرحوم ا دیگفت که س دیکردند که با ی. فکراندقهیطر کیچراکه بر 

طه واس نیتازه آورده است و به ا یمنحرف شده و بدعتها لیجل خیش قهیطر

 دندرمرحوم فوت ک دیچون س یکردند. و بعض ادیز شانیاظهار عداوت را به ا

 خیش قیندارد تصد شانیبه دستگاه ا یو ضرر ستیکه محل حسد ن دندیو د

زنده بازمانده از  یردند و همه همت خود را صرف در قدح علمارا ک دیو س

که  نهایا قهیاز طر زارندیب دیو س خیکردند و شهرت دادند که ش شانیتالمذه ا

ان بر هم نهایحال آنکه ا و کنندیقدح در بازماندگان م توانندیاند و تا ممانده

 را در اصول شانیمخالفت ا یخود هستند و به قدر سر سوزن خیمشا قهیطر

است  یولکن حسد ناخوش شود،یچراکه حق مختلف نم دارندیروا نم نید

 تواندیو هر افترا که م اندازدیها مشد او را به مهلکه دایکه در هرکس پ

 .میکنیم تیفصل کفا نیهم در ا قدرنیو به هم دیگویم

  

 «*فصـل نهم*»

خالف  نیمأخذ و منشأ ا که دیاجواب از سوال نهم که سر امر را خواسته در

 شانیا یو حال آنکه خدا ست؟یافتاده است چ هیو باالسر هیخیش انیکه در م



  35|  صفحه

 

سوال دو گونه جواب  نیکه اتا آخر سوال. بدان ،یکی غمبریاست و پ یکی

 هیداه برا در کتا یلی. اما جواب تفصیاجمال یکیو  یلیتفص یکیدارد: 

است و در بالد منتشر است، هرکس  یام و آن هم کتاب فارسنوشته نیالطالب

تاب را بخواهد به آن ک یکی یکیمسأله را خواسته باشد و سبب نزاع  لیتفص

ام و را نوشته نیماض یاز احوال علما یرجوع کند و در آن کتاب شطر

احوال خود  از یام و شطرمرحوم نوشته دیمرحوم و س خیاز احوال ش یشطر

 ام و آن کتاب هم در هرنوشته نیو حاسد نیاز معاند یلیام و تفصثبت کرده

ن هر سوال چو تی. نهاسمیبنو لیاقبال ندارم که به تفص گریهست و د یتیوال

که  یاست که وقت نیو آن ا سمینویم دیمختصر و مف یاست، جواب یرا جواب

اقع بود که و یتیاول معص آنالسالم  حسد برد،  هیبر حضرت آدم عل طانیش

و حضرت آدم حسد واقع شد کمر عداوت با او  طانیش انیشد و چون در م

علم و اسرار  راثیفرود آمدند حضرت آدم م نیو نسل او بست. چون به زم

درآمد  لیقاب کلیدر ه طانیالسالم  سپرد، ش هیعل لینبوت را به حضرت هاب

علم و اسرار نبوت به حضرت  دیاداشت که چرا ب لیو او را به حسد بر هاب

را کشت. بعد حضرت  لیمن نرسد؟ و او را اغوا کرد تا هابرسد و به  لیهاب

همان  لیو اوالد قاب ثیاوالد ش انیاسرار و علم نبوت را سپرد و م ثیآدم به ش

 عیبا هم مناکحه کردند و رگ حسد در جم فهیبود تا آن دو طا یحسد ارث

 یستو پ برد،یمگر آنکه حسد بر کامل م ستین یناقص چیشد و ه دایمردم پ
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 یر غنمگر آنکه حسد ب ستین یریو فق برد،یمگر آنکه حسد بر باال م ستین

 نیردم ام عیو در جم بردیم یمگر آنکه حسد بر قو ستین یفیو ضع برد،یم

 دییو تأ مانیواسطه حفظ خدا و قوت ااز مردم به یشد. بعض دایرگ حسد پ

 یو بعض کنندیو رگ حسد را قطع م کشندیرا م خودالقدس حسد روح

رت و نص تیو حما کنندیآن عمل م یو به مقتضا کنندیم تیمردم آن را تقو

است و آن از آتش است،  طانی. و چون اصل حسد از شندینمایم طانیش

و گاه گاه  سوزدیدر آتش حسد خود م میاست و حسود دا نیحسد آتش

جهت خدا  نی. از اسوزدیم گناهیرا ب چارهیب دو محسو زندیآتشش شعله م

و آله  را امر فرمود که از شر حسد حاسدان پناه به  هیاهلل عل یخود صل غمبریپ

 همیمحمد علآل یخدا ببرد در سوره قل اعوذ برب الفلق. و عداوت اعدا

 یالناس عل حسدونیام  دیفرمایحسد بود چنانکه خدا م یالسالم هم از رو

ملکا  ناهمیه و آتالکتاب و الحکم میابرهآل نایمن فضله فقدآت اهلل همیماآت

مال به ح فیآنکه حمال ضع یمردم بود حت انیدر م میحسد دا نیپس ا مایعظ

. بار به او ندهد یکه کس کندیو او را به تهمت گرفتار م بردیحسد م یقو

 یاست و آثار حسدشان هم جزو یاز مردم اسباب حسدشان جزو یحال بعض

ن و گرا کشدیاو کم م دیحسد بقال بر بقال آن است که بگو تینها است

و اگر آن  کند،یم عیبقاالن ضا انیو ماستش آب دارد و او را در م فروشدیم

و  شودیم ترمیعظ شانیتر باشند اثر حسد اباشند و معروف ترمیدو نفر عظ



  37|  صفحه

 

 یه کالنترب ی. پس اگر کالنترزندیو تهمت بزرگتر م شودیم شتریشهرتش ب

 نیرسوا کند و همچن یشهر انیه او را در مک زندیم یحسد ببرد به او تهمت

آن  انیکه او را در م کندیم یهرچند آن دو نفر بزرگتر باشند حاسد سع

 یکند. پس اگر محسود در ملک عیجماعت و آن محل که معروف است ضا

و حاسد  داو اقرار دارن یمعروف است و اهل آن ملک به فضل و بزرگ

البد تهمتها و افتراها  دینما عیو ضا او را در آن ملک رسوا کند خواهدیم

واسطه آن تهمتها از آن برگردند. و که اصناف مردم آن ملک به سازدیم

ز را ا میکه اهل اقل کندیم یمعروف باشد حاسد سع یمیاگر در اقل نیهمچن

و استشهادها و مراسالت  او تهمتها و کاغذه رهایتدب یمعن نیو ا باندیاو بک

او مشتعل است که او را  نهیدر س یآتش نیضرور دارد، چه کند مسک اریبس

بکند مگر به آب افتراها و  تواندیو آن را خاموش نم سوزاندیشب و روز م

سد ح یقدر کندیاعمال را م نی. چون اهاییو بدگو بتهایو غ تهایتهمتها و اذ

 محسود به حولو  ردیگیباز از سر م شودیم لباز چون مشتع ردیگیاو آرام م

در آتش گداز شب  نیو حاسد مسک دهیو قوه خداوند آرام در خانه خود خواب

 .سوزدیو روز م

و رگ حسد  آدمندیکه طالب علم هم از بنبدان یمقدمه را دانست نیا چون

به علم و حلم و ذکر و  ندیگزیرا خداوند برم یهست و چون عالم شانیدر ا
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و به  کندیمعروف م عهیش انیفکر و نباهت و نزاهت و حکمت و او را در م

و  دیفرمایاو لسان ناطق و چشم ناظر و گوش سامع و قلب حافظ عطا م

اسدان ح کند،یو نام او را بلند م دیفرمایبه او انعام م فاتیو تأل فاتیتصن

و آرام و قرار را از  شودیمشتعل م شانیا نهیآتش حسد در کانون س چارهیب

شان چاره هاچارهیب گدازندیو شب و روز در آتش گداز م بردیم شانیا

و جهل  ینیدیکفر و ب یبتهابه او افتراها بزنند و نس نکهیبه ا شودیمنحصر م

مزمن و آتش  یمردم از آنها اعراض کنند و آن ناخوش دیو عجز به او بدهند شا

 انشیتهمتها نشد البد که ا جورهنیو اگر به محض ا ردیم گآرا شانیسوزان ا

و خروج و جهاد و جنگ متهم کنند و آن  نیرا به تهمت طمع در ملک سالط

 نیو مشافهات به حکام و سالط غامهایو پ اسالتتهمتها را به استشهادها و مر

 ندیآنها در صدد دفع آن عالم برآ دیرا به غضب درآورند شا شانیبرسانند و ا

تا  و ردیآرام بگ یقدر شانیواسطه آتش حسد ا نیکنند و به ا عیو او را ضا

مشتعل است و آن حکام و  شانیا نهیآن عالم زنده است آن آتش حسد در س

 یلبخود مط نهیس یحساد به جز شفا نیغافلند که ا یمعن نیا زکه ا نیسالط

اند و امر را به ادهخود قرار د نهیندارند و حکام را اسباب معالجه درد س گرید

م خود با آن عال یدارملک یبه مقتضا شانیا ند،ینمایاشتباه عرض و اظهار م

است و  اربه درد مرگ و آخرت خود گرفت نیو آن عالم مسک ندینمایعمل م

آن عزلت و انزوا و  کیرا اگر به او بدهند مسلما آن را با  هایبماف ایتمام دن
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است و  یدار فان ایدن نیکه دانست که ا ی. کسکندیفقر خود عوض نم

 امتیروز ق دیو با دیخواهند شد و خواهند در خاک پوس فهیهمه ج بیعماقر

و  دیو از حالل حساب داد و از حرام عقاب کش ستادیدر حضور مالک جزا ا

ه به ک ایدو روز دن نیبه ا ،یابد ندیاست و اگر عذاب ب یابد ابدیاگر نعمت 

 یانرا به دار ف یو دار باق شودیمغرور نم ندیبیانسان م است که یمنزله خواب

و راحت آخرت را به  کندینم نیزم یو طمع در ملک رو کندیعوض نم

 واهندخیخود نم نهیدرد س یشفاجز  ی. لکن حساد مطلبکندیتعب عوض نم

و  دشونیم یو به آنها ملتج کنندیم لهیمعالجه خود وس یاکابر را برا نیو ا

 نیهمه سر امر هم کنند؛یم یآنها کار قیغفلت و تصد یهم از رو شانیا

 است.

الخلد اعالمه خداوند  یمقامه و رفع ف اهللیمرحوم اعل خیچون در زمان ش پس

محمد و کتاب و سنت و آن بزرگوار آن بزرگوار را مفتخر فرمود به علم آل

ر علوم کتاب د صدیبه س بیقر نکهیعلوم و فنون کامل فرمود تا ا عیرا در جم

ن عصر آ یعلما عیعلوم مندرسه را فرمود و جم عیجم دینوشت و تجد یشت

دند را نمو الشأنلیآن جل یعلم و فضل و کمال و زهد و تقوا قیبزرگوار تصد

 لیو تبج میتعظ عهیش عیها از او گرفتند و جمها به او دادند و اجازهو اجازه

عمال و شاهزادگان که در اطراف حکام و  عیاو نمودند و پادشاه عصر و جم
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 هایو مستمر هازهیو جا ایانواع هدا بهکردند و  میرا تکر شانیبودند ا رانیا

ستمدادها ا شانیا فهیرساندند به خدا تقرب جستند و از انفاس شر شانیکه به ا

را  شانیاز طالب مشتعل شد و ا یجمع نهیکردند، آتش حسد در کانون س

 یاز همان حسد سوختند و تلف شدند، چاره برا یکه جمع یحدگداخت به

و  یبه افترائ کیمگر آنکه آن بزرگوار را متهم کنند و هر دندیدرد خود ند

آن  و بانندیبک شانیمردم را از ا دیشا دند،یخود را طلب ظیغ یشفا یتهمت

خواب راحت کنند. و عزت  یشب دیعزت خداداد را به ذلت بدل کنند شا

و نشد تا آن بزرگوار اجل موعودش  شودیخاموش نم زهایچ نیبه ا ییخدا

مرحوم بعد از آن  دیو س دیگرد زیخداوند فا حمتو به جوار ر دیدر رس

روزافزون شد  شانیا تیبزرگوار به الطاف کردگار اظهار علم نمودند و ص

و  رانیکتاب نوشت و در اطراف هند و ا صدیاز س ادهیو در انواع علوم ز

و در  دندیمتفرق گرد شانیو تالمذه ا دیو عربستان منتشر گرد جانیآذربا

و حکام  شانیو پادشاه جمجاه عصر ا دیشان منتشر گردیا فیهرجا اسم شر

و تحف  ایبه ارسال مراسالت و هدا شانیدر عزت ا یهمگ شأنیو عمال ذ

 یماافزودند و عل شانیبه خدا تقرب جستند و بر عزت و احترام ا شانیا یبرا

 قیو زهد موسوم بودند تصد یبودند و به سمت تقو شانیگ که در عصر ابزر

آنکه  یاز طالب به مقتضا یبعض نهیباز آتش حسد در کانون س د،نمودن شانیا

خود و درد  ظیغ یشفا یبرا یاو چاره دیمشتعل گرد آدمندیاز جنس بن
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در  تیکتابها و سعا فیو به انواع تهمتها و افتراها و تحر دندیکشنده خود ند

 ادیرا روز به روز ز شانیرا متهم کردند و خداوند عزت ا شانیا نینزد سالط

 یبه حرف آنها مغرور نشدند و به اشتباه حرکت نیکرد و حکام و سالط

 زیفا یزدیو به جوار رحمت ا دیدر رس شانینکردند تا باز اجل موعود ا

 .دندیگرد

سوء ادب است و  نیع شانینام مبارک ااگرچه نام خود را بردن بعد از  حال

که  کنمیلکن جواب از سوال آن مخدوم الزم است. عرض م ستین ستهیشا

 ریقف نیو به ا یاقطره مقداریذره ب نیبه ا شانیفضل ا یایچون خداوند از در

انعام کرد و در انحاء علوم در زمان  یاخوشه شانیاز خرمن علم ا نیچخوشه

 یضکتاب نوشتم و در اطراف بالد منتشر شد و بع ستیو ب کصدی بایتقر لیقل

 همیمحمد علاز فضائل آل یتلمذ کردند و برخ ریفق نیاز مومنان در نزد ا

کرد که آن آتش حسد  یکار دیکردند که با یالیالسالم را منتشر کردم، خ

واال خواهند سوخت  وداز سابق و الحق هست خاموش ش شانیا نهیکه در س

را تهمت و افت یبنا دندیسابق را ند ریجز همان تدب یااست چاره زیو جان عز

را گذاشتند و استشهادها و مراسالت به اطراف  ییو بدگو بتیو غ یو نمام

و  اند.مرا متهم نموده دیو سوال کرد دیادهیتهمتها که شن نینوشتند و به ا

 ریتدب دینشد گفتند با یاچاره دندید دندتهمتها ز گونهنیچون چند سال ا



  42|  صفحه

 

رض ع دیبا نیبه حکام و سالط «یآخر الدوا الک» یاعظم را کرد و به مقتضا

امر را مشتبه کرد. پس استشهادها نوشتند و مراسالت  شانیکرد و بر ا

و  استیطالب ر یدادند و مشافهه عرض کردند که فالن غامهاینگاشتند و پ

که اسباب تهمت هم  یخروج دارد وانگه و تیباب یملک است و ادعا

او را به طلب  دیجمع است. پس با نیبواسطه نسبت من به حکام و سالط

باب ملعون هم در زمان من  نیکه ا یمتهم کرد وانگه استیسلطنت و ر

واسطه  نیکردند و به ا یو حدس را قو اسیخروج کرد و اسباب ق نیمسک

و حال آنکه من به را متهم نمودند  ومتهمتها و افتراها من محر گونهنیبه ا

ر آن فک کیرا به  نیزم یدرد مرگ و فکر آخرت خود مبتال هستم و تمام رو

 یحول و قوه خداوند نعمت باقو به کنمیدر کتاب و سنت و علم معاوضه نم

 تیقدر قابلرا که خداوند به ایقدر دنو آن مینمایعوض نم یفان یایرا به دن

 و ایاقبال دن امیز خود دور کردم در ابود به دست خود ا همن به من عطا کرد

 ریطور که سااالن نگذشته است و باز همان یاز من نگذشته بود و ال ایدن

پادشاه  ینوکر توانمیو م دیآیاز من هم برم کنندیمن عمل م رهیعش

و  یریکرد ولکن فق لیتحص یبرادران کرد و لقمه نان ریپناه را مثل سااسالم

حساد  نیام ولکن اداده حیترج ایو ملک دن نیزم یرو عیرا بر جم زواان

و  نیحرکات ندارند و تا حال خداوند بر سالط گونهنیاز هم ریغ یاچاره

دولت روزافزون هم واضح خواهد  نیحکام سلف امر مرا واضح کرد و در ا
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 وملک را به حاسدان نگذارده است و خود مدبر ملک  اریکرد و خداوند اخت

 حوال است و ال قوه اال باهلل.مقلب القلوب و اال

  

 «*فصـل دهم*»                               

که نه؟ بدان ایکرد  دیبا یخیش ریاجتناب از غ ایجواب از مسأله دهم که آ در

رات حض نیکه ا ندیاند که به مسلمانان بگوآن جعل کرده یافترا را برا نیا

 عهیو ش دیو حال آنکه شما مسلمان دانندیشما را کافر و نجس م هیخیش

ن است که م دهش تیپس معلوم است که آنها کافرند چراکه روا ،یعشریاثن

افر پس ک عه،یو ش دیکفر مومنا فقد کفر احدهما و شما که بالبداهه مسلمان

د که انواسطه خواسته نیو به ا دانندیرا کافر م عهیآنها هستند که مسلم و ش

 همیاهلل علکافرند و حال آنکه خدا و رسول و ائمه سالم هیخیاظهار کنند که ش

 یخیاگرچه ش دانندیرا کافر نم ناناز مسلما یاحد هیخیکه ش دانندیم

راکه چ دانندیالطاعه نمرا مفترض لینب دیو س لیجل خینباشند. چراکه ش

 الطاعه نخواهدمعصوم نباشد مفترض یو تا کس دانندیرا معصوم نم شانیا

 خیو مشا دانندیچون معصوم را منحصر در چهارده نفس مقدس م بود. پس

و چون  دانندیالطاعه نمرا مفترض شانیا دانندیخود را معصوم نم
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مطلقا چگونه کافر خواهد بود،  شانیالطاعه نشدند پس مخالف امفترض

وثوق به آن بزرگواران  یجمع تیهم نخواهد بود. نها یبلکه فاسق و عاص

ه اند و اعتماد و وثوق برا نشناخته شانیا یو جمع کنندیم شانیا دیدارند تقل

ول را در اص دیو س خیش قیو ما تصد کنندیرا م نآ دیدارند تقل گرید یعالم

ه ک میدار شانیبه ا یحسن ظن ی. بلمیدانیواجب نم لیهم بدون دل دیعقا

 شکر میدیرا فهم شانی. اگر کالم امیکنینم شانیمبادرت به مخالفت ا

هم آن که ف میکنیو از خدا مسألت م میکنیصبر م میدیو اگر نفهم میکنیم

و تا حال هم  میکنینم شانیانکار بر ا شعریکند و ال یروزمسأله را به ما 

 انشیاند و بر خالف اخطا گفته شانیکه ا مینشده است که بفهم یامسأله

 حاصل نشده شیرارا نشناخته و حسن ظن ب شانیکه ا ی. و اما کسمیبفهم

ول و در اص گرید هیخود را از فق نیفروع د کندیاست چه کند؟ البته اخذ م

 و کندیم قیعقل است، هرجا که مساعدت کرد تصد لیتابع دل ودخ نید

که ما خود که منسوب به آن  ی. پس وقتکندیهرجا مساعدت نکرد صبر م

را بدون  شانیا قیو تصد میالطاعه و معصوم ندانرا مفترض شانیا میبزرگواران

ولکن  میکنیخود م نیرا به مخالف فیتکل نیچگونه ا میندان ضهیفر لیدل

و  زندیو تهمت را م داندیتهمتها نم نیخود جز ا ظیغ یبرا یاچاره مندش

 لیو عد کندیبر خدا تهمت زدند و گفتند پسر دارد و دختر دارد و ظلم م

له  تهمتها و آ هیاهلل عل یصل غمبریپو به  طان،یاوست ش کیاست و شر طانیش
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زدند و گفتند ساحر است و شاعر است و کاهن است و مجنون است و دزد 

و زن خود  دهدیاست و عاشق زن مردم شده است و گوش به ساز و نقاره م

اهلل کرده نعوذب یکند و رقاص هایچنقاره یکه تماشا واریبر د کندیرا بلند م

ندارد و بر  تیالسالم  تهمتها زدند که نها همیعل من غضب اهلل. و بر ائمه

گذشته تهمتها زدند که در کتب و قرآن ثبت است و ذکرش بطول  غمبرانیپ

مگر  باشندیم نوعکیهمه  آدمیو بن م؟ی. حال ما چه توقع دارانجامدیم

ا حفظ کن م ای. خدادیکند و مخالفت نفس اماره نما شهیپ یهرکس که تقو

را از مخالفت خود و مخالفت رسول مطهر و مقدس خود و مخالفت ائمه 

نشدند که  یراض رحومم خیکه ش دی. انصاف دههمیاهلل علسالم نیطاهر

اند در کتاب و سنت و به وحدت وجود قائل را که اشتباه کرده یانیعیش

انند. چگونه کافر د دانند،یعلما آنها را کافر م عیشدند، با وجود آنکه جم

اجتناب  شانیو از ا میخود را عموما کافر و نجس دان نیکه ما مخالف شودیم

 قهیرو از ط میزاریما از او ب دیگو نجسرا کافر و  نیمخالف یو اگر کس م؟یکن

فصل  نیهم در ا قدرنیخود داند و عمل خودش و هم گریاست، د رونیما ب

 است. یکاف

  

 *«ازدهمیفصـل *»                               



  46|  صفحه

 

چگونه است  هیعقد و نکاح حضرات باالسر ایکه آ ازدهمیجواب از سوال  در

. نددانیرا باطل م هیعقد و نکاح باالسر هیخیاند که شو حضرات شهرت داده

 رتیاز اصحاب حسب و نسب و غ یاند که جمعآن زده یتهمت را برا نیا

 ایاول و ایانب حقهب ای. خدادانندیشما را حرامزاده م هیخیورند که شرا به فغان آ

دند نگذار یدر عداوت باق یاهیحکم کن که باق فهیطا نیا انیما و م انیکه م

ودند که ب ینصران یبودند و بعض یمجوس یائمه بعض ی. مادرهامروتانیب نیا

 ایرا از دارالحرب آورده بودند. آ شانیبودند که ا زیآورده بودند و کن مانیا

 حیو مجوس صح یو نصار هودیو نکاح  ؟گفت توانیم شانیقول بد در ا

باطل است؟ چرا  عهیاز مسلمانان و ش هیخیاست چگونه نکاح مخالف ش

مرحوم  دیو س خیمادر ش د؟یچرا عقل ندار دیاگر مروت ندار د؟یمروت ندار

بود؟ و مادر مرا که عقد کرده کجا  یخیرا که عقد کرده بود؟ آن روز ش

و آباء و اجداد ما مادرهاشان  رهیعش عیکجا بود؟ و جم یخیاست، آن روز ش

که هستند مادرهاشان را که عقد کرده  هیخیش نیا عیرا که عقد کرده؟ جم

کافر  چیاند؟ هحرامزاده نیزم یرو عیجم ایآن روز کجا بود؟ آ یخیاست؟ ش

د ندارن نیاگر د د؟یگویم ینامربوط نیچن یعاقل چیه زند؟یحرف را م نیا

 گونهنیدارند چرا ا نیحساد چرا عقل ندارند که چگونه تهمت زنند؟ اگر د

 بتیبدتر از زناست و غ بتیکه غ دهیدر اخبار رس زنند؟یزشت م یحرفها

 یفتو ص یکن بتیرا غ نیاز عرض عوام مسلم یبدتر از زنا آن است که مسلم
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 تهمت؟ و ایبدتر است  بتی. حال انصاف ده که غیکن ادیکه دارد به بد 

جاهل؟ و تهمت به عالم چه خواهد بود اگر  ایعالم نزد خدا اعظم است 

 ستیناشا قدرنیکنند و ا ایح یجاهل از زنا بدتر است؟ باهلل قدر بتیغ

 و میجواب نگو چیچه کنم؟ اگر ه ایمسلمانان نکنند. خدا تیو اذ ندینگو

تهمتها به گردنم ثابت  عیجم میکنم و به ادب سلوک نما شانیا قیتصد

 مییاما علم ندیگویرا به دست گرفته م نیهم م،یداد نما وانکار کنم  شود،یم

 فی. چگونه با شما رفتار کنم؟ تکلیکنیسخنان قدح علما م نیو تو به ا

 تا من دیمسلم دست بردار تیپس شما از تهمت و اذ ست؟یمظلوم مقهور چ

 رانیادب تجاوز نکنم. واهلل انسان ح هیقدم از رو کیشما را بکنم و  ینوکر

 مینکیم میخواهیو آنچه م مییگویم میخواهیرفتار که آنچه م نیاز ا شودیم

از  دیس ایآ ست؟یاز علما ن خیش ای. آشودیو تو نفس مکش که قدح علما م

دو ورق  اوردیب شانیاز ا یکیآخر  ستم؟یمن خادم علما ن ایآ ست؟یعلما ن

انواع  درکه هشتصد کتاب  ییخود را و آنگاه با علما فیخود و تأل فیتصن

 سمعونی ائهیو ال من اول عقلونیال المر اهلل  یکنند. بار یاند مقابلعلوم نوشته

 حکمه بالغه فما تغن النذر.

  

 «*فصـل دوازدهم*»
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 نینه؟ ا ایخورد  توانیرا م نیجواب از مسأله دوازدهم که مال مخالف در

 یقوو ت نیبه تد دیغالب مردم چندان مق دندیآن ساختند که د یتهمت را برا

که  یکه جمع دندیو د ا،یو مال دن استیدن لیو غالب همتشان تحص ستندین

 دیگوب خواهدیم یاکه هر مسأله ییهر مال ندیگویو م ستندین نیبه تد دیمق

ار دبه گله یدارند و ضرر ییحرفها چه؟ خودشان دانند بحث مال نیما را به ا

 دیو شا فتادندیجماعت ماندند و به وحشت ن نیکه ا دندیندارد. حضرات د

را  نهایا دینشد، با نیبروند. گفتند ا یبا ماها راه ییواسطه رفاقت و آشنابه

خود را  نیمال مخالف هیخیمتنفر کرد. گفتند ش هیخیکرد و از ش یریهم تدب

 هینس ای د،یبسپر هیبه عار ای دیبه امانت بده یمال شانیاگر به ا دانند،یحالل م

 ندخوریو مال شما را م دانندیالبته مال شما را حالل م شانیا د،یبده شانیبه ا

به حق  ایاست. خدا ترمیعظ ایاز همه اسباب وحشت در نظر اهل دن نیو ا

جماعت. انصاف  نیما و ا انیدر راه محبتت که حکم کن م یاخون شهد

و به چه سبب حالل  داندیکه مسلم مال مسلم را چگونه حالل م دیده

مگر نه اسالم خون و مال مسلمانان را محفوظ داشته است؟ مگر نه  داند؟یم

 یو ائمه ما جماعت مخصوص یکیما  یاست و نب یکیما  یآن است که خدا

 بر مردم میدانیرا مباح نم انیما اموال سن ؟یکیو شرع ما  یکیو کتاب ما 

 بر مردم میدانیاموال اهل ذمه را مباح نم م؟یدانیرا مباح م عهیچگونه اموال ش

ما آن است که  قهیو طر نیواهلل که د م؟یدانیرا مباح م عهیچگونه اموال ش



  49|  صفحه

 

م  را السال هیلع دالشهدایرا که به آن سر س یریآن شمش دالشهدایاگر قاتل س

ران که مال براد شودیچگونه م مییرد نما قطع کرده به ما امانت بسپرد، به او

 یافهیطا هیحضرات باالسر نیا عیبر مردم؟ و جم میخود را حالل دان ینید

 کنند،یرا م گریمجتهد د دیتقل تیما نها ینیمثل ما و برادر د نیهستند از مومن

د؟ و را کنن هیفق کی دیکه همه تقل عهیشبکنند. مگر واجب است در مذهب 

اگر آنها حرمت اسالم را نگاه نداشته به ما ظلم کنند و افترا و تهمت به ما 

اح را مب شانینه آن است که خون و مال ا میکن یفغان شانیزنند و ما از دست ا

 دینمایو تظلم م کندیاز ظالم خود فغان م ینعوذ باهلل بلکه هر مظلوم میدان

 اهلل الجهر حبیال دیفرمایاست که خدا م نیا دینمایو داد م کندیم هاو گله

بالسوء من القول اال من ظلم و سخن مظلوم را استثنا فرموده و مبغوض 

 نشایما درباره حضرات گله و تظلم است نه آنکه ا ینشمرده است و سخنها

اند و به انواع تهمتها ما را متهم کرده مروتانیب نیولکن ا میرا کافر دان

 نیو ا میدانیرا مباح م شانیتهمت است که مال ا نیجمله اآنو از  کنندیم

بد شدند دربند خون و  یاگر با کس نیدی. مردم بمیاست عظ یهم اشتباه

ر اگ نیرا به باد دهند غم ندارند و آدم متد کیبه عداوت هر ستند،یمال او ن

را کافر  و تو دینماینم یتعد ،یفتیو به دست او ب یبکن یهزار سال با او بد

 کند،یو خون تو را هدر نم دیگویو مال و عرض تو را حالل نم خواندینم

ف بر و مشر ابدیبلکه اگر تو را گرسنه  دارد،یبر تن تو روا نم یبلکه زخم
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اگر  و کندیم رابیتو را س ابدیو اگر تو را تشنه  کندیم ریتلف، تو را س

 و کفن و دهدیتو را غسل م یریو اگر بم کندیم هتو را معالج یشو ضیمر

اسالم را درباره تو فروگذاشت  ضیو فرا کندیو بر تو نماز م دینمایدفن م

 ضیاو فر نیبه د ی. با تو اگر بد است به جهت اعمال تو است، دخلکندینم

 هراکیاز خودشان با خودشان، ز میترخود مهربان یندارد. پس ما بر اعدا نید

ات اسالم را مراع ضیفرا گریکدیبا  دینیبیو م مینیبیچنانکه م انخودش

ا که که انصاف است که با م دینی. پس ببمیکنیم شانیو ما درباره ا کنندینم

بر  که مشرف یرا در وقت شانیاز اکابر ا یکیکنند؟ چنانکه  نیچن مینیچن

 او یرابود حفظ عزت ب لیهالک بود رفتم و نجات دادم و ضامن شدم و ذل

قتل و اذالل من  یبرا ریالحال تدب افتیاز آن مخمصه نجات کردم، چون 

گر او چراکه ا کنمیم شیبتوانم برا یو باز اگر دستم برسد و خدمت دینمایم

به مکافات او حرمت  دیکند من نبا عیاسالم را ضا یحرمت اسالم و علما

که  دندین همه دیاسالم را از دست دهم. و همچن ضیاسالم را بشکنم و فرا

اقامه  شانیمجلس فاتحه به جهت ا شانیاز ا یکه مردند احد شانیا یعلما

با وجود آن  ریحق نیرا منظور نداشتند ابدا، ا شانینکرد و احترام ا

اقامه کردم و خرج کردم و  شانیا یمجلس فاتحه برا شانیا یهایلطفیب

به  نشایاز ا یحدا میما مرد و مجلس فاتحه برپا کرد یاز علما یکیچون 

 اقامه مجلس. یچه جا امدیمجلس ن
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ت ما خصل دهندیخصلتها که نسبت م نیبدانند مسلمانان که ا قدرنیا ،یبار

و عمل به  ضیو ورع و زهد و اقامه فرا یو تقو یکیو خصلت ما ن ستین

مستحبات مهماامکن و اجتناب از محرمات و از مکروهات مهماامکن و 

در  یما و اگر قصور تیما و ن نیاست د نیحقوق و امانت است. ا یادا

که  ما آن است نیلکن د میستیو معصوم ن میکنیواقع شود استغفار م لاعما

 عرض شد.

  

 *«زدهمیفصـل س*»                              

 یکه دادن صدقات به حضرات باشد. بدان ا زدهمیجواب از مسأله س در

کامل دارند  یبالغند و اوستادما اوستاد  یمخدوم مکرم که حضرات اعدا

را که به تهمت  نیاست. فکر کردند که سالط یامور اوستاد ماهر نیکه در ا

را  رو قدح علما، و تجا قیو تفس ریو علما را به تهمت تکف م،یخروج رنجاند

 ؟میرا چه کن نیدانستن مال مسلمانان، حال فقرا و مساککه به تهمت حالل

و  صدقات و خمس هیخیکه ش دییکرد که بگو یوح شانیبه ا شانیاوستاد ا

ه واقع چ ست،یاهلل سبب چسبحان ای. فدانندیحالل نم یخیش ریزکوه را بر غ

را از زکوه و  شانیبر مسلمان صدقه را حالل ندانست و ا دیشده است که با
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 روا یخیکه زکوه و صدقه را بر ش گفتندیخمس منع کرد؟ بلکه اگر م

که خود را منزه از چرک  خواهدیم یبود چراکه هرکس ترکینزد دارندینم

 یفتراکه ا هیعشریاثن ینشود؛ اما روا نداشتن بر فقرا لیدست مردم کند و ذل

و تا  ند؟ینمایجزا را نم وزمالحظه ر ایآ ترسند؟یاز خدا نم ایمحض است. آ

 اند؟ستادهیما ا یکجا پا

به دادن حقوق کرد  شیرا آزما شانیو ا دیآفر یائیکه خداوند اغنبدان ،یبار

 ایبه صبر بر فقر کرد، و در اموال اغن شیرا آزما شانیو ا دیآفر یو فقرائ

ش آن حق به اهل دنیرا حکم کرد به رسان شانیو ا دیبه جهت فقرا آفر یحقوق

دادن  منزه کرد از دیبا ار عهیآنکه اکابر ش یحت اندهیعشریاثن یو اهلش فقرا

 عیو بر جم باشندیم فیخود ضع نیضعفاست که در د یزکوه و زکوه برا

 نیزکوه داد، گوش به ا توانیالسالم  م همیائمه عل نیو موال هیعشریفرق اثن

تومرون و در دادن خمس  ثیمنکم احد و امضوا ح لتفتیو ال دیتهمتها نده

ارند د یو حق نیهستند مع یشخاصا السواست،یعل یخیش ریو غ یخیبه ش

 ام کتاب جامعو صدقات هم مثل زکوه است. آخر من کتاب فقه نوشته نیمع

و آن کتاب عمل است که  دینیو مسائل آن را بب دیاالحکام به آن رجوع کن

، نبود دادن زیجا یخیش ری. اگر به غکنندیو به آن عمل م رودیبه اطراف م

 یخیلکن تهمت محض است و ش نوشتمیو م گذاردمیمردم را بر ضاللت نم
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 ینیبه مسائل د یدخل شانیو گله و تظلم ما از ا السواستیعل یخیش ریو غ

جزع و تظلم  شانیو در غالب کتابها از دست ا میتظلم دار یندارد. بل

ه ک نهایا ندیگویغافالن م مییدو کلمه را هم نگو نیچراکه اگر ا میینمایم

قولها  نیپس به همه ا ندینمایم قیدارند و تصد تآنها هم سکو ندیگویم

 نیهم که ا میدانیو م میینمایو تظلم م میزنیقائلند. به ناچار داد م شانیا

را  شانیبه نصرت ما ا کسچیو ه ستندیایندارد و آنها باز نم دهیتظلمها فا

 بر تهمتها به شانیا قیاست که تصد نیمحض هم یلکن برا کندینم ینه

 پس نصرت حق میاطفاء نور حق نشده باشدر  یباشد و خود ساع امدهیعمل ن

ر طرزها د نیاز ا ریبه جزع و الحاح و تظلم و گله چراکه بغ میکنیخود را م

 بس است. حرفکیدر خانه اگر کس است  ست؛یروا ن بتیزمان غ

  

 «*فصـل چهاردهم*»

هم  ریتدب نیجواب از مسأله چهاردهم که حجه دادن به حضرات باشد. ا در

و از  ندیآیفروش که محجه بیفروشان است که چهار نفر غرحجه یبرا

آنها را هم  کنند،یمعاشرت م یحجه با هر کس دیخبر ندارند و به ام جاچیه

 لهأمسأله هم مثل مس نینروند. جواب ا هیخیش شیکرد که پ یریتدب دیبا
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ر د یزند، و سع نیکه افترا بر مسلم یزکوه است، و خدا مواخذه کند از کس

 دیانب یخیش ریو احکام دهد. چرا به غ عیشرا رییو تغ د،یاخماد نور حق نما

و نماز  رانندیاند و شهادات بر زبان نمرفته رونیحجه داد؟ مگر از اسالم ب

زکوه است و در  ألهو چون جوابش مثل مس رند؟یگیو روزه نم کنندینم

 .خواهدیفصل سابق گذشت اعاده نم

  

 «*فصـل پانزدهم*»

 دالشهداءیکه س میاکه ما گفته ندیگویجواب از مسأله پانزدهم که م در

م که چش دانمی. نمدیآیبه خنده م یتهمت که ثکل نینشده است. از ا دیشه

و  رومیو خود به منبر م کنمیم یخوانروز روضهده یندارند که من در سال

قصائد مرا و  گوش ندارند که ای. آانمیگریو م میگریو م خوانمیروضه م

 کتاب مقتل ایمردم؟ آ خوانندیم ایمرا بشنوند که در منابر و تکا یهانوحه

و  مدتها کربال نرفتم ایآ اند؟دهیو ند ستیمردم پهن ن انیام در مکه من نوشته

 نیو هم زنندیم البطالننیب یخدا را که تهمتها کنمینبودم؟ لکن حمد م

 یاز رو نهایکه ا شودیمعلوم م ممرد یمن، چراکه برا یاست برا یفرج

 مسلمانان است عییو مقصودشان محض تض ندیگویو عداوت سخن م ینفهم
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آن است که مردم در  یهم برا ریتدب نیا ،یحسد و عداوت. بار یاز رو

است و داخل  عهیش رتیو س یدارهیبه تعز دالحرصندیآخرالزمان شد

خوانها و روضه افکرد که اصن یریتدب دیشده است، حال با اتیضرور

 منتفع یدارهیعزا و آنها که از موقوفات بر تعز انیو بان شانیجات اعمله

اه کردند و اوستادشان اشتب یعقلیب یرا قدر نیا یآنها هم برنجند ول شدندیم

 است. البطالننیکرده است، پر ب

  

 «*فصـل شانزدهم*»

ما  نیعمل به مظنه. حضرات مخالف تیجواب از مسأله شانزدهم و حکا در

به  یکیاند که اگر انواع تهمتها به ما ساخته یهر قوم یبرا اطند،یبااحت اریبس

علما و طالب  یتهمتها را هم برا نیمقامش باشد و اقائم یگریکار نخورد د

همه حاضر است  امکتاب در علم اصول نوشته نیاند. اوال که من چندساخته

 یام و نسبت بدعتواسطه عمل به مظنه اثبات نکردهبه یاحد یبرا یو کفر

ام، بلکه آن را سبب نقص در و فسق ندانسته تیام، بلکه آن را معصنداده

. نندیام رجوع کنند به آن کتابها و ببندانسته شانیا یعدالت و زهد و تقوا

 نییاصول یاست. قدما دهیفهم یطور یاست و هرکس یمسأله اجتهاد تینها
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امثال  و سیادرو ابن یمرتض دیو س یطوس خیمانند ش اندکردهیعمل م به علم

 زیتجو یاند و بعضقائل به جواز عمل به مظنه شده یآنها بعض نیآنها، و متأخر

 زیو ظن را تجو اندکردهیعلما عمل به علم م نییاند، و اخبارنکرده

 اتیو از ضرور ستین نیشه بوده از اصول دیخالف هم نیو ا کردندینم

مسائل اصول و فقه اال ما  عیکه خالف در آن سبب کفر گردد. جم ستین

 دیاز مسائل مخالفت س یاریدر بس ریآنکه حق یاست، حت یشذ و ندر خالف

مسائل مخالفت  یاریمرحوم هم در بس دیام و سمرحوم کرده خیمرحوم و ش

ما عل نیدر ماب شهیخالف هم نیفقه، و ا ولدر اص یاند حتمرحوم کرده خیش

 دهیفهم یاست و هرکس از کتاب و سنت طور یبوده است چراکه اجتهاد

و  اندداشتهینبوده، همه احترام هم را م قیو تفس ریاست و هرگز سبب تکف

نبوده است و حال هم  انیدر م یو نزاع اندکردهیهم را م قیو توث لیتعد

 کندینم یآخر تفاوت ییخالف هم تعمق نما نیو چون در حاصل ا ستین

و هرچه از  کنندیبه کتاب خدا و سنت رسول مراجعه م فهیچراکه هردو طا

 .کندیدر عمل نم یو تفاوت کنندیبه آن فتوا داده و عمل م فهمندیآنها م

 شانیجهت همه ا نیدر طور فهم است و سهل است و از ا یخالف تینها

 میعظو ت میینمایم شانیبر همه ا و ما هم اعتماد اندفرموده گریکدیاعتماد بر 

 شانیا میو کتب ما مشحون است به تعظ میینماینموده و م شانیا لیو تبج

خود را در آن  ظیغ یبه سند ندارد، آنچه شفا یاجیلکن دشمن بدگو احت
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 یکیه ب یاحترامیکه ب انددهیشن یزیجهال چ ی. و اگر از بعضکندیم داندیم

علما  عیجم نیچنانکه مقلد شودیبزرگواران کرده نقص بر ما نم از آن

 و حرکات اندعهیو همه ش ست،یو نقص بر علما ن کنندیم حهیحرکات قب

 یصل رندغمبیو همه امت پ ست،یالسالم ن همیو نقص بر ائمه عل کنندیم حهیقب

اگر  ی. بلستین غمبریدر پ یمرتکبند و نقص یو آله  و به همه معاص هیاهلل عل

ه ب میباش یراض ای مینموده باش صیتحر ای میرا امر کرده باش شانیماها ا

 یوقت نقص در ماست و علم اهلل و شهد که مکرر نهآن شان،یا یمعاص

مرحوم  خیما هم قدح در ش یلکن مردم لغوند چنانکه اعاد کنمیام و مکرده

را  شانیعلما ا همهو حال آنکه از اجله علما بودند و  ندینمایمرحوم م دیو س

ذلک عاند ماند و فرمودهنوشته شانیا یو مدحها برا نمودندیم لیو تبج میتعظ

کار جهال  یی. پس بدگوندینمایقدح در آن بزرگواران م شانیجهال طالب ا

علما و از عمل جهال  ریاز اتباع سا ایمرحوم باشند  خیاست خواه از اتباع ش

د و قوم به من دارن یکه عقال یبحث تیغا ی. بلستیبر ندر علما راه ینقص

 یآن است که چرا نه کنندیگاه گاه در مجالس و محافل به من بحث م

دارم،  یدارم، تسلط یریدارم؟ شمش انهیآخر فکر بکنند که من تاز ؟یکنینم

 که دارم زبان یزیچ یبکنم؟ بل یدارم که مردم را بتوانم نه یچوب و فلک

 یو هر وقت بشنوم نه کنمیرا لعن م کنندهمخالفتو  میگویاست، به زبان م

و  ریو شمش الیکه حکام بالد با است دیلکن فکر کن کنمیم دیو زجر شد
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مردم را از نزاع با هم و اعمال  توانندینم دیشد یحکم و قشون و نسقها

مردم  فیو حر کشندیم کنند،یچشم م برند،یبازدارند. گوش م حهیقب

و  هیاهلل عل یصل غمبریمن از پ ایآ شوم؟یجهال م فیحرمن چگونه  شوندینم

 من نیدر مقلد دیدارم که در امت او جهال هستند و با استیس شتریآله  ب

ستند و جهال ه شانیا انیعیاست که در ش شتریب استمیاز ائمه س اینباشند؟ آ

دود ح یکه اجرا استیو س استیبا ر یاز علما اینباشند؟  دیمن با نیدر مقلد

 نیجهله هستند و در مقلد شانیا نیترم که در مقلدمن متشخص کردندیم

ر روزگار و بمعصوم باشد واال من مجرمم و تبه دیمقلد من با ایمن نباشند؟ آ

عن اعمال ل نیرا بر ا شانیام و انوشته شانیا یباطل؟ من چه کنم؟ کتاب برا

اد . خدا هم کتاب فرستانمتوینم نیاز ا ادهیام، زکرده شانیاز ا یام و تبرکرده

و قاطع رحم را  ند،یگویرا لعن کرد و مردم باز دروغ م نیو در قرآن کاذب

قاتل نفس را گفت مخلد  کنند،یقرآن لعن کرد و باز قطع رحم م یجادر سه

 میمومنان را گناه عظ تیاذ کنند،یدر آتش جهنم و باز قتل نفس م کنمیم

 گوشت مرده کرد دنیرا وعده خوران کنندهبتیغ کنند،یم تیخواند و باز اذ

 یرامن اطوع باشند تا ب یبرا دیاست که مردم با یچه توقع نی. اکنندیو باز م

ر و اگ ن؟یاجمع همیاهلل علسالم یآخرالزمان و ائمه هد غمبریخداوند عالم و پ

و طعن آنها را بر  کشندیدر نفوس است، چرا انتقام آنها را از من م یزینه چ

از رفتار مردم با من  یو عبرت دیبه حال من بکن یخدا را رحم زنند؟یممن 
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است و بحث بر هر  بیاست از دو طرف ع بیع نی. به هر حال اگر ادیریبگ

 دو طرف وارد، واال پس چه بحث دارند؟

  

 «*فصـل هفدهم*»                               

. اگر اجمال دیارا خواسته هیخیش دیعقا اتیجواب از سوال هفدهم که کل در

ر آن ب عهیاست و آنچه ش هیعشریاثن عهیش عیجم دیما عقا دیعقا دیخواهیم

و آنچه آن را انکار دارند ما آن  میما به آن اقرار دار نیاتفاق دارند در اصول د

. و اگر میدانیحجت م عرا در اصول و فرو عهیو اجماع ش میرا انکار دار

 در نوشتنش بعد از آن کلمه یادیاگرچه نفع ز دیواهخیم لیتفص الجملهیف

که اعتقاد  شودیاست عرض م یولکن چون هر سوال را جواب ستیجامعه ن

شأنه آن است که خداوند احد در خداوند عالم جل هیخیمسماه به ش فهیما طا

و  ست،یاو ن یهمتایگانه بیجز ذات  یگرید یاست در ذات خود که ازل

شأنه موصوف به آن واحد جل یواحد است در صفات خود که جز خدا

و واحد است  ست،یجز خدا صاحب آن صفتها ن کسچیو ه ست،یصفتها ن

و واحد است در  ست،یاو در افعال او ن کیشر کسچیدر افعال خود که ه

و  ستین ارو یازل میواحد قهار قد یجز خدا کسچیعبادت که عبادت ه
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او با او  یاو. و او در ذات خود احد است و ماسوا ریغ شرک است عبادت

 ست،ین یزیو او مقارن با چ ستیثابت در ذات او ن یانیامتناع بحت دارد. اع

. تسیاو در ذات او ن یاز ذات احد ریغ یمعن چیو ه ست،ین یزیمرتبط با چ

و به شکلها و  شودیگر نمذات او درجات و مراتب ندارد و بذاته جلوه

مخلوق مشاکل با  چی. و در صفات خود واحد است و هدیآیدر نم صورتها

او به  هیو تشب ست،یاو از صفات روا ن لیو تعط ست،یمشابه با او ن ست،یاو ن

. پس علم دارد نه چون علم خلق، و سمع دارد نه چون ستین ستهیخلق شا

را  هیصفات کمال مهسمع خلق، و قدرت دارد نه چون قدرت خلق وهکذا ه

است که  نیدارد نه چون صفات خلق. و در افعال خود واحد است که نه ا

 کیشر یریغ ای ستیمستقل است و او موجد ن یریاو غ یماسوا جادیدر ا

 کیدر کل با او شر یریغ ایاو،  ریرا غ یو نصف دهیرا او آفر یاست و نصف

از  نمأذو یریغ ای ،است کاریاوست و مباشر و خدا ب لیوک یریغ ایاست، 

اعم  میکه گفت رهایاست نعوذ باهلل؛ و آن غ کاریجانب اوست و مباشر و او ب

 یاو بدون تفاوت. پس جز خدا ریو آله و غ هیاهلل عل یصل غمبریاست از پ

 افعال کال ریسا نی. و همچنستین یتیو مم ییو مح یو رازق یواحد، خالق

. و در ریفعل در آن ال غ حدوث است خداست صاحب زیو طرا آنچه در ح

بشود اگر  دیذات مقدس او مقصود در عبادت با یعنیعبادت واحد است 

ه مالئک ایمرشدان  ایامامان  ای غمبرانیعبادت کند خواه از پ یرا کس یریغ
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دا. ابدا اب ستین زیعزوجل و جا یآنها باشد مشرک است به خدا ریغ ایجن  ای

که  میاباشد و چنان اعتقاد کرده انهگیواحد  یخدا یعبادت خالص برا دیبا

 و دهیو نار را آفر دهیجنت را آفر ست،یدر او ن یخداوند عدل است که ظلم

 یو از آتش دور برا کندیم کیرا به جنت نزد شانیو آنچه ا دهیخلق را آفر

 یو از بهشت دور برا کندیم کیرا به نار نزد شانیکرده و آنچه ا انیب شانیا

و به همه شعور داده و حرکت و قوه و قدرت و استطاعت  کرده انیب شانیا

 شانیخود را همراه ا تیکنند مش تیبه آنها عطا فرموده، اگر خواهند معص

 تیمطلب خود برسند و اگر خواهند طاعت کنند مش یتا به منتها کندیم

تا بتوانند به منزل رسند مانند آن دو کس که سلطان  کندیخود را تابع آنها م

 اریمشرق را اخت یکیرا امر کرد که به مشرق بروند و به مغرب نروند و  شانیا

 مغرب را یکیاو کرد تا به مشرق برسد و  یکرد و سلطان بدرقه به همراه

او کرد تا به مغرب برسد و اگر بدرقه  یکرد و سلطان بدرقه به همراه اریاخت

 اریتاخ سوءو  اریولکن حسن اخت دندیرسیبه منزل نم کیچیسلطان نبود ه

 کندیم انیبه قوت مدد خدا عص یکه عاص ینیبینم ایاز خلق است نه خالق. آ

. کرد انینتواند عص ردیآالت و ادوات را از او بگ ای ردیو اگر جان او را بگ

و خدا را  ،ی. بارریال غ دینمایهم به قوت و قدرت خدا طاعت م عیو مط

عالم است به ماکان و به  و ستیخود مجبور ن یدر کارها میدانیمختار م

 دهد ممکن است. رییاو بداست و هرچه بخواهد تغ یو برا کونیما
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وم و و آله  و معص هیاهلل عل یو آله  محمد است صل هیاهلل عل یما صل غمبریپ و

و شرع او  هایاو خاتم وح یو وح استیو خاتم انب صهیمطهر است از هر نق

 عیو جم امتیخاتم شرعها و کتاب او خاتم کتابها و مستمر است تا روز ق

 فرموده حق و صدق و عدل است. انیآنچه او ب

نفرشان رحلت  ازدهیفرزند اوست و  ازدهیو  طالبیبن اب یائمه ما عل و

است و رجعت خواهد کرد. و  یو ح بیغا یو دوازدهم ایفرمودند از دار دن

همه واجب است و شرعشان  تیسلف همه بر حقند و وال اءیصو او اءیانب

منسوخ است و آنچه قرآن و سنت به آن ناطق است از موت و قبر و برزخ و 

همه حق است و مردم عود  نهایا ریو صراط و غ زانیجنت و نار و حساب و م

آنچه ائمه  عیبا ارواح و ابدان، و معراج با روح و بدن بود و جم کنندیم

 همیآل محمد عل یامور. و دوست اتیدر جزئ یاند همه حق است حتفرموده

و  زمو دوستان اعدا ال نید یاعدا یالسالم و دوستانشان واجب و دشمن

ر رسول است د فهیو سنت خل نیخداست در زم فهیمتحتم است و کتاب خل

السالم در  همیآل محمدند عل فهیالسالم خل همیمردم و آثار آل محمد عل انیم

 فهیسه خل نیمتمسک به ا رسدیزمان که دست به امام نم نیو در ا عهیش انیم

 کند خودش احکاماستنباط  فهیسه خل نیشد. هرکس فهم دارد که از ا دیبا

 کند که او یاطاعت کس دیاست و هرکس فهم ندارد با فهیسه خل نیحامل ا
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آثار  وکتاب و سنت  راکهیاو کند ز دیو تقل فهمدیکتاب و سنت و آثار را م

مردم  یبه آنها الزم است که احکام آنها را برا یو ناطق خواهدیم یحامل

 دیاعوام ب ریبر سا همیعل اهللاند سالمائمه یاعصار حجتها ی. و علمادیبگو

 اخذ کنند. شانیخود را مردم از ا نید

 یتابهادر ک دیخواهیآن را م لی. اگر تفصهیخیش دیاز عقا یاست مختصر نیا

ام و نوشته رهیو ارشاد العوام و غ مهیمانند فطره سل یو فارس یبزرگ عرب

 ام.بسط داده نیالطالب هیاختالف را هم در کتاب هدا نیاز ا یمجمل

است ما  عهیما هرچه مطابق اجماع ش دیدر عقا دیاکه خواسته یقانون کل و

علماست ما از  قهیو طر عهیماست و هرچه مخالف اجماع ش نیو د میاگفته

ز عمل حرفها دست ا نیبه ا انیاست مختصر نافع ولکن بدگو نی. امیزاریب آن

د ولکن بو نیااز  شیکتب من ب ریاگر بنا بر انصاف بود سا دارندیخود برنم

مگر  دهدیبه حساد نم یرساله هم حاصل نیپس نوشتن ا ست،یبنا بر انصاف ن

 .و ال قوه اال باهلل کندیم شتریو عداوتشان را ب دیافزایآنکه بر حسدشان م

  

 «*فصـل هجدهم*»
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ام و جواب از مسأله هجدهم و آن آن است که همه فقه را من ننوشته در

ه که سبب ننوشتن من همبدان د؟یریو از که بگ دیچه کن دیهرگاه محتاج شو

هر  دیبا یاناس نهیو در مد الطبعندیفقه را اشتغال به اهم است چون مردم مدن

قه حفظ ف یبرامنتظم شود و  نهیاز خلق را رفع کند تا امر مد یحاجت یکس

فقه  حفظ یبودند و هستند و بر اکمل وجه لهیالجم همیفقها شکر اهلل مساع

اند و به انحاء اند. مختصرات و مطوالت نوشتهو کرده کنندیمردم م یرا برا

ظه م حفعصر ه نیو در ا شودیاز آن اکمل نم گریاند که داقسام کتب ساخته

السالم  همیمحمد علآل ضائلو علم ف دیامر اصول عقا یول ارندیآن بس

جهت خداوند ما را و له الحمد و له الشکر  نیحافظ است از اناصر و کمکم

امر کرده که  نیساخته است و عقول و نفوس ما را راغب به ا نیا یاز برا

 میاامر داشته نیهمت خود را مصروف ا تیآرام و قرار ما را ربوده است و غا

 مایاج به طهارت و صلوه و زکوه و خمس و صیاحت ادهیبه جهت آنکه ز یول

و  میکتب را نوشت نیمسائل است ا نیدر ا دیو حج مردم دارند و غالب تقل

ائل مس ی. اگرچه در باقمیافقها گذارده ریبه عهده سا دهیتساهل ورز ریدر سا

و جواب آنها هم نوشته  دیآیم اریبس یو استفتاها رایفقه هم سواالت بس

 یااند و رسالهضبط کرده یاز جواب آنها قدر رفقا یو بعض شودیم

 اند.ساخته
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م برسد ه ایام و دست شما نرسد، ننوشته ریکه حق یاهرگاه در مسأله ،یبار

 دیتقل دیکرد دایکه وثوق پ کیفقها اخذ کردن به هر  ریاست از سا زیجا

م مرد نهیمد یچراکه بنا دییالسالم را نما همیمحمد علو اخذ احکام آل دیینما

ساخته است و خلق  نیهم یرا برا شانیدر امر فقه بر وجود فقهاست و خدا ا

 انشیو اخذ مسائل از ا دییفراغ بال نما یرا از رو شانیا دیفرموده است تقل

و فهم آنها را  دیر دارو اگر خود هم قوه استنباط احکام از اخبا دییفرما

است و فهم اخبار از فهم  یامر سهل اریو بس دییخود استنباط نما دیکنیم

ا کتب م یاست چراکه علما ترآسانبلکه  ستیتر نمشکل اریاخ یکتب علما

د و انمشکل و عالمانه نوشته لتیفض یاند و از روعلما نوشته یخود را برا

م و عال یو بدو یو سوق یرا در اجوبه مسائل عام ثیالسالم  احاد همیائمه عل

 یاند چنانکه در کتب اصولتر بودهکامل دنیاند و در فهمانعالم فرموده ریو غ

 ام.نوشته

  

 «*فصـل نوزدهم*»                              

در حال نماز در نظر  دیجواب مسأله نوزدهم است که صورت مرشد را با در

 یضبع دندیاند که چون دبه ما زده نیافترا را هم به جهت ا نینه؟ ا ایگرفت 
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و موحد و  کنندیم اریخود را بس نیهستند که حفظ د نیصالح نیمومن

 یشتحا انددهید انیو صوف شانیاعمال درو حیمخلصند و به جهت آنچه از قبا

را  نانیو مذهب آنها دارند، خواستند که ما مسک قهیو طر اقیاز س یدیشد

تهمت  نیما در نزد آنها ثابت کنند ا نید یکنند و بطالن برا عیر آنها ضادر نظ

نند ک فیتحر زیاز کتب ما را ن یما جعل کردند. و بسا آنکه بعض یرا برا

و نوشته بودند که  دکرده بودن فیکتاب را تحر کیکه  دمیچنانکه شن

لما ع انیعبادت کرد نعوذ باهلل و حال آنکه در م دیرا با دیصورت مرحوم س

ن و نبود ستیرا مثل ما اظهار کرده باشد ن هیکه بطالن مذهب صوف یکس

السالم  اوضح از  همیمحمد علو آل عهیش قهیعبادت صورت مرشد از طر

و  بدعت را گذاردند نیاست که آنها ا هیسن هیصوف قهیطر نیآفتاب است و ا

کتابها  خصوص نیآنها منتشر شد و ما در ا هیو صوف عهیجهال ش انیدر م

اند همه را کرده فیکتاب را تحر کیو در اطراف پهن است اگر  میانوشته

 .دینیو بب دیاند، رجوع به آنها کننکرده فیتحر

شأنه را عبادت کند واحد جل یخدا ریرا که غ یخدا لعنت کند کس ،یبار

و آله  هیلاهلل عآخرالزمان باشد صلوات غمبریبه شرکت، اگرچه پ ایبه استقالل 

در حال عبادت صورت او را به نظر گرفتن و او را  ستین زیکه جا

چه خواسته  بیکردن و بدعت است و شرک است بال شک و بال رعبادت
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 میاشده نایالسالم  ب همیمحمد علو به نور آل میستیاو باشد؟ ما احمق ن ریکه غ

 ره باشدحامل دو من عذ نیب نیو در ا فهیکه اولش نطفه و آخرش ج یو کس

واحد  یو خدا میدهیکند او را معبود قرار نم یدو سه دفعه کناس یو روز

قرار  مخاطبو صورت او را در نماز معبود و مسجود و  میدانیقهار نم

آنچه به خاطرش خطور کند و  دیگویخصم انصاف ندارد م یول میدهینم

 .لیحسبنا اهلل و نعم الوک

  

 *«ستمیفصـل ب *»                            

مردم اسلحه داشته باشند به جهت فرج رکن  دیکه با ستمیجواب مسأله ب در

 الیرا به خ شانیاند که ازده نیافترا را به جهت حکام و سالط نیرابع. ا

حکام  دیجلوه دهند شا الیو خ هیاهل داع شانیاندازند و اهل حق را در نظر ا

فرج رکن رابع در  ،آسوده شود. نه واهلل انیو خاطر آقا ندیدرصدد دفع ما برآ

و  استیو شر اشرار و او را طمع ر ایدن یشدن از محنتهامردن است و آسوده

 تشبثی قیالغر» یبه مقتضا یاست ول یاو او را کاف مانیا ست،ین یسلطنت

 یایاز در دیشا شوندیم یالیحضرات حساد متشبث به هر خ «شیبکل حش

واال اسلحه ما ذکر و فکر ماست، و سپر ما  رندیگ یو آرام ابندی یحسد نجات
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و  یو قلعه ما گوشه انزوا، و اعوان ما طاعت و تقو ن،یرالمومنیام تیوال

و توشه  ،ینامتناه راتیو قصور و تقص یاهیما روس یاعمال صالحه، و ادعا

نعمت را به حمق  نیو استعداد ما علم ما، و چپر و قاصد ما کتب و رسائل. ا

 کیرفتن و شرو عرض مسلمانان و به جهنم لخام و اتالف جان و ما یو ادعا

. اگر ما دروغ میکنیدر خون خود شدن و مخالفت خداوند کردن بدل نم

اند خدا خود داند با آنها خدا ما را لعنت کند و اگر آنها افترا بسته مییگویم

 الظالمون. عملیو التحسبن اهلل غافال عما

  

 *«کمیوستیفصـل ب*»                            

 زدیافترا را اهل  نیکه اسالم. بدان تیفیو ک کمیوستیجواب از مسأله ب در

زدند و سبب آن شد که در زبان عرب قاعده آن است که در سالم، سالم 

 نیو ا دنیگویالسالم م کمیو در جواب عل ندیگویم کمیالسالم عل ای کمیعل

جواب  ردر کربال بودم و زبانم عادت به آن کرده است و د یمدت ریحق

م خواستند که بر مرد نی. حضرات معاندگفتمیالسالم م کمیکننده علسالم

ت و قرار داده اس یو نصار هودیشما را به منزله  یفالن ندیمشتبه کنند و بگو

 نتا مردم را به وحشت اندازند. تا آنکه به م د؛یگویم کیدر جواب شما عل
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 که من دوست شودیم ونهکردم. واال چگ انیب شانیا یو بر منبر برا دیرس

 شانیقرار دهم و به ا یو نصار هودیالسالم  را به منزله  هیعل نیرالمومنیام

 نیدهم؟ خدا حق ما را از ا رییخدا و رسول را تغ تیو تح میبگو کیعل

 نگذاردند. یباق یاهیکه باق ردیبگ نیجماعت معاند

اسالم است و  یهاتیسالم از عالمات و تح شانیکردن به ااما سالم و

که عرض کردم سابقا که  یکرد؟ وانگه دیمستحب، ترک مستحب چرا با

 شودیاختالف در فروع باعث شقاق نم ست،ین نیدر اصول د یاختالف

با  خمیو مشا خمیمن با مشا یبا هم مختلفند، حت عهیش یعلما عیچنانکه جم

سبب آن  کنندیکه حضرات با ما م تهایعداوتها و معص نیا و گر؛یکدی

و  میکنب دیما نبا کنندیم تیکند. آنها معص رییکه احکام اسالم تغ شودینم

کردن نوشتن و شکوهو کتب ادیداد و فر نیتظلم و ا نیبود که ا نیاگر نه ا

و  اینقدر شغل دارم در دو آن شدمینم شانیبر ما الزم بود، اصال متعرض ا

 ندیگویمردم م میاگر نگو یکارها را ندارم ول نیوقت کم است که فرصت ا

 شانیا قیاند و تصداز ترس ساکت شده نهایتهمتها راست است و ا نیالبته ا

وقت اکتفا نکرده درصدد خون و جان و مال و آن نهایو به ا آمدیالزم م

 یاظهارکردن استنکاف دادیداد و ب نیچنانکه با وجود ا آمدندیناموس ما بر م

 .اندستادهیما ا یجا پاندارند و تا همه



  70|  صفحه

 

  

 *«ودومستیفصـل ب*»                          

اهلل! چرا از گرفتن باشد. سبحانکه زن ودومستیجواب از مسأله ب در

 فینسل و تأل ریگرفتن روا نباشد؟ و به آن اقامت سنت و تکثزن نیمسلم

هم  گرید یواسطه نفع نیبه ا حتملیو  شودیاوت معد رهیقلوب و اطفاء نا

را  تدرباره ما، قراب کنندیاگر خدا را مالحظه نم دیداشته باشد که شا

 تیخاص نیاز سر خون و مال شما بگذرند و اگر ا یشیمالحظه کنند و به خو

روا نباشد؟ و حال آنکه در  دیهم نباشد به حسب حکم حالل و حرام، چرا با

 شانیو عداوت ا ستین نیو اختالف فروع مانع از ا ستین یاختالف نیاصول د

حسب حکم  به شانیدادن به ازن نیو همچن کندیحالل خدا را حرام نم

 مسأله.

  

 *«وسومستیفصـل ب*»                           

نقبا و نجبا در هر عصر متعددند  ایاست که آ وسومستیجواب از مسأله ب در

نه؟ سابقا در  ایواجب است  شانیواحد؟ و معرفت اشخاص امنحصر در  ای
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اند هما نوشت نیسابق خیام و مشارسائل نوشته ریرساله نوشتم و در سا نیهم

ا ر یسوال هربه هر حال  م؟ییبگو دیچقدر با دانمیمتعددند. نم شانیکه ا

 شانیمتعددند و در عدد ا شانیا شودیاست. آنچه از اخبار معلوم م یجواب

هفتاد نفر نجبا هستند و  شودیکه در عوالم است معلوم م یثیآنچه از حد

 انشیاخبار در خصوص بزرگان ا ی. و از بعضیدوازده نفر نقبا در هر عصر

 نایقیو العلم عند اهلل و به هر حال منحصر در فرد  نفرندیکه س شودیمعلوم م

ت . پس معرفستیمعلوم ن قتیطور حقهم به شانیو متعددند و عدد ا ستین

افترا را  نیا نیبه جهت ا یالزم نخواهد بود و اعاد انهمیباع شانیاشخاص ا

. است که منحصر در اوست یمدع یکه امروز فالن رندیبگ جهیکه نت سازندیم

. نمدایرا منحصر در فرد م شانیو نه ا جابتمنقابت و ن ینه واهلل که نه مدع

نه اند من چگوبر تعدد آنها کرده حیاند و تصرکه خدا و رسول نفرموده یزیچ

 .امتیبکشد در روز ق ندگانیخدا انتقام ما را از افترا گو م؟یگویخالف م

  

 *«وچهارمستیفصـل ب*»                        

هم  نیکه مراجعه به کتب اصول باشد. ا وچهارمستیجواب از مسأله ب در

 خرمیاست که روح من خبر ندارد، من خود کتب اصول را م گرید یافترائ
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و من  کنمیو اوالد و تالمذه خود را امر به خواندن آنها م کنمیو مطالعه م

مدتها  ممرحو دیدارم و س فاتیام و در اصول تصناصول خوانده یخود مدت

ارند د فاتیمرحوم در آن تصن خیدارند و ش فاتیاصول خواندند و در آن تصن

که  یکه هرکس یستیبا شدیو اگر م شود؟یم دهیفقه بدون اصول فهم ایآ و

 و کتب علما و استدالالتشان ستین نیشود و حال آنکه چن هیاصول نداند فق

ائل مس یاگر در بعض ومگر به علم اصول.  شودینم دهیو قرآن فهم ثیو احاد

و خود  میموافقت دار گریبا بعض د م،یمخالفت داشته باش شانیما با بعض ا

در مسائل اصول اختالف  گریکدیکثر اهلل امثالهم هم با  نییاصول یعلما

 عایکه محل اختالف نباشد و جم شودینم دایپ یآنکه مسأله جزئ یدارند حت

. ودشیکه اختالف نم اتیرورض یمسائل اختالف دارند مگر بعض عیدر جم

م در مسائل اصول فقه مرحو خیمرحوم و ش دیبا س ریآنکه خود حق یحت

نا که ب یمرحوم اختالف داشتند و وقت خیمرحوم با ش دیو س میاختالف دار

به جهت اختالف افهام. و علم  شودیباشد اختالف م یشد که مسأله اجتهاد

اختالف سبب آن  نیو ا اراست و محل اختالف انظ یاصول علم اجتهاد

ا کتاب ضالل داند نعوذ را ضال داند و کتاب او ر یگرید یکیکه  شودینم

ا از ر شانیا نیافترا را به جهت آن زدند که علما و طالب و مقلد نیباهلل. و ا

 دیاز تقل دمیمرحوم پرس دیندارد و من خود از س گرید یما برنجانند و راه

شتند دا یاصول یرا از علما لیتبج تیو نها نداجازه فرمود ن،ییحضرات اصول
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 میسته یاصول ریسراپا تقص ریمرحوم و حق خیمرحوم و ش دیو خود س میو دار

ت و که هس یزیچ ی. بلمیتهمتها باش نیمتهم به ا دیذلک باو مع ینه اخبار

 میاختالف دار شانیمسائل با ا یبرساند آن است که در بعض بیشاهد به غا

که  شانیا اتیو اجماع اتیمگر در ضرور میموافق یو با بعض ،یبا بعض یعنی

اعضا و جوارح ما و ظاهر  یبرا یاهیکه باق دانمیدر آنها و نم میاختالف ندار

 زدی آنکه در ینبسته باشند. حت یگذاردند که بر آن تهمت یو باطن ما باق

به خنده  ی! ثکلداندیلواط را در ماه رمضان حالل م یشهرت دادند که فالن

ر است. آخ زیوک نماز جاکه در کرک خ دیگویم ی. و گفتند فالندیآیدر م

در  یکه لواط حالل باشد وانگه دیگویسخن م گونهنیکه آدم عاقل ا دینیبب

 ،یماه رمضان و در کرک خوک نماز روا باشد، و خوک کرک ندارد. بار

 ای. آهوآلهیعل اهللصلوات ایبکشد در حضور خاتم انب نهایخدا انتقام ما را از ا

 دارند؟یقدح و آزار ما را روا م قدرنیاکه  میشویما از علما محسوب نم

 الظالمون. عملیو التحسبن اهلل غافال عما کنندیبکنند آنچه م

  

 *«وپنجمستیفصـل ب*»                          
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 بابش اهلللعنهم هیکه باب یاباطله التیو تأو وپنجمستیجواب از مسأله ب در

ز را ا عیشرا عیرا بر هم زدند و جم عیاسالم و شرا عیرا مفتوح کردند و جم

ظهور امام است، او که  محمدیعل رزایو گفتند که م دندیمحل خود گردان

و طلوع  ردند،گذا یرا اسم کس یانیظاهر شد امام ظاهر شده است. و سف

 و ،یزیرا به چ یحسن دیکردند، و س لیتأو یزیآفتاب از مغرب را به چ

را به  امتیو رجعت و ق ،یزیرا به چ از آسمان یو ندا ،یزیخسف را به چ

آنکه چند روز که شد گفتند رجعت شده، چند روز گذشت  ی. حتیزیچ

 التیأوت نیقدر بطالن ابرداشته شد وهکذا. و آن فیشد و تکل امتیگفتند ق

مالل از نوشتن آن دارم. خدا  گریام که دام و نوشتهمبتذل شده است و گفته

 ایمن  خیمشا ایرا در کالم من  التیتأو گونهنیرا که ا یلعنت کند کس

 دهد. رییو اسالم را از ظاهرش تغ نیالسالم  بکند و د همیمحمد علاخبار آل

اول و در ظاهرش شک و  دبر ظاهرش حمل کر دیرا با ثیکالم ما و احاد

آن  یکه ظاهرش مراد است برا یکالم با وجود ی. بلستیشبهه و اختالف ن

هست اما نه چنان است که مطلقا ظاهرش مراد نباشد و و باطن هم  لیتأو

اب ب نیو اگر فتح ا نیباب در د نیباشد و حرام است فتح ا لیهمه آن تأو

 نیو ا گرددیفاسد م یلو بک شودیم لیاز محل خود زا نید عیشود جم

 هیصوف یامت افتاده است و اگر بعض نیاهلل در العنهم هیاز صوف لیمذهب تأو

 یایمرحوم نموده باشند و هنوز بقا خیش قیاز تصوف توبه کرده باشند و تصد
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 لیکتاب و سنت و اخبار را تأو ایمانده و کلمات ما را  شانیدر ا یآن ناخوش

به  را هیبود که حضرات باب لیمرض تأو نیهم و میزاریکنند ما از عمل او ب

 د که آنها رفتند.باب را کند به آنجا رو نیدرک واصل کرد و هرکس فتح ا

  

 *«وششمستیفصـل ب*»                          

 یامر و ستیدر کتب ن هیخیکه اعتقادات ش وششمستیجواب از مسأله ب در

ست حضرات ا یافترا از اعظم افتراها نی. اندیگوینم یاست و به کس یقلب

که عقال  یاما نکته یکه بر کتابها دندید یبعض راکهیاست ز عیوس یدانیو م

 انتوینم هاظهگرفت و در اقوال ما در درسها و موع توانیو علما بپسندند نم

ه نکته گرفت ک توانینکته گرفت و بر حرکات ما و آداب و معاشرت ما نم

ه ها ساخت و افتراها بست کنکته دیکردند که با یکند، فکر قیعاقل تصد

ند خود کافر یت در دلهاحضرا نیانکار آن را نتواند کرد. گفتند که ا یکس

خود دارند و در کتب  یفاسده در دلها دیو عقا ندیخود صوف یو در دلها

ه است ک مانیکه اوال از اسالم و ا دی. حال به نظر عبرت نظر کنسندینوینم

کرده و ندا به  شیتولد کرده و بر اسالم ع نیمسلم انیرا که در م یمسلم

و کتب و ادله و مصنفات دارد بدون است  نیمسلم یو از علما کندیاسالم م
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تو فاسد  یقلب دیو عقا یدل کافر رتو د نکهیکنند به ا ریجهت و سبب تکف

کار ان هیتو از راه تق ندیبگو ستمین نیکند که من چن ادیاست و هرچه فر

د لعنت کن ،یخوریقسم م هیتق یتو از رو ندیقسم بخورد بگو ،یکنیم

و  رسول و ائمه ایخدا را به شهادت آورد  ،یکنیلعن م هیتو از راه تق ندیبگو

 یرعش ندیراه مکر است، طلب مباهله کند بگو از نهایا ندیمالئکه را، بگو

و اسالم خود را  مانیاظهار ا دیچگونه در اسالم با نانی. پس ما مسکستین

 کند؟یم یسلوک کس طورنیا یو فرنگ یگبر چیکه با ه دینیبب م؟یکن

و خون و  یو طاهر یتو مسلم ندیگویکلمه اسالم بر زبان آورد م کهنیهم

از راه عداوت و حسد و لجاج  طورنیبه ا عهیش یلمامال تو محفوظ و با ع

ر دل تو د دیگو شانیبه ا یکه اگر کس کنندیفکر نم ای. آکنندیسلوک م

عد واآخر از ق کنند؟یاست چه م هیتق یکنیو م ییگویو آنچه م یهست یهودی

 نید نیخود را به باد دادن چرا؟ ا نیحسدها د نیو به ا رفتنرونیب یاسالم

 ریو آله  به تداب هیاهلل عل یرا که رسول خدا صل ینیو مسلم داسترسول خ

 نیبه ا دیرا فرمود چرا با شانیکلمه ا فیاز شقاق به وفاق آورد و تأل یاله

کر و عمر و ابوب یو آله  اسالم زبان هیاهلل عل یصل غمبریکرد؟ پ قیتفر الهایخ

که با  اوستحکم  ایبه دل آنها نداشت، آ یو کار رفتیپذیعثمان را م

در  شانیما و ا انیسلوک کنند؟ خدا حکم کند در م طورنیا عهیش یعلما

 روز فصل قضا.
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 *«وهفتمستیفصـل ب*»                          

ن قول م نیا یکه اطاعت سلطان باشد. بل وهفتمستیجواب از مسأله ب در

هم به  نجایام و باز اکرده انیها و کتابها بدر درسها و موعظه شهیاست، هم

ده را خلق کر ینافذه خود عالم تیبه مش میکه خداوند حک میگویاختصار م

حکمت  عام و از وضکه در ارشاد العوام نوشته یطورحکمت به یاز رو

استعداد  و تیاگرچه بر حسب قابل یاز دول یدول ریو تأخ یبر دول یدول میتقد

اهره دول ق نیکه ا ریتدب نیمحکمه اوست ا ریخود عالم باشد. و از جمله تداب

قرار گرفته است که  نیاو چن تیزمان قرار داده است و مش یاجزا نیرا در ا

ه ه حجک همیاهلل علائمه سالم یمدول قاهره برقرار باشند تا ظهور دوازده نیا

 یازریتاجرزاده ش محمدیعل رزاینه م ن،یاست مع یبن الحسن باشد و شخص

و  بیو عالم و جاهل و نق یو ادن یاو از خوب و بد عالم و اعل ریو نه غ

هلل ابلکه همان بزرگوار خاص که محمد باشد عجل شان،یا ریعالم و غ بینج

فاطمه و  و طالبیبن اب یاز نسل عل یفرجه و فرزند امام حسن عسکر

محمد و آله  و ظهور او اول ظهور دولت آل هیاهلل عل یصل غمبریحضرت پ

دولتهاست و خدا خواسته است که  نیا امیاز او ا شیالسالم  و پ همیاست عل

. مدآیخدا غالب نم تیبر مش شانیباشد واال قدرت ا نیحکمت چن بیترت
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کابره م نیسالط نیمکابره و مخالفت با ا رفتقرار گ نیاو چن تیحال که مش

 ندشویخروج کنند همه کشته م شانیبر ا نیزم یرو عیبا خداست و اگر جم

خود را به دست خود  شانی. پس مخالفت اندیآیغالب م نیسالط نیو ا

 تیخود را تابع مش تیمش دیو با عنهیکردن است و حرام است و منههالک

. و یشویالک مواال ه یاست تو هم بخواه هخدا کرد و آنچه خدا خواست

را در همان درجه که  شانیمتعلقان ا عیجم دیاست بلکه با یقاعده اصل نیا

قدر عزت که خدا او را معزز داشته است و به آن یخدا خواسته است بخواه

. بلکه ییو خالف خواهش خدا ننما یو نظم عالم را بر هم نزن یمعزز بدار

اده د یعزت یقدرکه خدا به شانیو اتباع ا نیسالط ریاز غ ایهرکس را در دن

 نیاو با او راه رو. و اگر مردم چن یاو بخواه و به مقتضا یقدر عزت براهمان

کنند چنان عالم منتظم شود و فساد برداشته شود که مردم همه به راحت افتند 

نطلبد  ادهیکه خدا به او داده ز یقدر عزتو هرکس قدر خود را بداند و از آن

س اگر . پدیخلق ننما تینبرد و اذ یندارد و حسد بر کس ینزاع با کس گرید

قاعده  نیقاعده راه رو اگرچه من خود به ا نیبه ا ایدر دن یخواهیسالمت م

 یول ندینمایسلوک مرا حمل بر مکر م عایو جم ستمیو سالمت ن رومیراه م

و  ستمیخود ن فسدر هالکت ن کینفس خود من شر شیهست که پ قدرنیا

قاعده و حسدشان  نیمردم است به ا رینکردن سامن از عمل یعدم سالمت نیا

 بر من. بد نگفته است شاعر که:
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 ازارمین یآن سرم که درون کس بر

 

  

 حسود را چه کنم کو ز خود به رنج در است 

 

 

 

 

ود بر آن مترتب ش ییایخدا کرد، خواه نفع دن یبرا دیآنکه کار را با گرید و

راه  نیکه به جهت اطاعت خدا ما به قاعده د دوارمیامو خواه نشود. حال 

 خواه مردم راه روند و خواه نروند. م،یرو

اش هرگاه صاحب حکم باشد بقدر غلبه یااطاعت هر صاحب غلبه خالصه،

و اطاعت خداست و در  ستین نیالزم است مثل نماز و روزه و شک در ا

 .دیام رجوع کنکتب مفصل نوشته ریسا
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 *«وهشتمستیفصـل ب*»

 زیکفرآم یزیچ یکه هرگاه در کتاب عالم وهشتمستیجواب از مسأله ب در

در  هرگز از اسالم نبوده و نیکه انه؟ بدان ایکرد  ریاو را تکف توانیم نندیبب

در السنه و افواه کل خلق « ال عبره بالقرطاس»و  ستیمعمول ن هیقض چیه

ر تومان ب ارباشد که هز یکه به خط کس یبه کاغذ یهیفق چیه ایاست و آ

اگرچه به  کندینه؟ هرگز نم ای کندیذمه من است حکم به اشتغال ذمه او م

چند نوشته  یزیچند که بر او چ یو کاغذ یخط و مهر او باشد. حال کتاب

 فیو تحر نیمفتر یو افترا نیاز دس داس رودیشده باشد و هزار احتمال م

 زیکفرآم ارته به محض عبو غلط کتاب، چگونه ممکن است ک نیمحرف

 است و بخصوصه در اریبس یبا وجود آنکه صاحب کتاب را اعاد یدر کتاب

و  خینموده باشند مثل کتب مرحوم ش فیکتاب او دس کرده باشند و تحر

اخل د خواهندیو هرگونه کفر که م رندیگیکه کتب ما را م ریحق نیو ا دیس

 ریفتک یتابدر ک یعبارت دنیکه به محض د شودیپس چگونه م کنند،یم

که آنچه  کندیم ادیکرد؟ و حال آنکه آن مومن بر رووس منابر فر یمومن

آن کافر  ندهیام و گوو من نگفته ستیخالف ضرورت اسالم است از من ن

افتراها  و فاتیتحر نیا عیاز جم یباشد که خال یکه عبارت یاست. و بر فرض
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 یاصطالح خاص، پس فقهائ صاحب آن کالم عالم است و صاحب یباشد ول

به محض آنکه از آن عالم  دیکه آن علم را ندارند و از آن علم خبر ندارند نبا

 دیآیدرست نم شانیاست و به فهم ا شانیکه خالف اصطالح ا نندیبب یزیچ

رت عبا نیکه مراد من از ا دیگویکنند و حال آنکه صاحب آن کالم م ریتکف

 مطابق ضرورت اسالم است.

حکمها  یعبارت دنیو به محض د کنندیکار را م نیا یحضرات اعاد ،یبار

 یو درباره علما کنندیرا درباره اهل ذمه مراعات م یو قواعد اسالم کنندیم

 کشاندیم جاهانیاست عاقبت حسد و به ا نیو چن کنندیاسالم مراعات نم

 د،یانسان را حفظ فرما . خدازندیسر م شانیماانزل اهلل از ا ریالبته، و احکام بغ

داشته باشد به خط و مهر او و  یسند از کس یکه کس ناریدر خصوص دو د

حضرات درباره نفوس و اموال  نیکرد و ا دیحکم نبا طورنیاو منکر باشد ا

 است و نیالحاکم. خدا احکمکنندیحکم م گونهنیا نینفر از مسلم نیچند

 اهلل. ضباست نعوذ باهلل من غ یروز سخت امتیروز ق

  

 *«ونهمستیفصـل ب*»                            
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عدول به کفر  هیاست که هرگاه در نزد فق ونهمستیجواب از سوال ب در

برادر مکرم من که آنچه در شاهد معتبر است  یشهادت دهند. بدان ا یکس

بنا بر اختالف فقها،  تیرو ایو عدالت و علم به واقعه  مانیبعد از اسالم و ا

ه را ک زیمشعر آن چ یعنی. دهندیاست که به آن شهادت م زیچخبرت به آن

داشته باشد. پس اگر دو مسلم مومن عادل دو نفر  دهدیدر آن شهادت م

شخص از فالن در علم طب و بروند شهادت دهند که فالن نندیرا بب بیطب

ندارند  یآگاه چیلم طب هاست، اگر آن دو شاهد عادل از ع شتریمهارتش ب

آن را مشاهده  وندارند  یشهود چیه هیچراکه در مشهودف رندیپذینم شانیاز ا

و  باشند بیاند که آن دو طبکرده تیرا رو هیاند بلکه محل مشهودفنکرده

اند. پس شهادت در دو را مشاهده نکردهاند طب آنمشعر طب را چون نداشته

رد ز یفالن یکور باشند و شهادت دهند که قباکه  یآن ندارند مانند دو عادل

غنا خواند. حال شهادت  یفالنکه شهادت دهند که  یدو عادل کر ایاست، 

اند. پس آن دو چراکه مشاهده نکرده ستیاگرچه عادل باشند مسموع ن نهایا

 یهیو مشعر فقه ندارند چگونه شهادتشان درباره فق ستندین هیعادل که فق

 نیکامل است. و همچن ایناقص است  ایهست،  ای ستین هیاست که فق زیجا

و عدالت مسموع  مانیشهادت دهند بعد از ا یدرباره منجم هیهرگاه دو فق

اند چراکه مشعر علم نجوم ندارند و علم نجوم منجم را مشاهده نکرده ستین

شهادت  ندیاز واقعه چگونه مسموع است؟ اگر گو بیو شهادت شخص غا
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به واقعه هم باز مستند به قول  یشهادت علم مییگویم دهدیبسا م یعلم

که خبرت دارند به آن علم و شهود آن علم را دارند. پس بسا  شودیم یجمع

که فالن منجم کامل است  شنوندیعادل م ریآنکه دو عادل از ده نفر منجم غ

 که شنودیم گریعادل د کی ایاز دو عادل  ای شود،یاو حاصل م یو علم برا

. و شودیلها شهادت دارند و مشعر نجوم را دارند پس علم حاصل مآن عاد

آثار نباشد ابدا مسموع نخواهد شد چراکه  ایهرگاه مستند به مشعر آن علم 

 است و دنیکردن و دمشاهده یو شهادت به معن نایقیندارد  یکس بیعلم غ

 نیهمانا ا ده،یو نه آثار آن را د دهیشن ییناینه از ب دهیاگر انسان نه خود د

. دهدیم جایعادل که شهادت ب ریاست متهم و صاحب غرض و غ یشخص

 ای علمیصالح ب ایچگونه شهادت هر بقال و نانوا  نانیمسک اپس درباره م

است خاص  یمسموع است و حال آنکه علم ما علم هیفق ای دانیباعلم عرب

آن هم بعد از  خواندن در نزد خود ماو به سمع و نطق و درس نهیبه س نهیو س

 هک می. االن ما شاگرد دارمییگویکه ما چه م شودیم دهیدراز فهم یسالها

 ستیهم ن ذهنیو ب خواندیاست که در نزد ماها درس م سالیبسا آنکه س

 امیکه آنچه در ا فهمدیو روز به روز م دهیذلک به کنه مسائل ما نرسو مع

ه و سال ستیشاگرد ب نیبود کنه مسائل ما نبوده، و همچن دهیگذشته فهم

ر طوهمان دهیهممسائل ما را نف قتیکه هنوز حق میپانزده ساله و ده ساله دار

هست که پنجاه سال است در مدرسه است و هر روزه در درس  یاکه طلبه
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. اموختهیفقها حاضر شده و بحثها کرده و هنوز مجتهد نشده و رسم اجتهاد ن

که پنجاه سال و شصت سال درس  شودیحکمت هم م قهیدر طر نینهمچ

ا و خط ر اندهنشوند. مردم هستند که پنجاه سال مشق کرد میبخوانند و حک

پنجاه سال است که در طب  اند،دهیو نکات خط را نفهم سندینویخوب نم

در علم ما هم  نیهمچن اند،دهیو هنوز نکات طب را نفهم کنندیکار م

کل علوم و صناعات را  یستیمردم با عیبود جم نیاز ا ریاگر غ .شودیم

 یعلم ایدن رد گریبفهمند و حال آنکه علم ما ادق علوم عالم است و د

که هر  یخواهی. چگونه مستیاز علم ما ن ترقیدشوارتر و مستورتر و دق

و از  دیاین ایحرف ما را بفهمد؟  ندیدر مجلس ما بنش دیایکه دو روز ب یکس

بشنود و از ضم بعض آنها به بعض  یزیو سارقان کالم چ نیخارج از نمام

ه ک دیبدهد. انصاف ده یوقت برود و شهادتو آن میابفهمد که ما چه گفته

 یادتو شه کنندیکه م یکار تی. غامیجماعت به چه بال گرفتار نیاز دست ا

سه روز به درس  دو یاز علم عار نانیچسخن یاست که بعض نیکه دارند از ا

ند و پس آن خبر ندارند بشنوند و بروند خبر ببر شیکه از پ یو کلمات ندیایما ب

ما خبر  یمجلس خودشان آدم آمد برا یوکه از ت ندیو آن حضرات هم بگو

نود بش یکه کس میکنینم نیماست و خربوزه که ما در درس مع متیآورد. ق

است، بلکه من بسا باشد که ده روز  دهیهمان باشد که شن یو خبر ببرد و معن

و  نیرا کنم و اول ده روز ذکر شده است که سخن آنها ا یونانیسخن  انیب
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حرف او؛ و رد من بر او  یاوست برا لیدل انیاست و تا ده روز ب نیا لشیدل

نمام دو سه روز از اول سخن گذشته آمده و پنج  نیو ا دیآیبعد از ده روز م

ل اص قتیو حق ستیمذهب ک نیرفته و ندانسته که او  دهیروز آمده و شن

ا آن ر اتیرا نداند چگونه منته یکه مقدمات علم یو کس دهیمطلب را نفهم

 دمینش یکه من از لفظ خود فالن دیگویم رودیم یکسنیچن ،یارب فهمد؟یم

وطها را نامرب نیفتنه را آن بزرگتر که ا نیو باب ا گفتیم نیو چن نیکه چن

مفتوح کرده  کندیآن م یو حکم به مقتضا شودیو مسرور م دهدیگوش م

 یعلم آگاه نیمسلم منما، تو از ا بتینامربوط مگو و غ دیاست. و اگر بگو

وع . ولکن نه تابع و نه متبکندینم یغلط نیچن گریاو د رینه او و نه غ ،یندار

و بهانه  لهیهمه وس نهای. اخواهندیخود را م ظیغ یو شفا دارندیدست برم

چنانکه از سواالت سابق معلوم  کنندیهم نباشد اختراع م نهایاست، اگر ا

 تیشهادت کفا درشد. و از آنچه عرض کردم معلوم شد که عدالت تنها 

و هرکس  دهدیبلکه عادل شهادت در آنچه مدرک آن را ندارد نم کندینم

سد شده دهد در آنچه مشعر آن را ندارد فاسق است و عدالتش فا یشهادت

 سواالت؛ و نیبه ا دیااشتباه فرموده دیاست. ولکن شما هم که جناب سائل

دارند و کار خود را یخود دست برنم یسواالت، حاسدان از بغ نیبه جواب ا

 نهایکه اگر ا دیبگو تواندیبه ما نم یهست که کس قدرنیا ی. بلکنندیم

 د؟یکنیو چرا اظهار برائت خود را نم دیادروغ است پس چرا ساکت نشسته
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کتب به جهت محض برائت ذمه است و اتمام  ریکتاب و سا نیو نوشتن ا

و  دارندیدست برنم نهایاکه تا جان در قالب من هست  دانمیحجت واال م

 همیو من هم ان شاءاهلل از ذکر فضائل آل محمد عل لیحسبنا اهلل و نعم الوک

 .دارمیالسالم  دست برنم

 زلیمادحکم لم یریالحم

 و لو تقطع اصبعا اصبع 

 

 

  

 *«امیفصـل س*»                               

حضرات باشد به شما و سلوک شما با  تیکه اذ امیجواب از مسأله س در

 هیاهلل عل یخدا و رسول را صل یمخدوم صالح من که اگر رضا یآنها. بدان ا

فاره که ک دیشو تهایو متحمل اذ دییو محن نما ایصبر بر بال دیخواهیو آله م

طلب  تزندان مومن است و در زندان چه راح ایگناهان شما شود و دن
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اهلل، نه و د؟یو به بهشت رو دییآ رونیکه از زندان ب دیخواهیمگر م د؟یکنیم

ما. پس  یاهل بهشت و زندان برا ی. باشد بهشت از براخواهمیمن که نم

د و بر تلف اموال خو دینیاز ضرب و شتم که بب تیاذ هرگونه دیمتحمل شو

 نیکه به ا کنددر دل شما وسوسه  طانیو اگر ش یلیصبر جم دییصبر نما

. خداوند بنده مومن ستین نینخواهد ماند، چن یاهیما باق یبرا گریقاعده د

اقت و فوق ط اندازدیخود نم تیلکن از نظر عنا کندیرا اگرچه مبتال به بال م

تلخ خواهد گذشت و آن را  ی. بلدینماینم لیو او را ذل کندیاو بار او نم

و  دیبه آسمان باال رو دیو با دیستین نیمشما از اهل ز نکهیبه ا دیکن نیریش

و ان شاء اهلل ارواح  برندیکه ارواح شما را قبض کردند به آسمان م بیعماقر

ان شاء اهلل به  دیاست و شما بااست چراکه جنت در آسمان  یشما سماو

 نیحال اگر ا دیبه آسمان رو دیقولم که شما با یبود معن نی. پس ادیجنت رو

 هیخیش دیگویم یفالن گفتندیم یاعاد الفوریف کردمینم یکلمه را معن کی

 .روندیبه معراج م

به وطن  دیرویمانده م نیدر زم یو چند روز دیستین نیشما از اهل زم ،یبار

و  دییصبر نما ایبال نیو بر ا دیدو روز را متحمل شو نیخود، ا یاصل

 را به نیو سالط کندیکه خداوند فوق طاقت بار شما نم دیخاطرجمع باش

ر ام هک گذاردیو نم زاندیانگیشما برم یتیخود و رع یدارجهت حفظ ملک
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بر  ملهالجیف یفاسد کنند و شما را تلف کنند. پس اگر وقت یشما را به کل

 نیاذبو کذب ک نیعاص انیو حسد بر عص دیکن لهیجم ریشما سخت شود تداب

 نندکیخدا م یو اگر آنها خالف رضا د،ییننما نیکائد دیو ک نیباغ یو بغ

 انیحسد بر عص اشم کنندیم انیو اگر آنها عص د،یاو نکن یشما خالف رضا

و شما بر حسب  خواهندیآنها بکنند آنچه م دیبگذار د،یرفتن نبرو جهنم

و  دیکن شهیپ نیو زهد در زم یو عفت و ورع و تقو دیخدا راه رو یرضا

دو روز به انتها برسد و راحت  نیتا ا دیدر فکر آسمان و باالرفتن باش میدا

ون خاکدان را تا بد نیا شانیا هب میو بگذار شانیا یو تباغ ایاز اهل دن میشو

و همه را بخورند و واهلل که حال هم معارض مسلما در سطح آن راه روند 

ذ مأخ چیاست که ه الیو محض توهم و خ میستین کیچیو مانع ه میاگذارده

 ندارد.

سواالت را  نیاز ا یاریاست و بس یکاف قدرنیکتاب هم هم نیدر ا خالصه،

و  مانند ارشاد دیبه آنها رجوع کن دیام اگر مفصل خواهکتب نوشته ریدر سا

آنها و به  ریو رساله چهار معامله سلوک و رسائل اخالق و غ نیالطالب هیهدا

 .مینمایختم م جانیهم

ه از شهور سن یالثانعیچهاردهم شهر رب نیاالثن ومیشد رساله در عصر  تمام

به  ریشه آبادیمسماه به عل هیدر قر یو شصت و نه هجر ستیهزار و دو
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ه از برادران به تفرج به آنجا رفت یکرمان که با جمع بهیقر یاز قرا ابیسراس

 ریربه تح ردهشم متیو فرصت غن مینموده بود یو قصد اقامت ده روز میبود

 مستغفرا. ایرساله پرداخت، حامدا مصل نیا

 


