رساله سی فصل

از تصنیفات
عامل ربانی و حکیم صمدانی
مرحوم حاج محمد کریم خان کرمانی
(اعلی الله مقامه)

بسم الله الرحمن الرحیم
*« مقدمه »*
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم اجمعین.
و بعـد؛ چنین گوید بنده اثیم کریم بن ابراهیم که چون رسید نوشتهای از
مخدوم مکرم و مطاع معظم جناب سالله االنجاب و سلیل االطیاب صاحب
مآثر و مفاخر جناب میرزا محمدباقر اصفهانی ایده اهلل و سدده مشحون به
بعضی سواالت عجیبه و مطالب غریبه از نسبتهایی که به این حقیر بعضی از
اعادی دادهاند و به انواع تدابیر آنها را در اطراف بالد پهن کردهاند و به
مکاتبات و پیغامها و ذکر در مجالس و محافل گوشزد خواص و عوام
نمودهاند و بر حسب اختالف طبایع خلق در استیحاش از امور رکیکه ،افتراها
و تهمتها ساختهاند و به هرکس چیزی را که طبع او نهایت استیحاش از آن
را دارد گفتهاند و نوشتهاند تا آنکه انواع خلق را به انواع افتراها عدو این حقیر
بنمایند و طبع ایشان را از علومی که خداوند به این سلسله جلیله عطا کرده
است به آن حیل منصرف نمایند .پس آن افتراها به ایشان رسیده و دیدهاند که
نزدیک است که به حد تواتر رسد و عدول و ثقات ایشان راوی آن افتراها
شوند لهذا در صدد سوال از آنها برآمده شاید حقیقت امر بر خواص و عوام
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مکشوف شود و بدانند حد عداوت اعدا را به این حقیر .و چون دیدم که
حقیقه سواالتی است که در جواب از آنها نصرت دین خداست و بیان حق از
باطل است و صالح کل این سلسله است اقدام در جواب از آنها کردم .و
چون دیدم که همت مردم قاصرتر از آن است که جمیع این رساله را بخوانند
و مجبولند بر اینکه گوش به باطل داده و از حق اعراض نمایند چراکه داعی
بر گوشدادن به باطل در ایشان هست که نفس اماره باشد و شیطان و داعی
به گوشدادن به کالم حق در غالب مردم نیست ،جمیع سواالت ایشان را در
صدر این رساله ذکر میکنم که بهمنزله فهرسی باشد برای کتاب شاید ورق
اول آن را اقال بخوانند و چون یکی از آن سواالت را ببینند که از آن در شبهه
هستند اقال جواب همان را بخوانند ،پس اینک ابتدا میکنیم به عبارت
سواالت.

*« عبـارت سـواالت»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمد هلل رب العالمین و الصلوه و السالم علی محمد و آله الطاهرین و لعنه
اهلل علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
و بعـد؛ بعرض عالی میرساند که بعد از آنکه خداوند به این حقیر فقیر به
قدر قابلیت شعور و تمیزی عطا فرمود یافتم که بنده محتاج را خالقی است
و او را رضا و غضبی و معرفت ایندو واجب و بدون واسطه معرفت ایندو
محال است پس در میان خدا و خلق وسیله ضرور است و آن وسیله پیغامبرانند
و بعد از ایشان اوصیای ایشان و در این زمان که پیغامبر ما صلی اهلل علیه و
آله و یازده خلیفه او از دار دنیا رحلت کردهاند و امام دوازدهم هم از نظرها
غایب شدهاند پس به هیچیک از آن بزرگواران دسترس نیست و بر ما الزم
است که از علمای شیعه اخذ مسائل کنیم و چون همان عذر سابق را در
متقدمین ایشان داشتیم ناچار شدیم از رجوع به معاصرین و به قدر امکان در
احوال ایشان تتبع نمودم و کسی را که حامل علوم آلمحمد علیهم السالم
باشد و محل وثوق و اطمینان خاطر و متصف به صفت پیشوایان و معرض از
دنیا و مقبل بسوی آخرت باشد جز آن عالم عامل ندیدم ،لهذا سوء ادب
نمودم بعرض بعضی از سواالت پرداختم چراکه خداوند بر جاهل سوال را
واجب فرموده و بر عالم جواب را ،و به هیچوجه منظور حجت نیست بلکه
حاجت است و خالصا لوجه اهلل الکریم سوال نمودم و از جمله محبان و
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اخالصکیشان سرکارم و توقع دارم که به جهت خشنودی خداوند و اتمام
حجت بر حقیر و هرکس که از جمله مخلصان که بر این رساله مطلع میشود
مجهوالت حقیر را بیان فرمایید و من به تکلیف خود که سوال باشد عمل
نمودم تا خداوند را در قیامت بر من حجتی نباشد ،البته سرکار هم به تکلیف
خود عمل خواهید فرمود و جواب خواهید نوشت .و اگر جواب نفرمایید
چنان میدانم که دیگر خداوند را بر من جاهل حجتی نباشد ،دیگر خود به
تکلیف خود اعلمید .اما سواالت حقیر این است:
سوال 1ـ از دوست و دشمن میشنوم که سرکار فرمودهاید که اصول دین
چهار است و تا حال معروف میان شیعه این بوده است که پنج است .حقیقت
این امر را بیان فرمایید تا به آن اعتقاد ورزیم.
سوال 2ـ مذکور میشود که سرکار فرمودهاید که دین چهار رکن دارد و
رکن رابع آن شیعه است و رکن رابع مفترضالطاعه است مانند آن سه رکن
دیگر و در این زمان رکن رابع ایمان خود سرکارید .اگر واقعیت دارد و
سرکار صاحب این مقامید نص به آن بفرمایید تا به آن اعتقاد ورزیم.
سوال 3ـ مذکور میشود که سرکار فرمودهاید رکن رابع در هر زمان یک
شخص معینی است و معرفت او بر مردم الزم ،مانند شناختن امام .چون
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سخنهای واهی از مردم بسیار شنیدهام اعتقاد نکردم و از خود سرکار پرسیدم
که اگر چنین است اعتقاد کنیم.
سوال 4ـ مذکور میشود که سرکار فرمودهاید در زمان شیخ مرحوم
اعلیاهللمقامه آن بزرگوار بشخصه رکن رابع بودهاند و بر جمیع خلق شناختن
و اطاعت ایشان الزم بوده است و بعد از ایشان سید جلیل اعلیاهللمقامه و بعد
از ایشان خود سرکار ،اگر چنین است نص بر این فرمایید تا از شبهه بیرون
آیم.
سوال  5ـ مذکور میشود که سرکار فرمودهاید که امروز باید بابی میان امام
و خلق باشد که به خدمت امام رسیده احکام را از ایشان بگیرد و به خلق
برساند و آن باب یومنا هذا خود سرکارید ،و این باب ملعون که خروج کرد
و ملعون و کافر شد به جهت غصب حق شما بود .اگر امر چنین است تصریح
به آن فرمایید و واهلل که مقصود محض حاجت است نه حجت.
سوال  6ـ بابیه میگویند که در زمان غیبت ،هرگاه باب امام ناصر و معینی
بیابد اگرچه به کشیدن شمشیر و جهاد باشد باید اظهار امر خود را بکند .آیا
این مسأله حق است یا باطل؟
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سوال 7ـ در یکی از کتابهای سرکار که به جهت اطفال نوشته بودید دیدم
که فرمودهاید در زمان غیبت جماعتی از بزرگان شیعه هستند که ایشان را
شرطیین میگویند و جمعی دیگر را بدال و بلها میگویند .مطلب را چون به
اجمال بود نفهمیدم ،لطف فرموده تفصیل دهید تا ایشان را بشناسم.
سوال  8ـ مذکور میشود که فرمودهاید که هرکس از علمای سابق و الحق
که بر غیر طریقه شیخ مرحوم بودهاند همه بر باطلند و باید از همه بیزاری
جست؛ آیا صحیح است یا نه؟
سوال 9ـ التفات فرموده سبب این خالف را که امروز در میان شیعه افتاده
است و بعضی شیخی و بعضی باالسری شدهاند بیان فرمایید و حال آنکه
خدای ایشان یکی و پیغمبر یکی و امامان اشخاص معین و سنت یکی و
مذهب یکی .التماس آن دارم که این عقده را از دل این مخلصان برداشته
مأخذ و منشأ این اختالف را بیان فرمایید تا در دین خود بینا شویم.
سوال 10ـ آیا بر ماها الزم است که از هرکس غیر شیخی است اجتناب کنیم
و ایشان را نجس دانسته با ایشان به رطوبت مالقات نکنیم یا نه؟
سوال 11ـ آیا عقد و نکاحی که حضرات باالسریه میبندند و سایر عقود و
معامالت که از ایشان صادر میشود صحیح است یا باطل؟
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سوال 12ـ آیا اگر مالی از کسی که بر غیر طریقه حقه است به دست ما آید
و احدی جز خدا بر آن مطلع نباشد و از تصرف در آن هیچ خوف و ضرر بر
ما نباشد ،خوردن آن مال جایز است یا نه؟
سوال 13ـ آیا دادن زکوه یا خمس به کسی که بر غیر طریقه حقه است جایز
است یا نه؟
سوال 14ـ آیا جایز است حجه از جهت میت به مخالفین این طریقه حقه
دهند و میت بریءالذمه میشود یا نه؟
سوال 15ـ میگویند فرمودهاید که حضرت سیدالشهدا سالماهللعلیه شهید
نشدهاند و امر ایشان مانند امر عیسی بر مردم مشتبه شده است ،صحیح است
یا نه؟
سوال 16ـ میگویند که سرکار فرمودهاید که علمای گذشته در احکام،
عمل به مظنه میکردند و عمل به مظنه بدعت است و کفر ،و به اینجهت
همه کافر بودهاند .آیا حق است یا نه؟
سوال 17ـ مستدعیم که کلیات عقاید شیخیه را از برای ما بیان فرمایید تا
بر آن عقیده زنده باشیم و بر آن عقیده بمیریم .و چون دست ما به شما
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نمیرسد و مردم روایات مختلف میکنند قانونی به دست ما دهید که در کلی
و جزئی بر بصیرت بوده هرچه بشنویم صدق و کذبش را تمیز دهیم.
سوال 18ـ چون همه فقه از سرکار بروز نکرده هرگاه در مسائلی که سرکار
ننوشتهاید محتاج شویم چه کنیم و از که بگیریم؟
سوال 19ـ میگویند که سرکار فرمودهاید در حال نماز صورت رکن رابع
را باید در نظر گرفت و چون دست به خدا نمیرسد باید خطابات را به او
کرد و او را عبادت کرد ،آیا امر چنین است یا نه؟
سوال 20ـ میگویند که فرمودهاید شخص مومن باید دائم اسلحه حرب
حاضر داشته باشد که شاید فرج رکن رابع در رسد و حکم به جهاد نماید.
سوال 21ـ مذکور میشود که فرمودهاید که اگر مخالف شیخیه بر شیخیه
سالم کنند باید در جواب علیک گفت ،چنانکه بر یهود و نصاری میگویند
و ابتدا به سالم ایشان جایز نیست.
سوال 22ـ چه میفرمایید در زنگرفتن از مخالفین این طریقه و زندادن به
ایشان؟ آیا جایز است یا نه؟
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سوال 23ـ نقبا و نجبا در هر عصری متعددند یا منحصر در واحد ،و معرفت
ایشان باشخاصهم واجب است یا نه؟
سوال 24ـ مذکور میشود که سرکار کتب اصول را مثل قوانین و امثال آن
کتب ضالل میدانید و مطالعه و مدارسه آنها را حرام میدانید .اگر چنین
است بفرمایید که دیگر به آنها رجوع نشود.
سوال 25ـ بر فرض معین نبودن رکن رابع و جهاد نکردن او قبل از ظهور
امام ،آیا میشود که مراد این باشد که معین نیست یعنی در نزد غیر اهل حق
مثال .و اینکه جهاد به سیف نمیکند قبل از ظهور امام صحیح است ولکن
ظهور او ظهور امام است و اگر جهاد کند در زمان غیبت نبوده است و بعضی
از اینگونه تأویلها آیا صحیح است در کلمات سرکار یا خیر؟
سوال 26ـ مخالفین سرکار میگویند که حقیقت اعتقاد شیخیه و سرکار
امری است قلبی و در کتب خود نمینویسید و به هرکس نمیفرمایید .آیا
راست است یا خیر؟ شما را به خداوند قسم میدهم که حقیقت این امر را
بفرمایید که این عقدهای است بر دل این مخلصان و متحیرم که اگر چنین
است ثمر اینهمه زحمت و اینهمه مصنفات سرکار چیست!
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سوال 27ـ مذکور میشود که فرمودهاید اطاعت سلطان واجب است مثل
نماز و روزه و زکوه و سایر اعمال واجبه ،اگرچه این قول را از جمعی کثیر
از مخلصین سرکار که موثق بودهاند شنیدم اما احتیاطا جویا شدم که راست
است یا خیر؟
سوال 28ـ هرگاه کسی در کتاب عالمی مسألهای خالف اجماع مسلمانان
و ضروری اسالم دید ،به محض دیدن میتواند او را تکفیر کرد یا باید از
خود او جویا شد که قائل به این مسأله هست یا نه و اگر هست مراد چیست؟
سوال 29ـ اگر چند نفر عدول در نزد فقیهی شهادت بر کفر کسی دهند ،آیا
به محض شهادت جایز است حکم به کفر او کردن یا نه؟
سوال 30ـ حضرات باالسریه نسبت به ما چندنفر که امید داریم که از
مخلصین سرکار در این والیت باشیم نهایت سوء سلوک را بجا میآورند و
در لعن و تکفیر و تفسیق و ضرب و شتم به قدر ذرهای فرو گذاشت نمیکنند،
و در اهانت ما خود را به اقویا میبندند ،و هروقت که یکی از ما مرافعه داشته
باشیم با یکی از باالسریه عالنیه حکم به آنها میدهند اگرچه در خصوص
زنان ما باشد و به این واسطه اموال و عرض ما همه تلف شده است و مالک
هیچچیز نیستیم و باالسریه هم اینها را دانسته ادعاهای بیجا به عداوت کرده
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ما را به مرافعه میبرند و حکم گرفته ما را میآزارند .آیا در مقابل اینگونه
رفتارها چه باید نمود و چقدر باید صبر کرد؟ اگر ما را ممکن باشد که دفع
اذیت آنها را از خود بکنیم رضای سرکار هست یا نه؟ یا چنانکه از جمعی
مخلصین سرکار شنیدهام باید متحمل شویم؟ و چنانکه از کتب سرکار بر
میآید باید سکوت کرد .التماس دارم که بر این حقیر و جمعی دیگر از
مخلصین که در این عرضها با حقیر شریکند منت گذارده ما را از سلک
مخلصین محسوب داشته جواب مسائل را بهطور شافی و کافی التفات
فرمایید و خدا میداند که به محض حاجت سوال شد و آنچه بفرمایید مسلم
است و متبع.
تمام شد سواالت عجیبه آن جناب و به جهت توضیح برای جواب هریک از
سواالت فصلی عنوان میکنم و عدد هر فصل را مینویسم تا رجوع به آنها
آسان باشد.
*« فصـل اول»*
در جواب مسأله اول که اصول دین باشد .به جهت مقدمه اوال بیان میکنم
که ای طالب حقیقت امر بدانکه اعادی این سلسله جلیله بعد از اینکه نظر
کردند به علمی که خداوند عالم به مشایخ ما انعام کرده بهطوری که جمیع
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صاحبان سلیقههای قویمه و طبعهای مستقیمه چون بر فرمایشات ایشان
اطالع پیدا میکنند و حسن اقوال ایشان را میفهمند تصدیق میکنند؛ و نظر
کردند به اخالق حمیده و صفات پسندیده ایشان و دیدند که بهطوری است
که هر متدین و منصف که بر احوال و صفات و اخالق ایشان اطالع مییابد
به مقتضای طینت طیبه خود ،ایشان را دوست میدارد ،عرق حسد در ایشان
به هیجان آمده و هرچند سعی کردند که عیبی در ایشان پیدا کنند و آن را
منتشر کنند که ایشان را از نظر مردم بیندازند نشد ،و هرچند سعی کردند که
در علوم ایشان نکته گیرند و بهواسطه علوم قدحی در ایشان کنند و به آن
واسطه ایشان را در نزد مومنین بیاعتبار نمایند نتوانستند .حتی آنکه از مشایخ
ما و حقیر فقیر در بالد بقدر هشتصد کتاب تقریبا منتشر است و نتوانستند
که بر یک سطر آنها نکته بگیرند و یک کلمه از آنها را رد نمایند و اگر
میتوانستند اقال بایستی در مدت پنجاهسال یکی از آنها یک رساله در رد
مشایخ ما بنویسد و امر ایشان را فاسد کند و بحول اهلل نتوانستند و نکردند.
و اگر راست میگویند بعد از این بکنند و تا ظهور امام علیه السالم مهلت
ایشان باشد و نخواهند کرد ،سهل است که نخواهند فهمید و اگر بفهمند
فخرها کنند و مایه اعتبارشان خواهد بود ولی خداوند عالم بر دیده و گوشها
و دل ایشان پردهها نهاده است که نفهمند و نخواهند فهمید ،پس به ناچار بنا
را بر تهمت و افترا گذاردند .و چون طبایع مردم مختلف بود نزد هر کسی
صفحه | 12

افترائی ذکر کردند که او را از آن به وحشت آورند و متنفر سازند چنانکه بعد
از این خواهی دانست که هر افترا را برای چه طایفهای ساختهاند ولکن از
آنجا که باطل و کذب و افترا را فروغی نیست و خداوند مفتری را البته رسوا
میکند ،هر افترائی که زدند به زودی رسوا شدند و بر خاص و عام معلوم شد
که محض عداوت و حسد ایشان را به آن افترا وا داشته است و خداوند نصرت
مومنان و احقاق حق و ابطال باطل را بر خود حتم فرموده است و به هر طور
که صالح داند اظهار نور خود و اخماد نایره فساد را مینماید.
پس چون این مقدمه کلیه را بهطور اختصار دانستی عرض میکنم که چون
دیدند طبایع مردم از طفولیت مجبول بر این شده است که اصول دین و
مذهب پنج است ،حتی آنکه زن و مرد و اطفال در مکتبخانهها این امر را
میدانند و بنای اسالم و ایمان ایشان بر این است ،خواستند که به این افترا بر
مردم کفر ما را اظهار کنند و اثبات کنند که اینها از ضروری مذهب بیرون
رفتهاند پس این جعل را کردند که حضرات شیخیه عدل و معاد را از اصول
دین و مذهب نمیدانند و امری دیگر را داخل اصول دین کردهاند ،پس ایشان
به غیر دین اسالم متدینند .و این محض افتراست و حقیقت این امر را در
کتابهای بسیار نوشتهام و در درسهای عام و خاص بیان کردهام و اینجا بهطور
اختصار مینویسم که اجماعی شیعه است که هرکس عدل و معاد را از اصول
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دین نداند کافر است و ما هم او را کافر میدانیم و از ربقه اسالم او را بیرون
میدانیم ولی ما میگوییم که چنانکه اقرار به عدل خدا واجب است اقرار به
اینکه خدا علیم است نیز واجب است و انکار علم او کفر است مانند انکار
عدل او بدون تفاوت .و همچنین انکار سمع و بصر و قدرت و حیات و سایر
صفات کمالیه او هم کفر است و اقرار به همه از اصول دین است مانند اقرار
به توحید و عدل .پس چون صفات خدا بسیار بود که اقرار به همه واجب بود
و از اصول دین بود به اجماع مسلمانان و احدی نگفته که آنها از فروع دین
است ،پس خواستیم که بهطور اختصار لفظی بگوییم ،گفتیم اول از اصول
دین معرفت خداست که لفظی باشد جامع توحید و عدل و سایر صفات
کمالیه .و چه گناهی است بر کسی که بخواهد لفظی به اختصار بگوید؟ و
نگفتیم که اول توحید است و بس ،چراکه توحید یکی از اجزای معرفت
خداست که همه آنها از اصول دین است و خواستیم همه را به یک لفظ
بگوییم.
و همچنین دیدیم که چنانکه واجب است اقرار به نبوت پیغمبر صلی اهلل علیه
و آله واجب است اقرار به عصمت و صدق و علم و سایر صفات او و اجماعی
مسلمین است که اینها هم از اصول دین است و انکار آنها کفر است و ما به
جهت اختصار لفظ گفتیم که دومی از اصول دین معرفت پیغمبر است صلی
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اهلل علیه و آله تا لفظ جامع جمیع متعلقات آن باشد و اثبات لفظ مختصر
جامع ،انکار جزئیات آن نیست.
و همچنین دیدیم که چنانکه واجب است اقرار به امامت ائمه واجب است
اقرار به عصمت و علم و عمل و صدق ایشان و اقرار به همه از اصول مذهب
است به اجماع شیعه بدون تفاوت .پس خواستیم که لفظی جامع گوییم که
همه را در بر داشته باشد گفتیم سومی از اصول دین معرفت ائمه است تا همه
جزئیات آن را شامل باشد و چه نقصی است بر لفظ مختصر جامع و کجا
لفظ جامع انکار جزئیات مسأله است؟
و اما معاد ،دیدیم که اگر از روی بصیرت باشد از فروع عدل است ،چراکه
مقتضای عدل است ثوابدادن به مطیعان و عقاب نمودن کافران .پس هرکس
اقرار به عدل کرد و معرفت به معاد پیدا کرد میداند که از فروع عدل است
و عدل از فروع معرفت خدا ،چنانکه گذشت و به این لحاظ معرفت معاد را
در کتاب فطره سلیمه که در اصول دین است و برای علما نوشتهام بعد از
مسأله عدل در جلد توحید نوشتیم و اگر از روی معرفت نباشد و به محض
تصدیق پیغمبر صلی اهلل علیه و آله شخص اقرار کند ،از فروع صدق نبی و
تصدیق بماجاء به النبی است و از این جهت در کتاب ارشاد العوام که فارسی
است و به جهت عوام نوشتهام بعد از نبوت نوشتیم .و انکار بودن معاد از
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اصول دین از این ترتیب الزم نمیآید و کسی منکر معاد نشده .پس به این سه
اصل جمیع اصول خمسه اثبات شده است بالبداهه ،بلکه به این سه کلمه
اثبات جمیع مسائل اصول دین که از پنجهزار هم بیشتر است شده است
بالبداهه و عاقلی در آن شک نمیکند.
و چون دیدیم که اجماعی علما است که مسأله تقلید و اجتهاد ،اجتهادی
است و تقلیدی نیست و بر هر مکلف واجب است که خود به عقل خود آن
را بفهمد که واجب است که انسان یا مقلد باشد یا مجتهد ،و اگر مقلد است
واجب است که به عقل خود بداند که تقلید چه کس را بکند و مجتهد چطور
کسی است ،باید حی باشد یا تقلید میت هم میشود؟ واجب است که مومن
باشد یا اگر کافری هم اجتهاد کند میتوان تقلید کرد؟ و واجب است که
عادل باشد یا فاسق را هم میشود تقلید کرد؟ پس این مسائل را هم بالبداهه
باید انسان خود بفهمد و تقلید دیگری در این مسائل نکند .چراکه عمیانا
نمیتوان اطاعت دیگری را کرد ،شاید به اطاعت کافری یا فاسقی بیفتد.
پس به این لحاظ که این امر هم اجتهادی است و اصول دین اجتهادی است
نه تقلیدی ،این امر هم ملحق به اصول دین شده است .پس مراد این است که
امور دین دو قسم است :یکی اجتهادی ،یکی تقلیدی .اجتهادی اصل است
و تقلیدی فرع ،پس این چهار امر اصل است که باید هرکس به اجتهاد بفهمد
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و سایر احکام فرع است و میتوان در آنها تقلید کرد .آیا چه گناه است بر
کسی که اعتقاد او این باشد؟ و حال آنکه جمیع آنها اجماعی شیعه است .و
چه بحثی است بر اصطالح علما؟ حال انصاف دهید که ما از اجماع مسلمانان
بیرون رفتهایم یا کسی که ما را تکفیر کند و از ما بیزاری جوید بهواسطه این
اعتقاد؟ ولی چون خواستند که به خیال خود ما را در نزد مردم ضایع کنند،
در نظر عوام جلوه دادند که شیخیه انکار عدل و معاد را دارند و رکن رابعی
اختراع کردهاند .اگر بر لفظ ما بحث دارند که عاقل بر لفظی که ضرر به
جایی ندارد بحث نمیکند و اگر بر معنی آن بحث دارند که اجماعی علمای
شیعه است .پس بدانید که بحث ایشان از محض لجاج و عناد و حسد است
و عاقل و عالم اینگونه بحثها بر عالمی دیگر نمیکند و ما چندین کتاب در
این معنی نوشتهایم ،راست میگویند دو ورق رساله بر رد این معنی بنویسند
تا ما آن را شرح کنیم و آنها بماند تا علمای آینده و عقالی معاصرین بر
قباحت کالم ما یا ایشان برخورند و هرجا یک عامی نافهمی را بهدست آوردن
و امر را بر او مشتبه کردن بهکار نمیآید و جز حسد و لجاج سببی ندارد .و
به همین قدر اکتفا میکنیم و اگر زیاده میخواهی در سایر کتابهای ما
مشروح است.
*« فصـل دوم »*
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در جواب از مسأله دوم که رکن رابع در این زمان منم و مفترض الطاعه
هستم .این افترا را به دو لحاظ جعل کردهاند :یکی به جهت رنجانیدن خاطر
سالطین و حکام ،و خواستهاند به ایشان برسانند که فالنی خود را
مفترضالطاعه میداند و جمعی به او گرویدهاند و اگر بخواهد خروج بر
سلطان کند جمیع مصدقین او اطاعت او را میکنند و خروج خواهد کرد و
خود را رکن ایمان میداند و هرکس معتقد به او نباشد کافر است .و یکی
به جهت رنجانیدن خاطر علما و سایر مومنان که فالنی خود را مفترضالطاعه
میداند و اطاعت شما را الزم نمیداند و مردمی که اطاعت او نمیکنند ایشان
را کافر میداند .و خدای واحد قهار میداند که این لفظها بر زبان من جاری
نشده و از قلم من صادر نشده و الی االن متجاوز از صد و بیست کتاب من
تصنیف کردهام و همه حاضر است و این مطلب در هیچیک از آن کتابها
نیست و مسلمی از من نشنیده .حال یا من دروغ میگویم یا آن مفتری و
لعنت خدا و رسول و مالئکه بر کسی که دروغ گفته باشد و به لعنت کل
خلق گرفتار شوم اگر خیال این ادعا را برای خود کردهام .خدا حکم کند
میان من و میان این افترا زنان .و چگونه میشود که من این ادعا را کرده
باشم یا نوشته باشم و حال این کتاب را برخالف آن بنویسم هیچ عاقل این
کار را میکند و خود را پیش دوست و دشمن کذاب قلم دهد؟ گذشته از
این از خدا و رسول و ائمه چگونه شرم نکنم و ادعای مقام ایشان را برای
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خود کنم؟ مگر بجز خدا و معصومین ممکن است که کسی مفترضالطاعه
باشد؟ من در گرو معاصی خود میباشم و ترسانم از عقاب خدا و عتاب
معصومین ،چگونه خود را مفترضالطاعه میگیریم؟ و بودن من رکن رابع،
اگر مقصود از کاملین شیعیان باشد واهلل خیال آن را نکردهام و ادعای بودن
از کاملین شیعه را با وجود معاصی و روسیاهی که دارم از اکبر معاصی
میدانم برای خود ،بلکه واهلل ادعای تشیع را ندارم چراکه شیعه کسی است
که شعاع امام باشد و در جزئی و کلی تابع امام ،و من عاصی و روسیاهم و
امیدوارم که از دوستان شیعیان باشم .و اگر مقصود فقاهت است اختصاصی
به من ندارد و همه موالیان که فقیهند و مجتهدند به آن اسم موسومند و همه
به آن لحاظ که سابقا نوشتم رکن رابع ایمانند و هرکس که مجتهد نیست
باید اخذ دین خود را از ایشان نماید ولکن اعادی این سخن را وسیله تهمت
و افترا کردهاند و شاخ و برگ بر آن گذاشتهاند و اگر ایمان این رکن را ندارد
پس ایشان چگونه ادعای اجتهاد دارند و میگویند که هرکس مجتهد نیست
باید در مسائل فروع تقلید ما را کند؟ باری ،خدا حکم کند میان ما و میان
این جماعت.
*« فصـل سوم »*
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در جواب از مسأله سوم که گفتهاند رکن رابع یک شخص معین است در
هر زمان .این هم افترائی عظیم است که بر ما بستهاند و اعتقاد ما آن است
که رکن رابع ایمان علما و اکابر شیعهاند و ایشان در هر عصر متعددند و
آنچه از احادیث بر میآید در هر عصر ایشان بیش از هفتاد نفرند و حدیث آن
در عوالم در جلد احوال ائمه است سالماهللعلیهم و کتب من و مشایخ من
مشحون است به ادله تعدد آنها و اخبار روایت کردهایم بر تعدد آنها .آخر
کتبی که من نوشتهام در میان خلق منتشر است چرا به آنها رجوع نمیکنید
که دیگر از این شبهات بر شما وارد نیاید؟ و چرا به تهمتزنان به کتب من
و مشایخ من احتجاج نمیکنید؟ اعادی برای عوامفریبی این افترا را بستهاند
که مردم را به وحشت اندازند و به این واسطه به ایشان برسانند که فالنی
سایر علما را بر باطل میداند و خود را مرجع کل روی زمین میداند و
هرکس او را نشناسد و اعتقاد به او نداشته باشد او را ضال و مضل میداند.
و خدایا تو را گواه میگیرم و پیغمبران و خلفای تو را که من چنین امری را
خیال نکردهام و چنانکه گفتم خود را در زمره شیعیان خالص نمیدانم ،بلکه
اگر از جمله موالیان شیعیان کامل باشم به آن افتخار میکنم .من کجا و
هوس الله به دستار زدن؟ خدایا حکم کن میان ما و این جماعت.

صفحه | 20

و اما لزوم معرفت یکنفر از اشخاص رکن رابع ،خدایا تو میدانی که اعتقاد
ندارم و هرکس از دوستان چنین گوید او را بر خطا میدانم و هرکس از
دشمنان چنین افترائی بر ما ببندد تو احکم الحاکمینی .بلی حرف من آن است
که رکن رابع ایمان که فقها و علمای شیعهاند باید غیر فقها تقلید ایشان کنند
هریک را که عالم و عادل و فقیه دانند هرکس تقلید هریک از ایشان را
میخواهد بکند مجزی است و مثاب است بالشک .این دین من است که به
این دین زندهام و به این دین محشور میشوم انشاءاهلل ،دشمن هرچه
میخواهد بگوید .اگر من دین را برای خدا میخواهم باک ندارم از هزار از
این تهمتها و در راه خدا باید متحمل شوم و انشاءاهلل میشوم.

*«فصل چهارم»*
در جواب مسأله چهارم که شیخ مرحوم و سید مرحوم اعلی اهلل مقامهما
رکن رابع بودهاند هریک در عصر خود .اما بودن ایشان رکن رابع به آن طور
که گفتم که ایشان فقیه جامعالشرایط و جایزالتقلید و عالمی از علمای شیعه
بودند ،شک و شبهه در آن ندارم و تحاشی از آن نمینمایم و اقرار به آن دارم؛
خدا و خلق بدانند .و ایشان را در عصر خود اعلم از کل میدانم ،شاهد به
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غایب برساند .و ایشان اعلم و اتقی و اورع و ازهد و اصدق و افقه و اکمل
از کل علمای معاصرین بودهاند و ایشان را چنین شناختهام .و اما رکن رابع
را در عصر ایشان مخصوص ایشان دانم ،حاشا و کال .منحصر به ایشان نبوده
است بلکه اشخاص عدیده بودهاند و همه عالم و همه متقی و همه عادل و
جایزالتقلید و حامل دین و احکام آلمحمد علیهم السالم و خدای یگانه
گواه است که من ابدا این ادعا را از سید مرحوم نشنیدهام با وجودی که
نهایت محرمیت را به ایشان داشتهام .و درباره شیخ مرحوم هم این ادعا را
نشنیدهام ابدا و در کتب ایشان ندیدهام ،بلکه کتب ایشان پر است از دلیل
تعدد رکن رابع در هر عصر چنانکه شیخ مرحوم در کتاب رجعت به آن
تصریح فرموده و سید مرحوم در شرح قصیده و غیر آن نوشتهاند و حقیر هم
در کتب خود حتی ارشاد العوام نوشتهام .آخر به این کتابها رجوعی کنید و
جواب از این افتراها خود بدهید و اینقدر مرا مشغول به جواب از این سخنان
واهی نکنید چراکه زبان بدگو و بدخواه دراز است و هر روز تهمتی و افترائی
اختراع میکند و تا قیامت اگر جواب بگویم کفایت نمیکند .اگر میگویم
در مجالس درس و موعظه صدایم از یک مجلس تجاوز نمیکند و اگر
مینویسم کسی رجوع نمیکند و دشمن هم که بسیار و از خدای خود
هراسی ندارند ،در میان عباد و بالد آنچه میخواهند پهن میکنند .اگر از
روی ایمان احتجاجی دارند چرا با خود من احتجاج نمیکنند؟ و اگر از روی
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بیایمانی است که چاره آن را خدا باید بکند و احوال خود و ادعای خود را
که سابقا شرح دادهام.

*«فصـل پنجم»*
در جواب از مسأله پنجم که گفتهاند که بابی میان امام و خلق باید باشد و
آن منم و باب ملعون کافر غصب حق مرا کرده بود .این تهمت را تازه اختراع
کردهاند چون دیدند که این باب ملعون که خروج کرد و خون و مال و
ناموس مسلمانان را هدر کرد کفرش بر همهکس واضح شد و آخراالمر به
درک واصل شد به همت پادشاه اسالم و عساکر منصوره ،خیال کردند که
تدبیری بهتر از این نیست که بگوییم که فالنی خود ادعای بابیت دارد .و
عمده این افترا از آن شد که وقتی که این ملعون خروج کرد و شبهات در
اسالم انداخت ،جمیع این مالها از رد او به قواعد علمی عاجز شدند چراکه
آنها به جز قواعد اصولی و فقهی چیز دیگر نمیدانستند و مدتها در میان اسالم
گشت و کسی به قاعده علمی انکار او را نتوانست کرد و اگر بعضی هم
انکار او را کردند به محض النسلم و گفتن کافر و ملعون است بود .چنانکه
یک نفر دو ورق در رد آن خبیث نتوانست بنویسد ،بلکه بسیاری از مالها
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داخل جنود و عساکر میشومه او شدند و به قتل رسیدند و بعضی دیگر از راه
ترس ابراز بابی بودن خود را نکردند مگر حقیر فقیر که پنج شش کتاب در
رد او نوشتم و به اطراف بالد آذربایجان و عراق عجم و عرب و حجاز و
خراسان و هند فرستادم و مراسالت به مالها نوشتم و به امنای دولت قاهره
عریضهها نوشتم و مدتها در یزد و کرمان و در سفر خراسان بر منابر با دلیل
و برهان اظهار کفر آن را کردم و به همین تکفیر او را و تکذیب او را نمودم
که ادعا میکند که خدمت امام میرسد و مشافهه اخذ میکند و در زمان
غیبت امر به جهاد میکند و حال آنکه اجماعی علما است که جهاد در زمان
غیبت حرام است .حال که دیدند که این حقیر در رد او برحق بودم و امرش
باطل شد و منقرض شد حسد ایشان را بر این راه داشت که آن نسبت را به
خود من بدهند و همان چیزها را که بر او رد کردهام نسبت به خود من دهند.
آدم عاقل پنج شش کتاب فارسی و عربی مینویسد و به اطراف عالم میفرستد
و کفر کسی را به ادعاهای او ثابت میکند و در رووس منابر کفر او را به
جهت آن ادعاها اثبات میکند ،بعد خود او همان ادعاها را میکند و آن مقام
را برای خود ادعا میکند؟ آیا این میشود؟ و کسی که اندک شعوری داشته
باشد این عمل را مینماید؟ گویا اعادی عقل تهمت زدن را هم ندارند ،آخر
چرا با ایشان به کتب من مباحثه نمیکنید و مرا به این کلفتها میدارید؟ آخر
این کتب که در عالم منتشر است بردارند ببینند و بخوانند و بفهمند که این
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مرد را که من تکفیر کردم به چه ادعاها بوده است .نعوذ باهلل من بوار العقل
و قبح الزلل و به نستعین .و خدا میداند که اگرچه اتالف این مرد به شمشیر
پادشاه اسالمپناه بود اما ابطالش و برگردانیدن بسیاری از خلق ایران بهواسطه
انکار من بود و بهواسطه کتب و موعظههای من .حتی آنکه به همین واسطه
قتل مرا اراده کردند و به همین نیت آمدند و ایشان را خدا ظفر نداد .حال
انصاف دهید از عوض آنکه مرا بر این خدمت که به اسالم کردهام تحسین
کنند و تکریم نمایند مرا به این نسبتهای کفرآمیز متهم میسازند آیا رواست؟
خدایا تو حکم کن میان من و اعادی من.
باری ،علت واقعی این تهمت هم این بود که عرض کردم .من امروز بابی
مخصوص میان امام و خلق نمیدانم و از دین من نیست و مدعی را کذاب و
مفتری میدانم و مرجع در زمان غیبت ،همین علما هستند و در اخبار
ندیدهایم و احدی از علما روایت نکرده است که بابی در زمان غیبت خواهد
آمد و شرح آن را در پنج شش کتاب مفصل نوشتهام رجوع کنید و به همین
ادعاها او را در آن کتابها تکفیر نمودهام.

*« فصـل ششم»*
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در جواب از مسأله ششم که جهاد در زمان غیبت باشد .این مسأله را در
جمیع کتابها که در رد آن خبیث نوشتهام اثبات کردهام از احادیث بسیار و
اجماع علمای ابرار که در زمان غیبت امام علیه السالم جهادی نیست و
شرط جهاد ،وجود امام است در ظاهر واال هرکس خروج کند در زمان غیبت
و نسبت اذن آن را به امام دهد جبت و طاغوت است و بر ضاللت است البته.
و اگر جهاد امروز شایسته بود خود امام ظهور میفرمود و همه این ادعاها از
حب ریاست و دنیاطلبی است و شیوه علمای ربانی نبوده و نیست و آنچه
امروز بر علما شایسته است گوشهگیری و زهد در دنیاست و متعرض احدی
از آحاد نشدن ،حتی آنکه مذهب مشایخ ما این است که در زمان غیبت
مجتهد حد نمیتواند جاری کند و جایز نیست کشتن و رجم کردن و تازیانه
زدن .حتی آنکه امر به معروف و نهی از منکر در بسیاری از جاها ساقط است
تا ظهور امام .مذهب ما این است و طریقه ما چنین ،و چنان میدانیم که
بعضی مجتهدین که در زمان غیبت حدود جاری میکنند و میکشند و رجم
مینمایند و تازیانه میزنند در مسأله اشتباه کردهاند و حد زدن و جاریکردن
مخصوص امام مفترضالطاعه است در وقت ظهور امرش .حتی آنکه ائمه ما
سالماهللعلیهم در زمان حیات خود حدود جاری نمیفرمودند و موقوف است
تا زمان ظهور امام .حال انصاف دهید که با وجود اینکه مذهب ما و فتوای
ما این است شایسته است که ما را متهم کنند به دنیاطلبی و حب ریاست و
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خواهش خروج کردن و خون مسلمانان را ریختن و عرض و مال مسلمانان
را بباد دادن؟ و واهلل که اگر اهل مشرق و مغرب جمع شوند و با دولتی امروز
منازعه کنند جمیع آنها کشته خواهند شد چراکه خداوند انقراض این دولتها
را قبل از ظهور امام علیه السالم نخواسته است و بجز بیدین فاسق فاجر
حریص در دنیا و احمق ،با این دولتها منازعه نمینماید .اگر منازعه حالل
بود و جایز خود امام بروز میفرمود .پس عالمت عالم متدین زاهد عابد
امروز گوشهگیری و انزوا است و از خلق اعراض کردن و واهلل که اگر نه این
بود که این چهار کلمه علم را در زمان غیبت باید به مردم رساند که نور اهل
بیت و علم ایشان منقرض نشود و اهل شبهات و شکوک و مذاهب باطله آثار
این علم را منقرض نکنند میدیدید که در گوشه کوهی منزل میکردیم و
دنیا را به اهلش وا میگذاردیم .ولی انصاف دهید اگر این چهار نفر عالم به
علوم اهلبیت که در دنیا هستند سکوت کنند و چیزی از معرفت خدا و
رسول و آل او سالماهلل علیهم نگویند ،ببینید اهل شبهات و شکوک و
مذهبهای باطله اثری از این دین خواهند گذارد یا نه؟ نه واهلل بلکه جمیع مردم
مرتد میشدند و چنانکه اگر هیچکس در دنیا نان نپزد مردم از گرسنگی
میمیرند و وجود نانپزان واجب است در مملکت ،همچنین وجود علما
ضرور است و اگر ایشان اظهار دین نکنند و محافظت آن را ننمایند و استاد
به شاگردان تعلیم نکند و سلف به خلف نرسانند دین به کلی از میان میرود.
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پس همت عالم متدین محض حفظ دین است که مندرس نشود و در هر
عصر تازه باشد .غرضی دیگر و دنیاطلبی و ریاست در علما کار احمقان و
غافالن از خدا و رسول است و در حقیقت عالم نیست و اظهار دین امروز به
قرآن و حدیث و دلیل و برهان است هرکس میخواهد قبول کند هرکس
میخواهد نکند و تکلیف احدی از علما شمشیر و تازیانه نیست حتی در
حدود.

*«فصـل هفتم»*
در جواب از مسأله هفتم که گفتهاید که در بعضی از کتابهای من دیدهاید
لفظ شرطیین و بدال و بلها .پس بدان ای مخدوم معظم که اعادی این حقیر
بعد از اینکه از گفتن تهمتها وا ماندند و دیدند هر تهمتی که زدند فایده
نبخشید و خدای قاهر عالم مطلع همه را باطل فرمود و دیدند که از نوشتن
یک ورق کتاب در رد ما عاجز شدند چاره ایشان منحصر شد که بعضی از
کتابهای مختصر یا مطول ما را برداشته عباراتی چند کفرآمیز به آن ملحق
کنند و در میان مردم شهرت دهند که اینها مذهب فالنی است .حتی آنکه در
زمان حیات مرحوم شیخ اعلیاهللمقامه کتابی ساختند و از هر ملت کفری و
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مذهب باطلی مسائل برداشتند و از عقب هم نوشتند و سر آن را به اسم مرحوم
شیخ کردند و نزد مردم عوام شهرت دادند که این دین شیخ است .چون آن
را به نزد آن بزرگوار بردند فرمودند که این کتاب من نیست و اسم خود را
از سر آن پاک کردند .و همچنین کتاب مرحوم سید اعلیاهللمقامه را گرفتند
و تغییر و تبدیل دادند و شهرت دادند که این دین سید است .و همچنین این
کتاب که شما دیدهاید از جمله آنهاست که اعادی بخصوصه آن کلمات را
در آن انداختهاند و واهلل که من معنی آنها را نمیفهمم چه جای آنکه نوشته
باشم .و در ایامی که در یزد بودم همان رساله را آوردند که اینها که تو
نوشتهای کیانند؟ مالحظه کردم دیدم روح من از آن خبر ندارد .اتفاقا نسخه
اصل حاضر بود آوردم ،بر حضار معلوم شد که اعادی در کتابهای من الحاق
میکنند و از این جهت هرگز نسخههای اصل را به کسی نمیدهم و برای
چنین روز نگاه میدارم .و این سنتی است از قدیم ،یهود در تورات موسی
علیه السالم تحریف کردند چنانکه خدا در قرآن میفرماید ،و نصاری در
انجیل و از این جهت انجیلهای چهارگانه با هم مختلف است ،و مسلمانان
که از حضرت امیر برگشتند در قرآن تحریف کردند و از برای هریک از ائمه
علیهم السالم همین داستان بود و همه علما این را میدانند که منافقان کتب
شیعه را میگرفتند و در آنها دروغ و کفر بسیار داخل میکردند و پهن
میکردند و احادیث بسیار در این خصوص وارد شده است و احادیث آن را
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در کتاب فصل الخطاب ذکر کردهام .و این معامله که حضرات با من
کردهاند همان معاملهای است که همیشه منافقان با مومنان کردهاند و تازگی
ندارد و واهلل العلی الغالب که این فقرات جعل محض است که به من بستهاند
و در کتاب من مسکین الحاق کردهاند .خدا حکم کند میان من و ایشان،
آیا چه عذر میآورند پیش خدا؟ آیا اقرار به معاد و جنت و نار دارند یا نه؟ ال
حول و ال قوه اال باهلل .پس آنچه بعد از این در کتب من ببینید ،اگر مطابق
قرآن و احادیث و اجماع علماست من گفتهام و دین من است و آنچه خالف
اینهاست من از آن بیزارم و آن را کفر میدانم .این مجملی از مفصل است و
همین کتاب که گفتهاید کتاب هدایه الصبیان است که من شبی در مجلس
جناب شیخاالسالم کرمان برای پسر ایشان تصنیف کردهام و نسخه اصلش
حاضر است و این حرفها در آن نیست .وانگهی که شاید صد نسخه از آن در
کرمان و یزد باشد چگونه به اشتباه میگذرد؟ لکن مثل اینها مثل آن کسی
است که یک کتاب صحیح بخاری را برداشت و مدح حضرت امیر علیه
السالم را از آن پاک کرد .کسی به او گفت چه فایده از این پاک کردن و
حال آنکه در دنیا صد هزار از این نسخه هست؟ در جواب گفت میدانم این
را ولکن اختالف هم که میان نسخهها حاصل میشود مرا کافی است .حال
امر اینها چنین است ،به یکنسخه هم قناعت دارند که تغییر دهند و حال
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آنکه از کتب من گاه باشد که صد نسخه یا زیاده در بالد یافت میشود؛ چه
حاصل از این تغییر و تحریف؟

*« فصـل هشتم»*
در جواب از مسأله هشتم که میگویند که ما میگوییم که جمیع علمای
سابق و الحق بر باطل بودهاند .سبب این تهمت آن است که چون دیدند که
در بعضی از صلحا و مومنین سایر افتراها نفعی نبخشید خواستند افترائی ببندند
که متدینان و مومنان بهیجان آیند و از ما اعراض کنند ،چاره ندیدند جز به
این افترا و این هم افترائی است که یکصد و بیست کتاب من آنها را تکذیب
میکند و آنچه در کتابهای من است از تعظیم علما بیشتر است از تعظیم
خودشان برای ایشان و کتابهای من حاضر است و آنها خود در منابر و
مجالس قدح در یکدیگر میکنند و در کتابها طعن بر یکدیگر میزنند و در
یکی از کتابهای ما طعن بر علما یافت نمیشود .بلی هرچه فغان کرده باشیم
از این طالبی است که برای طمع حطام دنیا و از روی حسد قدح در مرحوم
شیخ میکنند و طعن بر مرحوم سید میزنند .آیا عقل شما تجویز این معنی را
میکند که اینها ما را تکفیر کنند و لعن و طعن نمایند و ما در جواب بگوییم
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که شما صادقید و عادلید و راست میگویید و در این قول و عمل مصیب و
مثابید؟ یا باید اظهار برائت خود را نماییم و بگوییم که این افترا و اشتباه
است و روات از روی حسد گفتهاند و دروغ گفتهاند .انصاف دهید که
تکلیف ما چیست؟ آنها این افتراها را نگویند تا ما در نهایت تمکین و تسلیم
و ادب با ایشان راه رویم .آخر تفکر در امر ما نمایید که این احادیث که به
ما رسیده و این دین که دست به دست به ما رسیده بهواسطه علمای سابق
رضواناهلل علیهم به ما رسیده یا ما غیب میدانیم؟ یا خود به خدمت امام
رسیدهایم؟ نه واهلل ،نه غیب میدانیم و نه به خدمت امام رسیدهایم .همه
بهواسطه علمای جلیلالشأن است شکر اهلل مساعیهم که عمر خود را در
ایصال دین و مذهب به ما صرف کردند و اخبار اهل بیت سالماهلل علیهم را
به ما رسانیدهاند .حال اگر ایشان را نعوذ باهلل متهم کنیم که به کلی دین ما
از دست ما میرود سهل است که من در کتب اصول خود نوشتهام که جایز
نیست سوء ظن به ایشان و تصدیق نکردن به ایشان و اینکه ایشان موید من
عند اهلل بودهاند و مسدد از جانب امام بودهاند و قدح در ایشان نصب و کفر
است و عداوت با خدا و رسول و ائمه است سالماهلل علیهم و رد بر ایشان به
منزله شرک است به خداوند و بال شک و بال ریب عدو ایشان ناصب است
به آلمحمد علیهم السالم و آنها به این مرتبه نمیگویند و ما به برکت احادیث
اینطور فهمیدهایم که عدو ایشان کافر و ردکننده بر ایشان مشرک است،
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خواه وفاتیافته ایشان و خواه حی و معاصر ایشان بدون تفاوت است ولکن
این حساد انصاف ندارند و بعد از یکصد و بیست کتاب من که مشحون و
مملو است به تعظیم و تصدیق علما اینگونه افتراها میبندند .حال قدری
انصاف دهید که آیا شیخ مرحوم و سید مرحوم از علما نبودند یا بودند؟ و آیا
به چه جهت این حضرات این قدحهای منکر را در ایشان روا میدارند و
مصدقین ایشان را میآزارند؟ آیا من از جمله خدام علما نیستم که اینقدر مرا
اذیت میکنند و افترا میزنند؟ حال ببینید که قدح در علما که میکند؟ آیا
اینهمه علمای متقی صالح که در اطراف آذربایجان و عراق عرب و عجمند
و همه مصدق شیخند آیا قدح در ایشان قدح در علما نیست؟ و آیا جمیع آن
علمای متقی و پرهیزگار که در عصر شیخ مرحوم بودند که نامهای شریف
ایشان را در کتاب هدایه الطالبین نوشتهام و همه اجماع بر حقیت طریقه
شیخ کردهاند آیا قدح در شیخ مرحوم و شیخیه قدح در ایشان نیست؟ باری
خدا حکم کند میان ما و میان ایشان در روز قیامت.
و بدان که این حضرات بر سه قسم شدند :بعضی از ایشان که حسد و
عداوتشان به سرحد اعلی است قدح در شیخ مرحوم و سید جلیل و اتباع
ایشان همه مینمایند .و بعضی چون شیخ مرحوم از دار دنیا رحلت کرد و
دیدند که دیگر ضرری به ریاست ایشان ندارد عنان عداوت را منعطف بسوی
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سید مرحوم کردند تا زنده بود و دیدند که اقرار به شیخ و انکار سید نمیشود
چراکه بر یک طریقهاند .فکری کردند که باید گفت که سید مرحوم از
طریقه شیخ جلیل منحرف شده و بدعتهای تازه آورده است و به این واسطه
اظهار عداوت را به ایشان زیاد کردند .و بعضی چون سید مرحوم فوت کردند
و دیدند که محل حسد نیست و ضرری به دستگاه ایشان ندارد تصدیق شیخ
و سید را کردند و همه همت خود را صرف در قدح علمای زنده بازمانده از
تالمذه ایشان کردند و شهرت دادند که شیخ و سید بیزارند از طریقه اینها که
ماندهاند و تا میتوانند قدح در بازماندگان میکنند و حال آنکه اینها بر همان
طریقه مشایخ خود هستند و به قدر سر سوزنی مخالفت ایشان را در اصول
دین روا نمیدارند چراکه حق مختلف نمیشود ،ولکن حسد ناخوشی است
که در هرکس پیدا شد او را به مهلکهها میاندازد و هر افترا که میتواند
میگوید و به همینقدر هم در این فصل کفایت میکنیم.

*«فصـل نهم»*
در جواب از سوال نهم که سر امر را خواستهاید که مأخذ و منشأ این خالف
که در میان شیخیه و باالسریه افتاده است چیست؟ و حال آنکه خدای ایشان
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یکی است و پیغمبر یکی ،تا آخر سوال .بدانکه این سوال دو گونه جواب
دارد :یکی تفصیلی و یکی اجمالی .اما جواب تفصیلی را در کتاب هدایه
الطالبین نوشتهام و آن هم کتاب فارسی است و در بالد منتشر است ،هرکس
تفصیل مسأله را خواسته باشد و سبب نزاع یکی یکی را بخواهد به آن کتاب
رجوع کند و در آن کتاب شطری از احوال علمای ماضین را نوشتهام و
شطری از احوال شیخ مرحوم و سید مرحوم نوشتهام و شطری از احوال خود
ثبت کردهام و تفصیلی از معاندین و حاسدین نوشتهام و آن کتاب هم در هر
والیتی هست و دیگر اقبال ندارم که به تفصیل بنویسم .نهایت چون هر سوال
را جوابی است ،جوابی مختصر و مفید مینویسم و آن این است که وقتی که
شیطان بر حضرت آدم علیه السالم حسد برد ،آن اول معصیتی بود که واقع
شد و چون در میان شیطان و حضرت آدم حسد واقع شد کمر عداوت با او
و نسل او بست .چون به زمین فرود آمدند حضرت آدم میراث علم و اسرار
نبوت را به حضرت هابیل علیه السالم سپرد ،شیطان در هیکل قابیل درآمد
و او را به حسد بر هابیل داشت که چرا باید علم و اسرار نبوت به حضرت
هابیل رسد و به من نرسد؟ و او را اغوا کرد تا هابیل را کشت .بعد حضرت
آدم به شیث اسرار و علم نبوت را سپرد و میان اوالد شیث و اوالد قابیل همان
حسد ارثی بود تا آن دو طایفه با هم مناکحه کردند و رگ حسد در جمیع
مردم پیدا شد و هیچ ناقصی نیست مگر آنکه حسد بر کامل میبرد ،و پستی
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نیست مگر آنکه حسد بر باال میبرد ،و فقیری نیست مگر آنکه حسد بر غنی
میبرد ،و ضعیفی نیست مگر آنکه حسد بر قوی میبرد و در جمیع مردم این
رگ حسد پیدا شد .بعضی از مردم بهواسطه حفظ خدا و قوت ایمان و تأیید
روحالقدس حسد خود را میکشند و رگ حسد را قطع میکنند و بعضی
مردم آن را تقویت میکنند و به مقتضای آن عمل میکنند و حمایت و نصرت
شیطان مینمایند .و چون اصل حسد از شیطان است و آن از آتش است،
حسد آتشین است و حسود دایم در آتش حسد خود میسوزد و گاه گاه
آتشش شعله میزند و محسود بیچاره را بیگناه میسوزد .از این جهت خدا
پیغمبر خود صلی اهلل علیه و آله را امر فرمود که از شر حسد حاسدان پناه به
خدا ببرد در سوره قل اعوذ برب الفلق .و عداوت اعدای آلمحمد علیهم
السالم هم از روی حسد بود چنانکه خدا میفرماید ام یحسدون الناس علی
ماآتیهم اهلل من فضله فقدآتینا آلابرهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا
عظیما پس این حسد دایم در میان مردم بود حتی آنکه حمال ضعیف به حمال
قوی حسد میبرد و او را به تهمت گرفتار میکند که کسی بار به او ندهد.
حال بعضی از مردم اسباب حسدشان جزوی است و آثار حسدشان هم جزوی
است نهایت حسد بقال بر بقال آن است که بگوید او کم میکشد و گران
میفروشد و ماستش آب دارد و او را در میان بقاالن ضایع میکند ،و اگر آن
دو نفر عظیمتر باشند و معروفتر باشند اثر حسد ایشان عظیمتر میشود و
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شهرتش بیشتر میشود و تهمت بزرگتر میزند .پس اگر کالنتری به کالنتری
حسد ببرد به او تهمتی میزند که او را در میان شهری رسوا کند و همچنین
هرچند آن دو نفر بزرگتر باشند حاسد سعی میکند که او را در میان آن
جماعت و آن محل که معروف است ضایع کند .پس اگر محسود در ملکی
معروف است و اهل آن ملک به فضل و بزرگی او اقرار دارند و حاسد
میخواهد او را در آن ملک رسوا کند و ضایع نماید البد تهمتها و افتراها
میسازد که اصناف مردم آن ملک بهواسطه آن تهمتها از آن برگردند .و
همچنین اگر در اقلیمی معروف باشد حاسد سعی میکند که اهل اقلیم را از
او بکیباند و این معنی تدبیرها و تهمتها و کاغذها و استشهادها و مراسالت
بسیار ضرور دارد ،چه کند مسکین آتشی در سینه او مشتعل است که او را
شب و روز میسوزاند و آن را خاموش نمیتواند بکند مگر به آب افتراها و
تهمتها و اذیتها و غیبتها و بدگوییها .چون این اعمال را میکند قدری حسد
او آرام میگیرد باز چون مشتعل میشود باز از سر میگیرد و محسود به حول
و قوه خداوند آرام در خانه خود خوابیده و حاسد مسکین در آتش گداز شب
و روز میسوزد.
چون این مقدمه را دانستی بدانکه طالب علم هم از بنیآدمند و رگ حسد
در ایشان هست و چون عالمی را خداوند برمیگزیند به علم و حلم و ذکر و
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فکر و نباهت و نزاهت و حکمت و او را در میان شیعه معروف میکند و به
او لسان ناطق و چشم ناظر و گوش سامع و قلب حافظ عطا میفرماید و
تصنیفات و تألیفات به او انعام میفرماید و نام او را بلند میکند ،حاسدان
بیچاره آتش حسد در کانون سینه ایشان مشتعل میشود و آرام و قرار را از
ایشان میبرد و شب و روز در آتش گداز میگدازند بیچارهها چارهشان
منحصر میشود به اینکه به او افتراها بزنند و نسبتهای کفر و بیدینی و جهل
و عجز به او بدهند شاید مردم از آنها اعراض کنند و آن ناخوشی مزمن و آتش
سوزان ایشان آرام گیرد و اگر به محض اینجوره تهمتها نشد البد که ایشان
را به تهمت طمع در ملک سالطین و خروج و جهاد و جنگ متهم کنند و آن
تهمتها را به استشهادها و مراسالت و پیغامها و مشافهات به حکام و سالطین
برسانند و ایشان را به غضب درآورند شاید آنها در صدد دفع آن عالم برآیند
و او را ضایع کنند و به این واسطه آتش حسد ایشان قدری آرام بگیرد و تا
آن عالم زنده است آن آتش حسد در سینه ایشان مشتعل است و آن حکام و
سالطین که از این معنی غافلند که این حساد به جز شفای سینه خود مطلبی
دیگر ندارند و حکام را اسباب معالجه درد سینه خود قرار دادهاند و امر را به
اشتباه عرض و اظهار مینمایند ،ایشان به مقتضای ملکداری خود با آن عالم
عمل مینمایند و آن عالم مسکین به درد مرگ و آخرت خود گرفتار است و
تمام دنیا بمافیها را اگر به او بدهند مسلما آن را با یک آن عزلت و انزوا و
صفحه | 38

فقر خود عوض نمیکند .کسی که دانست که این دنیا دار فانی است و
عماقریب همه جیفه خواهند شد و خواهند در خاک پوسید و باید روز قیامت
در حضور مالک جزا ایستاد و از حالل حساب داد و از حرام عقاب کشید و
اگر نعمت یابد ابدی است و اگر عذاب بیند ابدی ،به این دو روز دنیا که به
منزله خوابی است که انسان میبیند مغرور نمیشود و دار باقی را به دار فانی
عوض نمیکند و طمع در ملک روی زمین نمیکند و راحت آخرت را به
تعب عوض نمیکند .لکن حساد مطلبی جز شفای درد سینه خود نمیخواهند
و این اکابر را برای معالجه خود وسیله میکنند و به آنها ملتجی میشوند و
ایشان هم از روی غفلت و تصدیق آنها کاری میکنند؛ همه سر امر همین
است.
پس چون در زمان شیخ مرحوم اعلیاهلل مقامه و رفع فی الخلد اعالمه خداوند
آن بزرگوار را مفتخر فرمود به علم آلمحمد و کتاب و سنت و آن بزرگوار
را در جمیع علوم و فنون کامل فرمود تا اینکه قریب به سیصد کتاب در علوم
شتی نوشت و تجدید جمیع علوم مندرسه را فرمود و جمیع علمای عصر آن
بزرگوار تصدیق علم و فضل و کمال و زهد و تقوای آن جلیلالشأن را نمودند
و اجازهها به او دادند و اجازهها از او گرفتند و جمیع شیعه تعظیم و تبجیل
او نمودند و پادشاه عصر و جمیع حکام و عمال و شاهزادگان که در اطراف
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ایران بودند ایشان را تکریم کردند و به انواع هدایا و جایزهها و مستمریها
که به ایشان رساندند به خدا تقرب جستند و از انفاس شریفه ایشان استمدادها
کردند ،آتش حسد در کانون سینه جمعی از طالب مشتعل شد و ایشان را
گداخت بهحدی که جمعی از همان حسد سوختند و تلف شدند ،چاره برای
درد خود ندیدند مگر آنکه آن بزرگوار را متهم کنند و هریک به افترائی و
تهمتی شفای غیظ خود را طلبیدند ،شاید مردم را از ایشان بکیبانند و آن
عزت خداداد را به ذلت بدل کنند شاید شبی خواب راحت کنند .و عزت
خدایی به این چیزها خاموش نمیشود و نشد تا آن بزرگوار اجل موعودش
در رسید و به جوار رحمت خداوند فایز گردید و سید مرحوم بعد از آن
بزرگوار به الطاف کردگار اظهار علم نمودند و صیت ایشان روزافزون شد
و در انواع علوم زیاده از سیصد کتاب نوشت و در اطراف هند و ایران و
آذربایجان و عربستان منتشر گردید و تالمذه ایشان متفرق گردیدند و در
هرجا اسم شریف ایشان منتشر گردید و پادشاه جمجاه عصر ایشان و حکام
و عمال ذیشأن همگی در عزت ایشان به ارسال مراسالت و هدایا و تحف
برای ایشان به خدا تقرب جستند و بر عزت و احترام ایشان افزودند و علمای
بزرگ که در عصر ایشان بودند و به سمت تقوی و زهد موسوم بودند تصدیق
ایشان نمودند ،باز آتش حسد در کانون سینه بعضی از طالب به مقتضای آنکه
از جنس بنیآدمند مشتعل گردید و چارهای برای شفای غیظ خود و درد
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کشنده خود ندیدند و به انواع تهمتها و افتراها و تحریف کتابها و سعایت در
نزد سالطین ایشان را متهم کردند و خداوند عزت ایشان را روز به روز زیاد
کرد و حکام و سالطین به حرف آنها مغرور نشدند و به اشتباه حرکتی
نکردند تا باز اجل موعود ایشان در رسید و به جوار رحمت ایزدی فایز
گردیدند.
حال اگرچه نام خود را بردن بعد از نام مبارک ایشان عین سوء ادب است و
شایسته نیست لکن جواب از سوال آن مخدوم الزم است .عرض میکنم که
چون خداوند از دریای فضل ایشان به این ذره بیمقدار قطرهای و به این فقیر
خوشهچین از خرمن علم ایشان خوشهای انعام کرد و در انحاء علوم در زمان
قلیل تقریبا یکصد و بیست کتاب نوشتم و در اطراف بالد منتشر شد و بعضی
از مومنان در نزد این فقیر تلمذ کردند و برخی از فضائل آلمحمد علیهم
السالم را منتشر کردم ،خیالی کردند که باید کاری کرد که آن آتش حسد
که در سینه ایشان از سابق و الحق هست خاموش شود واال خواهند سوخت
و جان عزیز است چارهای جز همان تدبیر سابق را ندیدند بنای تهمت و افترا
و نمامی و غیبت و بدگویی را گذاشتند و استشهادها و مراسالت به اطراف
نوشتند و به این تهمتها که شنیدهاید و سوال کردید مرا متهم نمودهاند .و
چون چند سال اینگونه تهمتها زدند دیدند چارهای نشد گفتند باید تدبیر
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اعظم را کرد و به مقتضای «آخر الدوا الکی» به حکام و سالطین باید عرض
کرد و بر ایشان امر را مشتبه کرد .پس استشهادها نوشتند و مراسالت
نگاشتند و پیغامها دادند و مشافهه عرض کردند که فالنی طالب ریاست و
ملک است و ادعای بابیت و خروج دارد وانگهی که اسباب تهمت هم
بواسطه نسبت من به حکام و سالطین جمع است .پس باید او را به طلب
سلطنت و ریاست متهم کرد وانگهی که این باب ملعون هم در زمان من
مسکین خروج کرد و اسباب قیاس و حدس را قوی کردند و به این واسطه
به اینگونه تهمتها و افتراها من محروم را متهم نمودند و حال آنکه من به
درد مرگ و فکر آخرت خود مبتال هستم و تمام روی زمین را به یک آن فکر
در کتاب و سنت و علم معاوضه نمیکنم و بهحول و قوه خداوند نعمت باقی
را به دنیای فانی عوض نمینمایم و آنقدر دنیا را که خداوند بهقدر قابلیت
من به من عطا کرده بود به دست خود از خود دور کردم در ایام اقبال دنیا و
دنیا از من نگذشته بود و الی االن نگذشته است و باز همانطور که سایر
عشیره من عمل میکنند از من هم برمیآید و میتوانم نوکری پادشاه
اسالمپناه را مثل سایر برادران کرد و لقمه نانی تحصیل کرد ولکن فقیری و
انزوا را بر جمیع روی زمین و ملک دنیا ترجیح دادهام ولکن این حساد
چارهای غیر از همینگونه حرکات ندارند و تا حال خداوند بر سالطین و
حکام سلف امر مرا واضح کرد و در این دولت روزافزون هم واضح خواهد
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کرد و خداوند اختیار ملک را به حاسدان نگذارده است و خود مدبر ملک و
مقلب القلوب و االحوال است و ال قوه اال باهلل.

*« فصـل دهم»*
در جواب از مسأله دهم که آیا اجتناب از غیر شیخی باید کرد یا نه؟ بدانکه
این افترا را برای آن جعل کردهاند که به مسلمانان بگویند که این حضرات
شیخیه شما را کافر و نجس میدانند و حال آنکه شما مسلمانید و شیعه
اثنیعشری ،پس معلوم است که آنها کافرند چراکه روایت شده است که من
کفر مومنا فقد کفر احدهما و شما که بالبداهه مسلمانید و شیعه ،پس کافر
آنها هستند که مسلم و شیعه را کافر میدانند و به این واسطه خواستهاند که
اظهار کنند که شیخیه کافرند و حال آنکه خدا و رسول و ائمه سالماهلل علیهم
میدانند که شیخیه احدی از مسلمانان را کافر نمیدانند اگرچه شیخی
نباشند .چراکه شیخ جلیل و سید نبیل را مفترضالطاعه نمیدانند چراکه
ایشان را معصوم نمیدانند و تا کسی معصوم نباشد مفترضالطاعه نخواهد
بود .پس چون معصوم را منحصر در چهارده نفس مقدس میدانند و مشایخ
خود را معصوم نمیدانند ایشان را مفترضالطاعه نمیدانند و چون
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مفترضالطاعه نشدند پس مخالف ایشان مطلقا چگونه کافر خواهد بود،
بلکه فاسق و عاصی هم نخواهد بود .نهایت جمعی وثوق به آن بزرگواران
دارند تقلید ایشان میکنند و جمعی ایشان را نشناختهاند و اعتماد و وثوق به
عالمی دیگر دارند تقلید آن را میکنند و ما تصدیق شیخ و سید را در اصول
عقاید هم بدون دلیل واجب نمیدانیم .بلی حسن ظنی به ایشان داریم که
مبادرت به مخالفت ایشان نمیکنیم .اگر کالم ایشان را فهمیدیم شکر
میکنیم و اگر نفهمیدیم صبر میکنیم و از خدا مسألت میکنیم که فهم آن
مسأله را به ما روزی کند و الیشعر انکار بر ایشان نمیکنیم و تا حال هم
مسألهای نشده است که بفهمیم که ایشان خطا گفتهاند و بر خالف ایشان
بفهمیم .و اما کسی که ایشان را نشناخته و حسن ظن برایش حاصل نشده
است چه کند؟ البته اخذ میکند فروع دین خود را از فقیه دیگر و در اصول
دین خود تابع دلیل عقل است ،هرجا که مساعدت کرد تصدیق میکند و
هرجا مساعدت نکرد صبر میکند .پس وقتی که ما خود که منسوب به آن
بزرگوارانیم ایشان را مفترضالطاعه و معصوم ندانیم و تصدیق ایشان را بدون
دلیل فریضه ندانیم چگونه این تکلیف را به مخالفین خود میکنیم ولکن
دشمن چارهای برای غیظ خود جز این تهمتها نمیداند و تهمت را میزند و
بر خدا تهمت زدند و گفتند پسر دارد و دختر دارد و ظلم میکند و عدیل
شیطان است و شریک اوست شیطان ،و به پیغمبر صلی اهلل علیه و آله تهمتها
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زدند و گفتند ساحر است و شاعر است و کاهن است و مجنون است و دزد
است و عاشق زن مردم شده است و گوش به ساز و نقاره میدهد و زن خود
را بلند میکند بر دیوار که تماشای نقارهچیها کند و رقاصی کرده نعوذباهلل
من غضب اهلل .و بر ائمه علیهم السالم تهمتها زدند که نهایت ندارد و بر
پیغمبران گذشته تهمتها زدند که در کتب و قرآن ثبت است و ذکرش بطول
میانجامد .حال ما چه توقع داریم؟ و بنیآدم همه یکنوع میباشند مگر
هرکس که تقوی پیشه کند و مخالفت نفس اماره نماید .خدایا حفظ کن ما
را از مخالفت خود و مخالفت رسول مطهر و مقدس خود و مخالفت ائمه
طاهرین سالماهلل علیهم .انصاف دهید که شیخ مرحوم راضی نشدند که
شیعیانی را که اشتباه کردهاند در کتاب و سنت و به وحدت وجود قائل
شدند ،با وجود آنکه جمیع علما آنها را کافر میدانند ،کافر دانند .چگونه
میشود که ما مخالفین خود را عموما کافر و نجس دانیم و از ایشان اجتناب
کنیم؟ و اگر کسی مخالفین را کافر و نجس گوید ما از او بیزاریم و از طریقه
ما بیرون است ،دیگر خود داند و عمل خودش و همینقدر هم در این فصل
کافی است.

*« فصـل یازدهم»*
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در جواب از سوال یازدهم که آیا عقد و نکاح حضرات باالسریه چگونه است
و حضرات شهرت دادهاند که شیخیه عقد و نکاح باالسریه را باطل میدانند.
این تهمت را برای آن زدهاند که جمعی از اصحاب حسب و نسب و غیرت
را به فغان آورند که شیخیه شما را حرامزاده میدانند .خدایا بهحق انبیا و اولیا
که میان ما و میان این طایفه حکم کن که باقیهای در عداوت باقی نگذاردند
این بیمروتان .مادرهای ائمه بعضی مجوسی بودند و بعضی نصرانی بودند که
ایمان آورده بودند و کنیز بودند که ایشان را از دارالحرب آورده بودند .آیا
قول بد در ایشان میتوان گفت؟ و نکاح یهود و نصاری و مجوس صحیح
است چگونه نکاح مخالف شیخیه از مسلمانان و شیعه باطل است؟ چرا
مروت ندارید؟ اگر مروت ندارید چرا عقل ندارید؟ مادر شیخ و سید مرحوم
را که عقد کرده بود؟ آن روز شیخی کجا بود؟ و مادر مرا که عقد کرده
است ،آن روز شیخی کجا بود؟ و جمیع عشیره و آباء و اجداد ما مادرهاشان
را که عقد کرده؟ جمیع این شیخیه که هستند مادرهاشان را که عقد کرده
است؟ شیخی آن روز کجا بود؟ آیا جمیع روی زمین حرامزادهاند؟ هیچ کافر
این حرف را میزند؟ هیچ عاقلی چنین نامربوطی میگوید؟ اگر دین ندارند
حساد چرا عقل ندارند که چگونه تهمت زنند؟ اگر دین دارند چرا اینگونه
حرفهای زشت میزنند؟ در اخبار رسیده که غیبت بدتر از زناست و غیبت
بدتر از زنا آن است که مسلمی از عرض عوام مسلمین را غیبت کنی و صفتی
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که دارد به بد یاد کنی .حال انصاف ده که غیبت بدتر است یا تهمت؟ و
عالم نزد خدا اعظم است یا جاهل؟ و تهمت به عالم چه خواهد بود اگر
غیبت جاهل از زنا بدتر است؟ باهلل قدری حیا کنند و اینقدر ناشایست
نگویند و اذیت مسلمانان نکنند .خدایا چه کنم؟ اگر هیچ جواب نگویم و
تصدیق ایشان کنم و به ادب سلوک نمایم جمیع تهمتها به گردنم ثابت
میشود ،انکار کنم و داد نمایم ،همین را به دست گرفته میگویند ما علماییم
و تو به این سخنان قدح علما میکنی .چگونه با شما رفتار کنم؟ تکلیف
مظلوم مقهور چیست؟ پس شما از تهمت و اذیت مسلم دست بردارید تا من
نوکری شما را بکنم و یک قدم از رویه ادب تجاوز نکنم .واهلل انسان حیران
میشود از این رفتار که آنچه میخواهیم میگوییم و آنچه میخواهیم میکنیم
و تو نفس مکش که قدح علما میشود .آیا شیخ از علما نیست؟ آیا سید از
علما نیست؟ آیا من خادم علما نیستم؟ آخر یکی از ایشان بیاورد دو ورق
تصنیف خود و تألیف خود را و آنگاه با علمایی که هشتصد کتاب در انواع
علوم نوشتهاند مقابلی کنند .باری ال المر اهلل یعقلون و ال من اولیائه یسمعون
حکمه بالغه فما تغن النذر.

*«فصـل دوازدهم»*
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در جواب از مسأله دوازدهم که مال مخالفین را میتوان خورد یا نه؟ این
تهمت را برای آن ساختند که دیدند غالب مردم چندان مقید به تدین و تقوی
نیستند و غالب همتشان تحصیل دنیاست و مال دنیا ،و دیدند که جمعی که
مقید به تدین نیستند و میگویند هر مالیی که هر مسألهای میخواهد بگوید
ما را به این حرفها چه؟ خودشان دانند بحث مالیی دارند و ضرری به گلهدار
ندارد .حضرات دیدند که این جماعت ماندند و به وحشت نیفتادند و شاید
بهواسطه رفاقت و آشنایی با ماها راهی بروند .گفتند این نشد ،باید اینها را
هم تدبیری کرد و از شیخیه متنفر کرد .گفتند شیخیه مال مخالفین خود را
حالل میدانند ،اگر به ایشان مالی به امانت بدهید یا به عاریه بسپرید ،یا نسیه
به ایشان بدهید ،ایشان البته مال شما را حالل میدانند و مال شما را میخورند
و این از همه اسباب وحشت در نظر اهل دنیا عظیمتر است .خدایا به حق
خون شهدای در راه محبتت که حکم کن میان ما و این جماعت .انصاف
دهید که مسلم مال مسلم را چگونه حالل میداند و به چه سبب حالل
میداند؟ مگر نه اسالم خون و مال مسلمانان را محفوظ داشته است؟ مگر نه
آن است که خدای ما یکی است و نبی ما یکی و ائمه ما جماعت مخصوصی
و کتاب ما یکی و شرع ما یکی؟ ما اموال سنیان را مباح نمیدانیم بر مردم
چگونه اموال شیعه را مباح میدانیم؟ اموال اهل ذمه را مباح نمیدانیم بر مردم
چگونه اموال شیعه را مباح میدانیم؟ واهلل که دین و طریقه ما آن است که
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اگر قاتل سیدالشهدا آن شمشیری را که به آن سر سیدالشهدا علیه السالم را
قطع کرده به ما امانت بسپرد ،به او رد نماییم چگونه میشود که مال برادران
دینی خود را حالل دانیم بر مردم؟ و جمیع این حضرات باالسریه طایفهای
هستند از مومنین مثل ما و برادر دینی ما نهایت تقلید مجتهد دیگر را میکنند،
بکنند .مگر واجب است در مذهب شیعه که همه تقلید یک فقیه را کنند؟ و
اگر آنها حرمت اسالم را نگاه نداشته به ما ظلم کنند و افترا و تهمت به ما
زنند و ما از دست ایشان فغانی کنیم نه آن است که خون و مال ایشان را مباح
دانیم نعوذ باهلل بلکه هر مظلومی از ظالم خود فغان میکند و تظلم مینماید
و گلهها میکند و داد مینماید این است که خدا میفرماید الیحب اهلل الجهر
بالسوء من القول اال من ظلم و سخن مظلوم را استثنا فرموده و مبغوض
نشمرده است و سخنهای ما درباره حضرات گله و تظلم است نه آنکه ایشان
را کافر دانیم ولکن این بیمروتان به انواع تهمتها ما را متهم کردهاند و
میکنند و از آنجمله این تهمت است که مال ایشان را مباح میدانیم و این
هم اشتباهی است عظیم .مردم بیدین اگر با کسی بد شدند دربند خون و
مال او نیستند ،به عداوت هریک را به باد دهند غم ندارند و آدم متدین اگر
هزار سال با او بدی بکنی و به دست او بیفتی ،تعدی نمینماید و تو را کافر
نمیخواند و مال و عرض تو را حالل نمیگوید و خون تو را هدر نمیکند،
بلکه زخمی بر تن تو روا نمیدارد ،بلکه اگر تو را گرسنه یابد و مشرف بر
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تلف ،تو را سیر میکند و اگر تو را تشنه یابد تو را سیراب میکند و اگر
مریض شوی تو را معالجه میکند و اگر بمیری تو را غسل میدهد و کفن و
دفن مینماید و بر تو نماز میکند و فرایض اسالم را درباره تو فروگذاشت
نمیکند .با تو اگر بد است به جهت اعمال تو است ،دخلی به دین و فرایض
دین ندارد .پس ما بر اعدای خود مهربانتریم از خودشان با خودشان ،زیراکه
خودشان چنانکه میبینیم و میبینید با یکدیگر فرایض اسالم را مراعات
نمیکنند و ما درباره ایشان میکنیم .پس ببینید که انصاف است که با ما که
چنینیم چنین کنند؟ چنانکه یکی از اکابر ایشان را در وقتی که مشرف بر
هالک بود رفتم و نجات دادم و ضامن شدم و ذلیل بود حفظ عزت برای او
کردم ،چون از آن مخمصه نجات یافت الحال تدبیر برای قتل و اذالل من
مینماید و باز اگر دستم برسد و خدمتی بتوانم برایش میکنم چراکه اگر او
حرمت اسالم و علمای اسالم را ضایع کند من نباید به مکافات او حرمت
اسالم را بشکنم و فرایض اسالم را از دست دهم .و همچنین همه دیدند که
علمای ایشان که مردند احدی از ایشان مجلس فاتحه به جهت ایشان اقامه
نکرد و احترام ایشان را منظور نداشتند ابدا ،این حقیر با وجود آن
بیلطفیهای ایشان مجلس فاتحه برای ایشان اقامه کردم و خرج کردم و
چون یکی از علمای ما مرد و مجلس فاتحه برپا کردیم احدی از ایشان به
مجلس نیامد چه جای اقامه مجلس.
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باری ،اینقدر بدانند مسلمانان که این خصلتها که نسبت میدهند خصلت ما
نیست و خصلت ما نیکی و تقوی و ورع و زهد و اقامه فرایض و عمل به
مستحبات مهماامکن و اجتناب از محرمات و از مکروهات مهماامکن و
ادای حقوق و امانت است .این است دین ما و نیت ما و اگر قصوری در
اعمال واقع شود استغفار میکنیم و معصوم نیستیم لکن دین ما آن است که
عرض شد.

*« فصـل سیزدهم»*
در جواب از مسأله سیزدهم که دادن صدقات به حضرات باشد .بدان ای
مخدوم مکرم که حضرات اعدای ما اوستاد بالغند و اوستادی کامل دارند
که در این امور اوستاد ماهری است .فکر کردند که سالطین را که به تهمت
خروج رنجاندیم ،و علما را به تهمت تکفیر و تفسیق و قدح علما ،و تجار را
که به تهمت حاللدانستن مال مسلمانان ،حال فقرا و مساکین را چه کنیم؟
اوستاد ایشان به ایشان وحی کرد که بگویید که شیخیه صدقات و خمس و
زکوه را بر غیر شیخی حالل نمیدانند .فیا سبحاناهلل سبب چیست ،چه واقع
شده است که باید بر مسلمان صدقه را حالل ندانست و ایشان را از زکوه و
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خمس منع کرد؟ بلکه اگر میگفتند که زکوه و صدقه را بر شیخی روا
نمیدارند نزدیکتر بود چراکه هرکسی میخواهد که خود را منزه از چرک
دست مردم کند و ذلیل نشود؛ اما روا نداشتن بر فقرای اثنیعشریه که افترای
محض است .آیا از خدا نمیترسند؟ آیا مالحظه روز جزا را نمینمایند؟ و تا
کجا پای ما ایستادهاند؟
باری ،بدانکه خداوند اغنیائی آفرید و ایشان را آزمایش به دادن حقوق کرد
و فقرائی آفرید و ایشان را آزمایش به صبر بر فقر کرد ،و در اموال اغنیا
حقوقی به جهت فقرا آفرید و ایشان را حکم کرد به رسانیدن آن حق به اهلش
و اهلش فقرای اثنیعشریهاند حتی آنکه اکابر شیعه را باید منزه کرد از دادن
زکوه و زکوه برای ضعفاست که در دین خود ضعیف میباشند و بر جمیع
فرق اثنیعشریه و موالین ائمه علیهم السالم میتوان زکوه داد ،گوش به این
تهمتها ندهید و الیلتفت منکم احد و امضوا حیث تومرون و در دادن خمس
به شیخی و غیر شیخی علیالسواست ،اشخاصی هستند معین و حقی دارند
معین و صدقات هم مثل زکوه است .آخر من کتاب فقه نوشتهام کتاب جامع
االحکام به آن رجوع کنید و مسائل آن را ببینید و آن کتاب عمل است که
به اطراف میرود و به آن عمل میکنند .اگر به غیر شیخی جایز نبود دادن،
مردم را بر ضاللت نمیگذاردم و مینوشتم لکن تهمت محض است و شیخی
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و غیر شیخی علیالسواست و گله و تظلم ما از ایشان دخلی به مسائل دینی
ندارد .بلی تظلم داریم و در غالب کتابها از دست ایشان جزع و تظلم
مینماییم چراکه اگر این دو کلمه را هم نگوییم غافالن میگویند اینها که
میگویند آنها هم سکوت دارند و تصدیق مینمایند پس به همه این قولها
ایشان قائلند .به ناچار داد میزنیم و تظلم مینماییم و میدانیم هم که این
تظلمها فایده ندارد و آنها باز نمیایستند و هیچکس به نصرت ما ایشان را
نهی نمیکند لکن برای محض همین است که تصدیق ایشان بر تهمتها به
عمل نیامده باشد و خود ساعی در اطفاء نور حق نشده باشیم پس نصرت حق
خود را میکنیم به جزع و الحاح و تظلم و گله چراکه بغیر از این طرزها در
زمان غیبت روا نیست؛ در خانه اگر کس است یکحرف بس است.

*«فصـل چهاردهم»*
در جواب از مسأله چهاردهم که حجه دادن به حضرات باشد .این تدبیر هم
برای حجهفروشان است که چهار نفر غریب حجهفروش که میآیند و از
هیچجا خبر ندارند و به امید حجه با هر کسی معاشرت میکنند ،آنها را هم
باید تدبیری کرد که پیش شیخیه نروند .جواب این مسأله هم مثل مسأله
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زکوه است ،و خدا مواخذه کند از کسی که افترا بر مسلمین زند ،و سعی در
اخماد نور حق نماید ،و تغییر شرایع و احکام دهد .چرا به غیر شیخی نباید
حجه داد؟ مگر از اسالم بیرون رفتهاند و شهادات بر زبان نمیرانند و نماز
نمیکنند و روزه نمیگیرند؟ و چون جوابش مثل مسأله زکوه است و در
فصل سابق گذشت اعاده نمیخواهد.

*«فصـل پانزدهم»*
در جواب از مسأله پانزدهم که میگویند که ما گفتهایم که سیدالشهداء
شهید نشده است .از این تهمت که ثکلی به خنده میآید .نمیدانم که چشم
ندارند که من در سالی دهروز روضهخوانی میکنم و خود به منبر میروم و
روضه میخوانم و میگریم و میگریانم .آیا گوش ندارند که قصائد مرا و
نوحههای مرا بشنوند که در منابر و تکایا میخوانند مردم؟ آیا کتاب مقتل
که من نوشتهام در میان مردم پهن نیست و ندیدهاند؟ آیا مدتها کربال نرفتم و
نبودم؟ لکن حمد میکنم خدا را که تهمتهای بینالبطالن میزنند و همین
فرجی است برای من ،چراکه برای مردم معلوم میشود که اینها از روی
نفهمی و عداوت سخن میگویند و مقصودشان محض تضییع مسلمانان است
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از روی حسد و عداوت .باری ،این تدبیر هم برای آن است که مردم در
آخرالزمان شدیدالحرصند به تعزیهداری و سیرت شیعه است و داخل
ضروریات شده است ،حال باید تدبیری کرد که اصناف روضهخوانها و
عملهجات ایشان و بانیان عزا و آنها که از موقوفات بر تعزیهداری منتفع
میشدند آنها هم برنجند ولی این را قدری بیعقلی کردند و اوستادشان اشتباه
کرده است ،پر بینالبطالن است.

*«فصـل شانزدهم»*
در جواب از مسأله شانزدهم و حکایت عمل به مظنه .حضرات مخالفین ما
بسیار بااحتیاطند ،برای هر قومی انواع تهمتها به ما ساختهاند که اگر یکی به
کار نخورد دیگری قائممقامش باشد و این تهمتها را هم برای علما و طالب
ساختهاند .اوال که من چندین کتاب در علم اصول نوشتهام همه حاضر است
و کفری برای احدی بهواسطه عمل به مظنه اثبات نکردهام و نسبت بدعتی
ندادهام ،بلکه آن را معصیت و فسق ندانستهام ،بلکه آن را سبب نقص در
عدالت و زهد و تقوای ایشان ندانستهام رجوع کنند به آن کتابها و ببینند.
نهایت مسأله اجتهادی است و هرکسی طوری فهمیده است .قدمای اصولیین
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به علم عمل میکردهاند مانند شیخ طوسی و سید مرتضی و ابنادریس و امثال
آنها ،و متأخرین آنها بعضی قائل به جواز عمل به مظنه شدهاند و بعضی تجویز
نکردهاند ،و اخباریین علما عمل به علم میکردهاند و ظن را تجویز
نمیکردند و این خالف همیشه بوده از اصول دین نیست و از ضروریات
نیست که خالف در آن سبب کفر گردد .جمیع مسائل اصول و فقه اال ما
شذ و ندر خالفی است ،حتی آنکه حقیر در بسیاری از مسائل مخالفت سید
مرحوم و شیخ مرحوم کردهام و سید مرحوم هم در بسیاری مسائل مخالفت
شیخ مرحوم کردهاند حتی در اصول فقه ،و این خالف همیشه در مابین علما
بوده است چراکه اجتهادی است و هرکس از کتاب و سنت طوری فهمیده
است و هرگز سبب تکفیر و تفسیق نبوده ،همه احترام هم را میداشتهاند و
تعدیل و توثیق هم را میکردهاند و نزاعی در میان نبوده است و حال هم
نیست و چون در حاصل این خالف هم تعمق نمایی آخر تفاوتی نمیکند
چراکه هردو طایفه به کتاب خدا و سنت رسول مراجعه میکنند و هرچه از
آنها میفهمند به آن فتوا داده و عمل میکنند و تفاوتی در عمل نمیکند.
نهایت خالفی در طور فهم است و سهل است و از این جهت همه ایشان
اعتماد بر یکدیگر فرمودهاند و ما هم اعتماد بر همه ایشان مینماییم و تعظیم
و تبجیل ایشان نموده و مینماییم و کتب ما مشحون است به تعظیم ایشان
لکن دشمن بدگو احتیاجی به سند ندارد ،آنچه شفای غیظ خود را در آن
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میداند میکند .و اگر از بعضی جهال چیزی شنیدهاند که بیاحترامی به یکی
از آن بزرگواران کرده نقص بر ما نمیشود چنانکه مقلدین جمیع علما
حرکات قبیحه میکنند و نقص بر علما نیست ،و همه شیعهاند و حرکات
قبیحه میکنند و نقص بر ائمه علیهم السالم نیست ،و همه امت پیغمبرند صلی
اهلل علیه و آله و به همه معاصی مرتکبند و نقصی در پیغمبر نیست .بلی اگر
ماها ایشان را امر کرده باشیم یا تحریص نموده باشیم یا راضی باشیم به
معاصی ایشان ،آنوقت نقص در ماست و علم اهلل و شهد که مکرر نهی
کردهام و میکنم لکن مردم لغوند چنانکه اعادی ما هم قدح در شیخ مرحوم
و سید مرحوم مینمایند و حال آنکه از اجله علما بودند و همه علما ایشان را
تعظیم و تبجیل مینمودند و مدحها برای ایشان نوشتهاند و فرمودهاند معذلک
جهال طالب ایشان قدح در آن بزرگواران مینمایند .پس بدگویی کار جهال
است خواه از اتباع شیخ مرحوم باشند یا از اتباع سایر علما و از عمل جهال
نقصی در علما راهبر نیست .بلی غایت بحثی که عقالی قوم به من دارند و
گاه گاه در مجالس و محافل به من بحث میکنند آن است که چرا نهی
نمیکنی؟ آخر فکر بکنند که من تازیانه دارم؟ شمشیری دارم ،تسلطی دارم،
چوب و فلکی دارم که مردم را بتوانم نهی بکنم؟ بلی چیزی که دارم زبان
است ،به زبان میگویم و مخالفتکننده را لعن میکنم و هر وقت بشنوم نهی
و زجر شدید میکنم لکن فکر کنید که حکام بالد با استیال و شمشیر و
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حکم و قشون و نسقهای شدید نمیتوانند مردم را از نزاع با هم و اعمال
قبیحه بازدارند .گوش میبرند ،چشم میکنند ،میکشند و حریف مردم
نمیشوند من چگونه حریف جهال میشوم؟ آیا من از پیغمبر صلی اهلل علیه و
آله بیشتر سیاست دارم که در امت او جهال هستند و باید در مقلدین من
نباشند؟ آیا از ائمه سیاستم بیشتر است که در شیعیان ایشان جهال هستند و
در مقلدین من باید نباشند؟ یا از علمای با ریاست و سیاست که اجرای حدود
میکردند من متشخصترم که در مقلدین ایشان جهله هستند و در مقلدین
من نباشند؟ آیا مقلد من باید معصوم باشد واال من مجرمم و تبهروزگار و بر
باطل؟ من چه کنم؟ کتاب برای ایشان نوشتهام و ایشان را بر این اعمال لعن
کردهام و تبری از ایشان کردهام ،زیاده از این نمیتوانم .خدا هم کتاب فرستاد
و در قرآن کاذبین را لعن کرد و مردم باز دروغ میگویند ،و قاطع رحم را
در سهجای قرآن لعن کرد و باز قطع رحم میکنند ،قاتل نفس را گفت مخلد
میکنم در آتش جهنم و باز قتل نفس میکنند ،اذیت مومنان را گناه عظیم
خواند و باز اذیت میکنند ،غیبتکننده را وعده خورانیدن گوشت مرده کرد
و باز میکنند .این چه توقعی است که مردم باید برای من اطوع باشند تا برای
خداوند عالم و پیغمبر آخرالزمان و ائمه هدی سالماهلل علیهم اجمعین؟ و اگر
نه چیزی در نفوس است ،چرا انتقام آنها را از من میکشند و طعن آنها را بر
من میزنند؟ خدا را رحمی به حال من بکنید و عبرتی از رفتار مردم با من
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بگیرید .به هر حال اگر این عیب است از دو طرف عیب است و بحث بر هر
دو طرف وارد ،واال پس چه بحث دارند؟

*« فصـل هفدهم»*
در جواب از سوال هفدهم که کلیات عقاید شیخیه را خواستهاید .اگر اجمال
میخواهید عقاید ما عقاید جمیع شیعه اثنیعشریه است و آنچه شیعه بر آن
اتفاق دارند در اصول دین ما به آن اقرار داریم و آنچه آن را انکار دارند ما آن
را انکار داریم و اجماع شیعه را در اصول و فروع حجت میدانیم .و اگر
فیالجمله تفصیل میخواهید اگرچه نفع زیادی در نوشتنش بعد از آن کلمه
جامعه نیست ولکن چون هر سوال را جوابی است عرض میشود که اعتقاد
ما طایفه مسماه به شیخیه در خداوند عالم جلشأنه آن است که خداوند احد
است در ذات خود که ازلی دیگری جز ذات یگانه بیهمتای او نیست ،و
واحد است در صفات خود که جز خدای واحد جلشأنه موصوف به آن
صفتها نیست ،و هیچکس جز خدا صاحب آن صفتها نیست ،و واحد است
در افعال خود که هیچکس شریک او در افعال او نیست ،و واحد است در
عبادت که عبادت هیچکس جز خدای واحد قهار قدیم ازلی روا نیست و
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شرک است عبادت غیر او .و او در ذات خود احد است و ماسوای او با او
امتناع بحت دارد .اعیانی ثابت در ذات او نیست و او مقارن با چیزی نیست،
مرتبط با چیزی نیست ،و هیچ معنی غیر از ذات احدی او در ذات او نیست.
ذات او درجات و مراتب ندارد و بذاته جلوهگر نمیشود و به شکلها و
صورتها در نمیآید .و در صفات خود واحد است و هیچ مخلوق مشاکل با
او نیست ،مشابه با او نیست ،و تعطیل او از صفات روا نیست ،و تشبیه او به
خلق شایسته نیست .پس علم دارد نه چون علم خلق ،و سمع دارد نه چون
سمع خلق ،و قدرت دارد نه چون قدرت خلق وهکذا همه صفات کمالیه را
دارد نه چون صفات خلق .و در افعال خود واحد است که نه این است که
در ایجاد ماسوای او غیری مستقل است و او موجد نیست یا غیری شریک
است و نصفی را او آفریده و نصفی را غیر او ،یا غیری در کل با او شریک
است ،یا غیری وکیل اوست و مباشر و خدا بیکار است ،یا غیری مأذون از
جانب اوست و مباشر و او بیکار است نعوذ باهلل؛ و آن غیرها که گفتیم اعم
است از پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و غیر او بدون تفاوت .پس جز خدای
واحد ،خالقی و رازقی و محیی و ممیتی نیست .و همچنین سایر افعال کال
و طرا آنچه در حیز حدوث است خداست صاحب فعل در آن ال غیر .و در
عبادت واحد است یعنی ذات مقدس او مقصود در عبادت باید بشود اگر
غیری را کسی عبادت کند خواه از پیغمبران یا امامان یا مرشدان یا مالئکه
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یا جن یا غیر آنها باشد مشرک است به خدای عزوجل و جایز نیست ابدا ابدا.
باید عبادت خالص برای خدای واحد یگانه باشد و چنان اعتقاد کردهایم که
خداوند عدل است که ظلمی در او نیست ،جنت را آفریده و نار را آفریده و
خلق را آفریده و آنچه ایشان را به جنت نزدیک میکند و از آتش دور برای
ایشان بیان کرده و آنچه ایشان را به نار نزدیک میکند و از بهشت دور برای
ایشان بیان کرده و به همه شعور داده و حرکت و قوه و قدرت و استطاعت
به آنها عطا فرموده ،اگر خواهند معصیت کنند مشیت خود را همراه ایشان
میکند تا به منتهای مطلب خود برسند و اگر خواهند طاعت کنند مشیت
خود را تابع آنها میکند تا بتوانند به منزل رسند مانند آن دو کس که سلطان
ایشان را امر کرد که به مشرق بروند و به مغرب نروند و یکی مشرق را اختیار
کرد و سلطان بدرقه به همراهی او کرد تا به مشرق برسد و یکی مغرب را
اختیار کرد و سلطان بدرقه به همراهی او کرد تا به مغرب برسد و اگر بدرقه
سلطان نبود هیچیک به منزل نمیرسیدند ولکن حسن اختیار و سوء اختیار
از خلق است نه خالق .آیا نمیبینی که عاصی به قوت مدد خدا عصیان میکند
و اگر جان او را بگیرد یا آالت و ادوات را از او بگیرد نتواند عصیان کرد.
و مطیع هم به قوت و قدرت خدا طاعت مینماید ال غیر .باری ،و خدا را
مختار میدانیم در کارهای خود مجبور نیست و عالم است به ماکان و به
مایکون و برای او بداست و هرچه بخواهد تغییر دهد ممکن است.
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و پیغمبر ما صلی اهلل علیه و آله محمد است صلی اهلل علیه و آله و معصوم و
مطهر است از هر نقیصه و خاتم انبیاست و وحی او خاتم وحیها و شرع او
خاتم شرعها و کتاب او خاتم کتابها و مستمر است تا روز قیامت و جمیع
آنچه او بیان فرموده حق و صدق و عدل است.
و ائمه ما علی بن ابیطالب و یازده فرزند اوست و یازده نفرشان رحلت
فرمودند از دار دنیا و دوازدهمی غایب و حی است و رجعت خواهد کرد .و
انبیاء و اوصیاء سلف همه بر حقند و والیت همه واجب است و شرعشان
منسوخ است و آنچه قرآن و سنت به آن ناطق است از موت و قبر و برزخ و
جنت و نار و حساب و میزان و صراط و غیر اینها همه حق است و مردم عود
میکنند با ارواح و ابدان ،و معراج با روح و بدن بود و جمیع آنچه ائمه
فرمودهاند همه حق است حتی در جزئیات امور .و دوستی آل محمد علیهم
السالم و دوستانشان واجب و دشمنی اعدای دین و دوستان اعدا الزم و
متحتم است و کتاب خلیفه خداست در زمین و سنت خلیفه رسول است در
میان مردم و آثار آل محمد علیهم السالم خلیفه آل محمدند علیهم السالم در
میان شیعه و در این زمان که دست به امام نمیرسد متمسک به این سه خلیفه
باید شد .هرکس فهم دارد که از این سه خلیفه استنباط احکام کند خودش
حامل این سه خلیفه است و هرکس فهم ندارد باید اطاعت کسی کند که او
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کتاب و سنت و آثار را میفهمد و تقلید او کند زیراکه کتاب و سنت و آثار
حاملی میخواهد و ناطقی به آنها الزم است که احکام آنها را برای مردم
بگوید .و علمای اعصار حجتهای ائمهاند سالماهلل علیهم بر سایر عوام باید
دین خود را مردم از ایشان اخذ کنند.
این است مختصری از عقاید شیخیه .اگر تفصیل آن را میخواهید در کتابهای
بزرگ عربی و فارسی مانند فطره سلیمه و ارشاد العوام و غیره نوشتهام و
مجملی از این اختالف را هم در کتاب هدایه الطالبین بسط دادهام.
و قانون کلی که خواستهاید در عقاید ما هرچه مطابق اجماع شیعه است ما
گفتهایم و دین ماست و هرچه مخالف اجماع شیعه و طریقه علماست ما از
آن بیزاریم .این است مختصر نافع ولکن بدگویان به این حرفها دست از عمل
خود برنمیدارند اگر بنا بر انصاف بود سایر کتب من بیش از این بود ولکن
بنا بر انصاف نیست ،پس نوشتن این رساله هم حاصلی به حساد نمیدهد مگر
آنکه بر حسدشان میافزاید و عداوتشان را بیشتر میکند و ال قوه اال باهلل.

*«فصـل هجدهم»*
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در جواب از مسأله هجدهم و آن آن است که همه فقه را من ننوشتهام و
هرگاه محتاج شوید چه کنید و از که بگیرید؟ بدانکه سبب ننوشتن من همه
فقه را اشتغال به اهم است چون مردم مدنیالطبعند و در مدینه اناسی باید هر
کسی حاجتی از خلق را رفع کند تا امر مدینه منتظم شود و برای حفظ فقه
فقها شکر اهلل مساعیهم الجمیله بودند و هستند و بر اکمل وجهی حفظ فقه
را برای مردم میکنند و کردهاند .مختصرات و مطوالت نوشتهاند و به انحاء
اقسام کتب ساختهاند که دیگر از آن اکمل نمیشود و در این عصر هم حفظه
آن بسیارند ولی امر اصول عقاید و علم فضائل آلمحمد علیهم السالم
کمناصر و کمحافظ است از این جهت خداوند ما را و له الحمد و له الشکر
از برای این ساخته است و عقول و نفوس ما را راغب به این امر کرده که
آرام و قرار ما را ربوده است و غایت همت خود را مصروف این امر داشتهایم
ولی به جهت آنکه زیاده احتیاج به طهارت و صلوه و زکوه و خمس و صیام
و حج مردم دارند و غالب تقلید در این مسائل است این کتب را نوشتیم و
در سایر تساهل ورزیده به عهده سایر فقها گذاردهایم .اگرچه در باقی مسائل
فقه هم سواالت بسیار و استفتاهای بسیار میآید و جواب آنها هم نوشته
میشود و بعضی رفقا از جواب آنها قدری ضبط کردهاند و رسالهای
ساختهاند.
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باری ،هرگاه در مسألهای که حقیر ننوشتهام و دست شما نرسد ،یا برسد هم
جایز است از سایر فقها اخذ کردن به هر یک که وثوق پیدا کردید تقلید
نمایید و اخذ احکام آلمحمد علیهم السالم را نمایید چراکه بنای مدینه مردم
در امر فقه بر وجود فقهاست و خدا ایشان را برای همین ساخته است و خلق
فرموده است تقلید ایشان را از روی فراغ بال نمایید و اخذ مسائل از ایشان
فرمایید و اگر خود هم قوه استنباط احکام از اخبار دارید و فهم آنها را
میکنید خود استنباط نمایید و بسیار امر سهلی است و فهم اخبار از فهم
کتب علمای اخیار مشکلتر نیست بلکه آسانتر است چراکه علمای ما کتب
خود را برای علما نوشتهاند و از روی فضیلت مشکل و عالمانه نوشتهاند و
ائمه علیهم السالم احادیث را در اجوبه مسائل عامی و سوقی و بدوی و عالم
و غیر عالم فرمودهاند و در فهمانیدن کاملتر بودهاند چنانکه در کتب اصولی
نوشتهام.

*« فصـل نوزدهم»*
در جواب مسأله نوزدهم است که صورت مرشد را باید در حال نماز در نظر
گرفت یا نه؟ این افترا را هم به جهت این به ما زدهاند که چون دیدند بعضی
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مومنین صالحین هستند که حفظ دین خود را بسیار میکنند و موحد و
مخلصند و به جهت آنچه از قبایح اعمال درویشان و صوفیان دیدهاند تحاشی
شدیدی از سیاق و طریقه و مذهب آنها دارند ،خواستند که ما مسکینان را
در نظر آنها ضایع کنند و بطالن برای دین ما در نزد آنها ثابت کنند این تهمت
را برای ما جعل کردند .و بسا آنکه بعضی از کتب ما را نیز تحریف کنند
چنانکه شنیدم که یک کتاب را تحریف کرده بودند و نوشته بودند که
صورت مرحوم سید را باید عبادت کرد نعوذ باهلل و حال آنکه در میان علما
کسی که بطالن مذهب صوفیه را مثل ما اظهار کرده باشد نیست و نبودن
عبادت صورت مرشد از طریقه شیعه و آلمحمد علیهم السالم اوضح از
آفتاب است و این طریقه صوفیه سنیه است که آنها این بدعت را گذاردند و
در میان جهال شیعه و صوفیه آنها منتشر شد و ما در این خصوص کتابها
نوشتهایم و در اطراف پهن است اگر یک کتاب را تحریف کردهاند همه را
تحریف نکردهاند ،رجوع به آنها کنید و ببینید.
باری ،خدا لعنت کند کسی را که غیر خدای واحد جلشأنه را عبادت کند
به استقالل یا به شرکت ،اگرچه پیغمبر آخرالزمان باشد صلواتاهلل علیه و آله
که جایز نیست در حال عبادت صورت او را به نظر گرفتن و او را
عبادتکردن و بدعت است و شرک است بال شک و بال ریب چه خواسته
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که غیر او باشد؟ ما احمق نیستیم و به نور آلمحمد علیهم السالم بینا شدهایم
و کسی که اولش نطفه و آخرش جیفه و در این بین حامل دو من عذره باشد
و روزی دو سه دفعه کناسی کند او را معبود قرار نمیدهیم و خدای واحد
قهار نمیدانیم و صورت او را در نماز معبود و مسجود و مخاطب قرار
نمیدهیم ولی خصم انصاف ندارد میگوید آنچه به خاطرش خطور کند و
حسبنا اهلل و نعم الوکیل.

*« فصـل بیستم»*
در جواب مسأله بیستم که باید مردم اسلحه داشته باشند به جهت فرج رکن
رابع .این افترا را به جهت حکام و سالطین زدهاند که ایشان را به خیال
اندازند و اهل حق را در نظر ایشان اهل داعیه و خیال جلوه دهند شاید حکام
درصدد دفع ما برآیند و خاطر آقایان آسوده شود .نه واهلل ،فرج رکن رابع در
مردن است و آسودهشدن از محنتهای دنیا و شر اشرار و او را طمع ریاست و
سلطنتی نیست ،ایمان او او را کافی است ولی به مقتضای «الغریق یتشبث
بکل حشیش» حضرات حساد متشبث به هر خیالی میشوند شاید از دریای
حسد نجاتی یابند و آرامی گیرند واال اسلحه ما ذکر و فکر ماست ،و سپر ما
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والیت امیرالمومنین ،و قلعه ما گوشه انزوا ،و اعوان ما طاعت و تقوی و
اعمال صالحه ،و ادعای ما روسیاهی و قصور و تقصیرات نامتناهی ،و توشه
و استعداد ما علم ما ،و چپر و قاصد ما کتب و رسائل .این نعمت را به حمق
و ادعای خام و اتالف جان و مال و عرض مسلمانان و به جهنمرفتن و شریک
در خون خود شدن و مخالفت خداوند کردن بدل نمیکنیم .اگر ما دروغ
میگوییم خدا ما را لعنت کند و اگر آنها افترا بستهاند خدا خود داند با آنها
و التحسبن اهلل غافال عمایعمل الظالمون.

*« فصـل بیستویکم»*
در جواب از مسأله بیستویکم و کیفیت سالم .بدانکه این افترا را اهل یزد
زدند و سبب آن شد که در زبان عرب قاعده آن است که در سالم ،سالم
علیکم یا السالم علیکم میگویند و در جواب علیکم السالم میگویند و این
حقیر مدتی در کربال بودم و زبانم عادت به آن کرده است و در جواب
سالمکننده علیکم السالم میگفتم .حضرات معاندین خواستند که بر مردم
مشتبه کنند و بگویند فالنی شما را به منزله یهود و نصاری قرار داده است و
در جواب شما علیک میگوید؛ تا مردم را به وحشت اندازند .تا آنکه به من
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رسید و بر منبر برای ایشان بیان کردم .واال چگونه میشود که من دوست
امیرالمومنین علیه السالم را به منزله یهود و نصاری قرار دهم و به ایشان
علیک بگویم و تحیت خدا و رسول را تغییر دهم؟ خدا حق ما را از این
جماعت معاندین بگیرد که باقیهای باقی نگذاردند.
و اما سالمکردن به ایشان سالم از عالمات و تحیتهای اسالم است و
مستحب ،ترک مستحب چرا باید کرد؟ وانگهی که عرض کردم سابقا که
اختالفی در اصول دین نیست ،اختالف در فروع باعث شقاق نمیشود
چنانکه جمیع علمای شیعه با هم مختلفند ،حتی من با مشایخم و مشایخم با
یکدیگر؛ و این عداوتها و معصیتها که حضرات با ما میکنند سبب آن
نمیشود که احکام اسالم تغییر کند .آنها معصیت میکنند ما نباید بکنیم و
اگر نه این بود که این تظلم و این داد و فریاد و کتبنوشتن و شکوهکردن
بر ما الزم بود ،اصال متعرض ایشان نمیشدم و آنقدر شغل دارم در دنیا و
وقت کم است که فرصت این کارها را ندارم ولی اگر نگویم مردم میگویند
البته این تهمتها راست است و اینها از ترس ساکت شدهاند و تصدیق ایشان
الزم میآمد و به اینها آنوقت اکتفا نکرده درصدد خون و جان و مال و
ناموس ما بر میآمدند چنانکه با وجود این داد و بیداد اظهارکردن استنکافی
ندارند و تا همهجا پای ما ایستادهاند.
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*« فصـل بیستودوم»*
در جواب از مسأله بیستودوم که زنگرفتن باشد .سبحاناهلل! چرا از
مسلمین زنگرفتن روا نباشد؟ و به آن اقامت سنت و تکثیر نسل و تألیف
قلوب و اطفاء نایره عداوت میشود و یحتمل به این واسطه نفعی دیگر هم
داشته باشد که شاید اگر خدا را مالحظه نمیکنند درباره ما ،قرابت را
مالحظه کنند و به خویشی از سر خون و مال شما بگذرند و اگر این خاصیت
هم نباشد به حسب حکم حالل و حرام ،چرا باید روا نباشد؟ و حال آنکه در
اصول دین اختالفی نیست و اختالف فروع مانع از این نیست و عداوت ایشان
حالل خدا را حرام نمیکند و همچنین زندادن به ایشان به حسب حکم
مسأله.

*« فصـل بیستوسوم»*
در جواب از مسأله بیستوسوم است که آیا نقبا و نجبا در هر عصر متعددند
یا منحصر در واحد؟ و معرفت اشخاص ایشان واجب است یا نه؟ سابقا در
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همین رساله نوشتم و در سایر رسائل نوشتهام و مشایخ سابقین ما نوشتهاند
که ایشان متعددند .نمیدانم چقدر باید بگوییم؟ به هر حال هر سوالی را
جوابی است .آنچه از اخبار معلوم میشود ایشان متعددند و در عدد ایشان
آنچه از حدیثی که در عوالم است معلوم میشود هفتاد نفر نجبا هستند و
دوازده نفر نقبا در هر عصری .و از بعضی اخبار در خصوص بزرگان ایشان
معلوم میشود که سینفرند و العلم عند اهلل و به هر حال منحصر در فرد یقینا
نیست و متعددند و عدد ایشان هم بهطور حقیقت معلوم نیست .پس معرفت
اشخاص ایشان باعیانهم الزم نخواهد بود و اعادی به جهت این این افترا را
میسازند که نتیجه بگیرند که امروز فالنی مدعی است که منحصر در اوست.
نه واهلل که نه مدعی نقابت و نجابتم و نه ایشان را منحصر در فرد میدانم.
چیزی که خدا و رسول نفرمودهاند و تصریح بر تعدد آنها کردهاند من چگونه
خالف میگویم؟ خدا انتقام ما را از افترا گویندگان بکشد در روز قیامت.

*« فصـل بیستوچهارم»*
در جواب از مسأله بیستوچهارم که مراجعه به کتب اصول باشد .این هم
افترائی دیگر است که روح من خبر ندارد ،من خود کتب اصول را میخرم
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و مطالعه میکنم و اوالد و تالمذه خود را امر به خواندن آنها میکنم و من
خود مدتی اصول خواندهام و در اصول تصنیفات دارم و سید مرحوم مدتها
اصول خواندند و در آن تصنیفات دارند و شیخ مرحوم در آن تصنیفات دارند
و آیا فقه بدون اصول فهمیده میشود؟ و اگر میشد بایستی که هرکسی که
اصول نداند فقیه شود و حال آنکه چنین نیست و کتب علما و استدالالتشان
و احادیث و قرآن فهمیده نمیشود مگر به علم اصول .و اگر در بعضی مسائل
ما با بعض ایشان مخالفت داشته باشیم ،با بعض دیگر موافقت داریم و خود
علمای اصولیین کثر اهلل امثالهم هم با یکدیگر در مسائل اصول اختالف
دارند حتی آنکه مسأله جزئی پیدا نمیشود که محل اختالف نباشد و جمیعا
در جمیع مسائل اختالف دارند مگر بعضی ضروریات که اختالف نمیشود.
حتی آنکه خود حقیر با سید مرحوم و شیخ مرحوم در مسائل اصول فقه
اختالف داریم و سید مرحوم با شیخ مرحوم اختالف داشتند و وقتی که بنا
شد که مسأله اجتهادی باشد اختالف میشود به جهت اختالف افهام .و علم
اصول علم اجتهادی است و محل اختالف انظار و این اختالف سبب آن
نمیشود که یکی دیگری را ضال داند و کتاب او را کتاب ضالل داند نعوذ
باهلل .و این افترا را به جهت آن زدند که علما و طالب و مقلدین ایشان را از
ما برنجانند و راهی دیگر ندارد و من خود از سید مرحوم پرسیدم از تقلید
حضرات اصولیین ،اجازه فرمودند و نهایت تبجیل را از علمای اصولی داشتند
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و داریم و خود سید مرحوم و شیخ مرحوم و حقیر سراپا تقصیر اصولی هستیم
نه اخباری و معذلک باید متهم به این تهمتها باشیم .بلی چیزی که هست و
شاهد به غایب برساند آن است که در بعضی مسائل با ایشان اختالف داریم
یعنی با بعضی ،و با بعضی موافقیم مگر در ضروریات و اجماعیات ایشان که
اختالف نداریم در آنها و نمیدانم که باقیهای برای اعضا و جوارح ما و ظاهر
و باطن ما باقی گذاردند که بر آن تهمتی نبسته باشند .حتی آنکه در یزد
شهرت دادند که فالنی لواط را در ماه رمضان حالل میداند! ثکلی به خنده
در میآید .و گفتند فالنی میگوید که در کرک خوک نماز جایز است .آخر
ببینید که آدم عاقل اینگونه سخن میگوید که لواط حالل باشد وانگهی در
ماه رمضان و در کرک خوک نماز روا باشد ،و خوک کرک ندارد .باری،
خدا انتقام ما را از اینها بکشد در حضور خاتم انبیا صلواتاهلل علیهوآله .آیا
ما از علما محسوب نمیشویم که اینقدر قدح و آزار ما را روا میدارند؟
بکنند آنچه میکنند و التحسبن اهلل غافال عمایعمل الظالمون.

*« فصـل بیستوپنجم»*
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در جواب از مسأله بیستوپنجم و تأویالت باطلهای که بابیه لعنهماهلل بابش
را مفتوح کردند و جمیع اسالم و شرایع را بر هم زدند و جمیع شرایع را از
محل خود گردانیدند و گفتند که میرزا علیمحمد ظهور امام است ،او که
ظاهر شد امام ظاهر شده است .و سفیانی را اسم کسی گذاردند ،و طلوع
آفتاب از مغرب را به چیزی تأویل کردند ،و سید حسنی را به چیزی ،و
خسف را به چیزی ،و ندای از آسمان را به چیزی ،و رجعت و قیامت را به
چیزی .حتی آنکه چند روز که شد گفتند رجعت شده ،چند روز گذشت
گفتند قیامت شد و تکلیف برداشته شد وهکذا .و آنقدر بطالن این تأویالت
مبتذل شده است و گفتهام و نوشتهام که دیگر مالل از نوشتن آن دارم .خدا
لعنت کند کسی را که اینگونه تأویالت را در کالم من یا مشایخ من یا
اخبار آلمحمد علیهم السالم بکند و دین و اسالم را از ظاهرش تغییر دهد.
کالم ما و احادیث را باید بر ظاهرش حمل کرد اول و در ظاهرش شک و
شبهه و اختالف نیست .بلی کالم با وجودی که ظاهرش مراد است برای آن
تأویل و باطن هم هست اما نه چنان است که مطلقا ظاهرش مراد نباشد و
همه آن تأویل باشد و حرام است فتح این باب در دین و اگر فتح این باب
شود جمیع دین از محل خود زایل میشود و بکلی فاسد میگردد و این
مذهب تأویل از صوفیه لعنهماهلل در این امت افتاده است و اگر بعضی صوفیه
از تصوف توبه کرده باشند و تصدیق شیخ مرحوم نموده باشند و هنوز بقایای
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آن ناخوشی در ایشان مانده و کلمات ما را یا کتاب و سنت و اخبار را تأویل
کنند ما از عمل او بیزاریم و همین مرض تأویل بود که حضرات بابیه را به
درک واصل کرد و هرکس فتح این باب را کند به آنجا رود که آنها رفتند.

*« فصـل بیستوششم»*
در جواب از مسأله بیستوششم که اعتقادات شیخیه در کتب نیست و امری
قلبی است و به کسی نمیگویند .این افترا از اعظم افتراهای حضرات است
و میدانی وسیع است زیراکه بعضی دیدند که بر کتابهای ما نکتهای که عقال
و علما بپسندند نمیتوان گرفت و در اقوال ما در درسها و موعظهها نمیتوان
نکته گرفت و بر حرکات ما و آداب و معاشرت ما نمیتوان نکته گرفت که
عاقل تصدیق کند ،فکری کردند که باید نکتهها ساخت و افتراها بست که
کسی انکار آن را نتواند کرد .گفتند که این حضرات در دلهای خود کافرند
و در دلهای خود صوفیند و عقاید فاسده در دلهای خود دارند و در کتب
نمینویسند .حال به نظر عبرت نظر کنید که اوال از اسالم و ایمان است که
مسلمی را که در میان مسلمین تولد کرده و بر اسالم عیش کرده و ندا به
اسالم میکند و از علمای مسلمین است و کتب و ادله و مصنفات دارد بدون
صفحه | 75

جهت و سبب تکفیر کنند به اینکه تو در دل کافری و عقاید قلبی تو فاسد
است و هرچه فریاد کند که من چنین نیستم بگویند تو از راه تقیه انکار
میکنی ،قسم بخورد بگویند تو از روی تقیه قسم میخوری ،لعنت کند
بگویند تو از راه تقیه لعن میکنی ،خدا را به شهادت آورد یا رسول و ائمه و
مالئکه را ،بگویند اینها از راه مکر است ،طلب مباهله کند بگویند شرعی
نیست .پس ما مسکینان چگونه در اسالم باید اظهار ایمان و اسالم خود را
کنیم؟ ببینید که با هیچ گبری و فرنگی اینطور سلوک کسی میکند؟
همینکه کلمه اسالم بر زبان آورد میگویند تو مسلمی و طاهری و خون و
مال تو محفوظ و با علمای شیعه به اینطور از راه عداوت و حسد و لجاج
سلوک میکنند .آیا فکر نمیکنند که اگر کسی به ایشان گوید تو در دل
یهودی هستی و آنچه میگویی و میکنی تقیه است چه میکنند؟ آخر از قواعد
اسالمی بیرونرفتن و به این حسدها دین خود را به باد دادن چرا؟ این دین
رسول خداست و مسلمینی را که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله به تدابیر
الهی از شقاق به وفاق آورد و تألیف کلمه ایشان را فرمود چرا باید به این
خیالها تفریق کرد؟ پیغمبر صلی اهلل علیه و آله اسالم زبانی ابوبکر و عمر و
عثمان را میپذیرفت و کاری به دل آنها نداشت ،آیا حکم اوست که با
علمای شیعه اینطور سلوک کنند؟ خدا حکم کند در میان ما و ایشان در
روز فصل قضا.
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*«فصـل بیستوهفتم»*
در جواب از مسأله بیستوهفتم که اطاعت سلطان باشد .بلی این قول من
است ،همیشه در درسها و موعظهها و کتابها بیان کردهام و باز اینجا هم به
اختصار میگویم که خداوند حکیم به مشیت نافذه خود عالمی را خلق کرده
از روی حکمت بهطوری که در ارشاد العوام نوشتهام و از وضع حکمت
تقدیم دولی بر دولی و تأخیر دولی از دولی اگرچه بر حسب قابلیت و استعداد
خود عالم باشد .و از جمله تدابیر محکمه اوست این تدبیر که این دول قاهره
را در این اجزای زمان قرار داده است و مشیت او چنین قرار گرفته است که
این دول قاهره برقرار باشند تا ظهور دوازدهمی ائمه سالماهلل علیهم که حجه
بن الحسن باشد و شخصی است معین ،نه میرزا علیمحمد تاجرزاده شیرازی
و نه غیر او از خوب و بد عالم و اعلی و ادنی و عالم و جاهل و نقیب و
نجیب عالم و غیر ایشان ،بلکه همان بزرگوار خاص که محمد باشد عجلاهلل
فرجه و فرزند امام حسن عسکری از نسل علی بن ابیطالب و فاطمه و
حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و ظهور او اول ظهور دولت آلمحمد
است علیهم السالم و پیش از او ایام این دولتهاست و خدا خواسته است که
ترتیب حکمت چنین باشد واال قدرت ایشان بر مشیت خدا غالب نمیآمد.
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حال که مشیت او چنین قرار گرفت مکابره و مخالفت با این سالطین مکابره
با خداست و اگر جمیع روی زمین بر ایشان خروج کنند همه کشته میشوند
و این سالطین غالب میآیند .پس مخالفت ایشان خود را به دست خود
هالککردن است و حرام است و منهیعنه و باید مشیت خود را تابع مشیت
خدا کرد و آنچه خدا خواسته است تو هم بخواهی واال هالک میشوی .و
این قاعده اصلی است بلکه باید جمیع متعلقان ایشان را در همان درجه که
خدا خواسته است بخواهی و به آنقدر عزت که خدا او را معزز داشته است
معزز بداری و نظم عالم را بر هم نزنی و خالف خواهش خدا ننمایی .بلکه
هرکس را در دنیا از غیر سالطین و اتباع ایشان که خدا بهقدری عزتی داده
همانقدر عزت برای او بخواه و به مقتضای او با او راه رو .و اگر مردم چنین
کنند چنان عالم منتظم شود و فساد برداشته شود که مردم همه به راحت افتند
و هرکس قدر خود را بداند و از آنقدر عزتی که خدا به او داده زیاده نطلبد
دیگر نزاع با کسی ندارد و حسد بر کسی نبرد و اذیت خلق ننماید .پس اگر
سالمت میخواهی در دنیا به این قاعده راه رو اگرچه من خود به این قاعده
راه میروم و سالمت نیستم و جمیعا سلوک مرا حمل بر مکر مینمایند ولی
اینقدر هست که پیش نفس خود من شریک در هالکت نفس خود نیستم و
این عدم سالمتی من از عملنکردن سایر مردم است به این قاعده و حسدشان
بر من .بد نگفته است شاعر که:
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بر آن سرم که درون کسی نیازارم

حسود را چه کنم کو ز خود به رنج در است

و دیگر آنکه کار را باید برای خدا کرد ،خواه نفع دنیایی بر آن مترتب شود
و خواه نشود .حال امیدوارم که به جهت اطاعت خدا ما به قاعده دین راه
رویم ،خواه مردم راه روند و خواه نروند.
خالصه ،اطاعت هر صاحب غلبهای بقدر غلبهاش هرگاه صاحب حکم باشد
الزم است مثل نماز و روزه و شک در این نیست و اطاعت خداست و در
سایر کتب مفصل نوشتهام رجوع کنید.
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*«فصـل بیستوهشتم»*
در جواب از مسأله بیستوهشتم که هرگاه در کتاب عالمی چیزی کفرآمیز
ببینند میتوان او را تکفیر کرد یا نه؟ بدانکه این هرگز از اسالم نبوده و در
هیچ قضیه معمول نیست و «ال عبره بالقرطاس» در السنه و افواه کل خلق
است و آیا هیچ فقیهی به کاغذی که به خط کسی باشد که هزار تومان بر
ذمه من است حکم به اشتغال ذمه او میکند یا نه؟ هرگز نمیکند اگرچه به
خط و مهر او باشد .حال کتابی و کاغذی چند که بر او چیزی چند نوشته
شده باشد و هزار احتمال میرود از دس داسین و افترای مفترین و تحریف
محرفین و غلط کتاب ،چگونه ممکن است که به محض عبارت کفرآمیز
در کتابی با وجود آنکه صاحب کتاب را اعادی بسیار است و بخصوصه در
کتاب او دس کرده باشند و تحریف نموده باشند مثل کتب مرحوم شیخ و
سید و این حقیر که کتب ما را میگیرند و هرگونه کفر که میخواهند داخل
میکنند ،پس چگونه میشود که به محض دیدن عبارتی در کتابی تکفیر
مومنی کرد؟ و حال آنکه آن مومن بر رووس منابر فریاد میکند که آنچه
خالف ضرورت اسالم است از من نیست و من نگفتهام و گوینده آن کافر
است .و بر فرضی که عبارتی باشد که خالی از جمیع این تحریفات و افتراها
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باشد ولی صاحب آن کالم عالم است و صاحب اصطالح خاص ،پس فقهائی
که آن علم را ندارند و از آن علم خبر ندارند نباید به محض آنکه از آن عالم
چیزی ببینند که خالف اصطالح ایشان است و به فهم ایشان درست نمیآید
تکفیر کنند و حال آنکه صاحب آن کالم میگوید که مراد من از این عبارت
مطابق ضرورت اسالم است.
باری ،حضرات اعادی این کار را میکنند و به محض دیدن عبارتی حکمها
میکنند و قواعد اسالمی را درباره اهل ذمه مراعات میکنند و درباره علمای
اسالم مراعات نمیکنند و چنین است عاقبت حسد و به اینجاها میکشاند
البته ،و احکام بغیر ماانزل اهلل از ایشان سر میزند .خدا انسان را حفظ فرماید،
در خصوص دو دینار که کسی سند از کسی داشته باشد به خط و مهر او و
او منکر باشد اینطور حکم نباید کرد و این حضرات درباره نفوس و اموال
چندین نفر از مسلمین اینگونه حکم میکنند .خدا احکمالحاکمین است و
روز قیامت روز سختی است نعوذ باهلل من غضب اهلل.

*« فصـل بیستونهم»*
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در جواب از سوال بیستونهم است که هرگاه در نزد فقیه عدول به کفر
کسی شهادت دهند .بدان ای برادر مکرم من که آنچه در شاهد معتبر است
بعد از اسالم و ایمان و عدالت و علم به واقعه یا رویت بنا بر اختالف فقها،
خبرت به آنچیز است که به آن شهادت میدهند .یعنی مشعر آن چیز را که
در آن شهادت میدهد داشته باشد .پس اگر دو مسلم مومن عادل دو نفر
طبیب را ببینند و بروند شهادت دهند که فالنشخص از فالن در علم طب
مهارتش بیشتر است ،اگر آن دو شاهد عادل از علم طب هیچ آگاهی ندارند
از ایشان نمیپذیرند چراکه در مشهودفیه هیچ شهودی ندارند و آن را مشاهده
نکردهاند بلکه محل مشهودفیه را رویت کردهاند که آن دو طبیب باشند و
مشعر طب را چون نداشتهاند طب آندو را مشاهده نکردهاند .پس شهادت در
آن ندارند مانند دو عادلی که کور باشند و شهادت دهند که قبای فالنی زرد
است ،یا دو عادل کری که شهادت دهند که فالنی غنا خواند .حال شهادت
اینها اگرچه عادل باشند مسموع نیست چراکه مشاهده نکردهاند .پس آن دو
عادل که فقیه نیستند و مشعر فقه ندارند چگونه شهادتشان درباره فقیهی
جایز است که فقیه نیست یا هست ،یا ناقص است یا کامل است .و همچنین
هرگاه دو فقیه درباره منجمی شهادت دهند بعد از ایمان و عدالت مسموع
نیست چراکه مشعر علم نجوم ندارند و علم نجوم منجم را مشاهده نکردهاند
و شهادت شخص غایب از واقعه چگونه مسموع است؟ اگر گویند شهادت
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علمی بسا میدهد میگوییم شهادت علمی به واقعه هم باز مستند به قول
جمعی میشود که خبرت دارند به آن علم و شهود آن علم را دارند .پس بسا
آنکه دو عادل از ده نفر منجم غیر عادل میشنوند که فالن منجم کامل است
و علم برای او حاصل میشود ،یا از دو عادل یا یک عادل دیگر میشنود که
آن عادلها شهادت دارند و مشعر نجوم را دارند پس علم حاصل میشود .و
هرگاه مستند به مشعر آن علم یا آثار نباشد ابدا مسموع نخواهد شد چراکه
علم غیب کسی ندارد یقینا و شهادت به معنی مشاهدهکردن و دیدن است و
اگر انسان نه خود دیده نه از بینایی شنیده و نه آثار آن را دیده ،همانا این
شخصی است متهم و صاحب غرض و غیر عادل که شهادت بیجا میدهد.
پس درباره ما مسکینان چگونه شهادت هر بقال و نانوا یا صالح بیعلم یا
باعلم عربیدان یا فقیه مسموع است و حال آنکه علم ما علمی است خاص
و سینه به سینه و به سمع و نطق و درسخواندن در نزد خود ما آن هم بعد از
سالهای دراز فهمیده میشود که ما چه میگوییم .االن ما شاگرد داریم که
بسا آنکه سیسال است که در نزد ماها درس میخواند و بیذهن هم نیست
و معذلک به کنه مسائل ما نرسیده و روز به روز میفهمد که آنچه در ایام
گذشته فهمیده بود کنه مسائل ما نبوده ،و همچنین شاگرد بیست ساله و
پانزده ساله و ده ساله داریم که هنوز حقیقت مسائل ما را نفهمیده همانطور
که طلبهای هست که پنجاه سال است در مدرسه است و هر روزه در درس
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فقها حاضر شده و بحثها کرده و هنوز مجتهد نشده و رسم اجتهاد نیاموخته.
همچنین در طریقه حکمت هم میشود که پنجاه سال و شصت سال درس
بخوانند و حکیم نشوند .مردم هستند که پنجاه سال مشق کردهاند و خط را
خوب نمینویسند و نکات خط را نفهمیدهاند ،پنجاه سال است که در طب
کار میکنند و هنوز نکات طب را نفهمیدهاند ،همچنین در علم ما هم
میشود .اگر غیر از این بود جمیع مردم بایستی کل علوم و صناعات را
بفهمند و حال آنکه علم ما ادق علوم عالم است و دیگر در دنیا علمی
دشوارتر و مستورتر و دقیقتر از علم ما نیست .چگونه میخواهی که هر
کسی که دو روز بیاید در مجلس ما بنشیند حرف ما را بفهمد؟ یا نیاید و از
خارج از نمامین و سارقان کالم چیزی بشنود و از ضم بعض آنها به بعض
بفهمد که ما چه گفتهایم و آنوقت برود و شهادتی بدهد .انصاف دهید که
از دست این جماعت به چه بال گرفتاریم .غایت کاری که میکنند و شهادتی
که دارند از این است که بعضی سخنچینان از علم عاری دو سه روز به درس
ما بیایند و کلماتی که از پیش و پس آن خبر ندارند بشنوند و بروند خبر ببرند
و آن حضرات هم بگویند که از توی مجلس خودشان آدم آمد برای ما خبر
آورد .قیمت ماست و خربوزه که ما در درس معین نمیکنیم که کسی بشنود
و خبر ببرد و معنی همان باشد که شنیده است ،بلکه من بسا باشد که ده روز
بیان سخن یونانی را کنم و اول ده روز ذکر شده است که سخن آنها این و
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دلیلش این است و تا ده روز بیان دلیل اوست برای حرف او؛ و رد من بر او
بعد از ده روز میآید و این نمام دو سه روز از اول سخن گذشته آمده و پنج
روز آمده و شنیده و رفته و ندانسته که این مذهب کیست و حقیقت اصل
مطلب را نفهمیده و کسی که مقدمات علمی را نداند چگونه منتهیات آن را
میفهمد؟ باری ،چنینکسی میرود میگوید که من از لفظ خود فالنی شنیدم
که چنین و چنین میگفت و باب این فتنه را آن بزرگتر که این نامربوطها را
گوش میدهد و مسرور میشود و حکم به مقتضای آن میکند مفتوح کرده
است .و اگر بگوید نامربوط مگو و غیبت مسلم منما ،تو از این علم آگاهی
نداری ،نه او و نه غیر او دیگر چنین غلطی نمیکند .ولکن نه تابع و نه متبوع
دست برمیدارند و شفای غیظ خود را میخواهند .اینها همه وسیله و بهانه
است ،اگر اینها هم نباشد اختراع میکنند چنانکه از سواالت سابق معلوم
شد .و از آنچه عرض کردم معلوم شد که عدالت تنها در شهادت کفایت
نمیکند بلکه عادل شهادت در آنچه مدرک آن را ندارد نمیدهد و هرکس
شهادتی دهد در آنچه مشعر آن را ندارد فاسق است و عدالتش فاسد شده
است .ولکن شما هم که جناب سائلید اشتباه فرمودهاید به این سواالت؛ و
به جواب این سواالت ،حاسدان از بغی خود دست برنمیدارند و کار خود را
میکنند .بلی اینقدر هست که کسی به ما نمیتواند بگوید که اگر اینها
دروغ است پس چرا ساکت نشستهاید و چرا اظهار برائت خود را نمیکنید؟
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و نوشتن این کتاب و سایر کتب به جهت محض برائت ذمه است و اتمام
حجت واال میدانم که تا جان در قالب من هست اینها دست برنمیدارند و
حسبنا اهلل و نعم الوکیل و من هم ان شاءاهلل از ذکر فضائل آل محمد علیهم
السالم دست برنمیدارم.
الحمیری مادحکم لمیزل
و لو تقطع اصبعا اصبع

*« فصـل سیام»*
در جواب از مسأله سیام که اذیت حضرات باشد به شما و سلوک شما با
آنها .بدان ای مخدوم صالح من که اگر رضای خدا و رسول را صلی اهلل علیه
و آله میخواهید صبر بر بالیا و محن نمایید و متحمل اذیتها شوید که کفاره
گناهان شما شود و دنیا زندان مومن است و در زندان چه راحت طلب
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میکنید؟ مگر میخواهید که از زندان بیرون آیید و به بهشت روید؟ نه واهلل،
من که نمیخواهم .باشد بهشت از برای اهل بهشت و زندان برای ما .پس
متحمل شوید هرگونه اذیت از ضرب و شتم که ببینید و بر تلف اموال خود
صبر نمایید صبر جمیلی و اگر شیطان در دل شما وسوسه کند که به این
قاعده دیگر برای ما باقیهای نخواهد ماند ،چنین نیست .خداوند بنده مومن
را اگرچه مبتال به بال میکند لکن از نظر عنایت خود نمیاندازد و فوق طاقت
او بار او نمیکند و او را ذلیل نمینماید .بلی تلخ خواهد گذشت و آن را
شیرین کنید به اینکه شما از اهل زمین نیستید و باید به آسمان باال روید و
عماقریب که ارواح شما را قبض کردند به آسمان میبرند و ان شاء اهلل ارواح
شما سماوی است چراکه جنت در آسمان است و شما باید ان شاء اهلل به
جنت روید .پس این بود معنی قولم که شما باید به آسمان روید حال اگر این
یک کلمه را معنی نمیکردم فیالفور اعادی میگفتند فالنی میگوید شیخیه
به معراج میروند.
باری ،شما از اهل زمین نیستید و چند روزی در زمین مانده میروید به وطن
اصلی خود ،این دو روز را متحمل شوید و بر این بالیا صبر نمایید و
خاطرجمع باشید که خداوند فوق طاقت بار شما نمیکند و سالطین را به
جهت حفظ ملکداری خود و رعیتی شما برمیانگیزاند و نمیگذارد که امر
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شما را به کلی فاسد کنند و شما را تلف کنند .پس اگر وقتی فیالجمله بر
شما سخت شود تدابیر جمیله کنید و حسد بر عصیان عاصین و کذب کاذبین
و بغی باغین و کید کائدین ننمایید ،و اگر آنها خالف رضای خدا میکنند
شما خالف رضای او نکنید ،و اگر آنها عصیان میکنند شما حسد بر عصیان
و جهنمرفتن نبرید ،بگذارید آنها بکنند آنچه میخواهند و شما بر حسب
رضای خدا راه روید و عفت و ورع و تقوی و زهد در زمین پیشه کنید و
دایم در فکر آسمان و باالرفتن باشید تا این دو روز به انتها برسد و راحت
شویم از اهل دنیا و تباغی ایشان و بگذاریم به ایشان این خاکدان را تا بدون
معارض مسلما در سطح آن راه روند و همه را بخورند و واهلل که حال هم
گذاردهایم و مانع هیچیک نیستیم و محض توهم و خیال است که هیچ مأخذ
ندارد.
خالصه ،در این کتاب هم همینقدر کافی است و بسیاری از این سواالت را
در سایر کتب نوشتهام اگر مفصل خواهید به آنها رجوع کنید مانند ارشاد و
هدایه الطالبین و رساله چهار معامله سلوک و رسائل اخالق و غیر آنها و به
همینجا ختم مینمایم.
تمام شد رساله در عصر یوم االثنین چهاردهم شهر ربیعالثانی از شهور سنه
هزار و دویست و شصت و نه هجری در قریه مسماه به علیآباد شهیر به
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سراسیاب از قرای قریبه کرمان که با جمعی از برادران به تفرج به آنجا رفته
بودیم و قصد اقامت ده روزی نموده بودیم و فرصت غنیمت شمرده به تحریر
این رساله پرداخت ،حامدا مصلیا مستغفرا.
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