بسم اهلل الرحمن الرحیم
متن زیر جهت محققین پیرامون رد نظریه وحدت ناطق جمع آوری شده
است.
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بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین
و لعنة اللّه علی اعدائهم الجاحدین.
و بعـــد ،چــون ســ ا تی چنــد رســید از جانــس ســنی الجوانــس عمــدخ ال ــوانین العظــام
مهدیقلیخان و شُكراهللخان اعاذهما اللّه عن كل ملحد خوّان ،پـ هـر سـ الی را مصـدر داشـته و
جوابی در تلو آن نگاشته و امید است كـه م یـد فایـده شـود ایشـان و یـر ایشـان را از كسـانی كـه
خداوند عالم جلشأنه خواسته هدایت ایشان را انك تهدی من احببـت ولكـن اللّـه یهـدی مـن یشـا
فماتغنی ا یات و النذر عن قوم ی منون.

س ال اول :تا به حال اعتقادی ماها اینطور بوده و بـه قـدر عقـل نـاقد خـود ،چـه از كتـس
مشایخ اعلی اللّه مقامهم و چه از درسها و موعظههای ایشـان و چـه از السـنه و افـواه جمیـع سلسـله
علیه شی یه ،چنین شنیده و فهمیده بودیم كه همیشه اوقات ناطق یا كامل یا عالم به هر اسم و رسـم
باشد باید حتماً و حكماً منحصر به فرد باشد و علما و فضالئی كه در عصـر آن نـاطق هسـتند بایـد
حاكی و راوی از آن ناطق باشند.
جواب :خداوند عالم جلشأنه به بركت امام زمان سالم اللّه علیـه و علـی آبائـه الكـرام ح ـ
كند در این آخرالزمان دوستان او را از مكر ماكرین و كید كائدین و تغییر ملحدین و تأویل جـاهلین
و تحریف الین و انتحال مبطلین آمین یا رب العالمین .ربنا تزغ قلوبنا بعـد اذ هـدیتنا و هـس لنـا مـن

لدنك رحمة انك انت الوهاب .خداوندا ح

كن مرا به بركت جمیع حافظینی كه خود قـرار دادهای

تا بگویم آنچه را كه ایشان گ تهاند و نگویم چیزی را كه ایشان نگ تهاند و اعتقاد كنم به چیزی كـه
ایشان اعتقاد به آن كردهاند .اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم یر المغضوب علیهم و
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الضالین.

پ عرض میكنم كه او ً فرمودهاید در كتس مشایخ اعلی اللّه مقامهم دیدهایـد كـه همیشـه
اوقات ناطق یا كامل یا عالم به هر اسم و رسم باشد ،بایـد حتمـاً و حكمـاً منحصـر بـه فـرد باشـد و
علما و فضالئی كه در عصر آن ناطق هستند باید حـاكی و راوی از آن نـاطق باشـند .پـ اگـر مـراد
شما از كتس مشایخ كتس شیخ مرحوم و سید مرحوم و آقای مرحوم اعلی اللّه مقامهم است ،ما هـم
آن كتس را دیدهایم و اگر بیشتر از شما ندیده باشیم كمتر از شـما ندیـدهایـم و چنـین چیـزی را كـه
شما نوشتهاید در هیچیك از كتس عربی و فارسی ایشان نیست بلكه خالف آنچه را كه نوشتهایـد در
بسیاری از كتس ایشان موجود است پ اگر شما راست نوشتهاید باید نشان دهید و اگر من راسـت
میگویم باید خالف نوشته شما را از كتس ایشان نشان دهم تا معلوم شود كه كدامیك تابع ایشـانیم
و كدامیك خود را به ایشان بستهایم و بدنامكننده نكونامی چند شدهایم و بهتر آن است كـه خـود را
به ایشان نبندیم و خود سر به هر راهی كه ب واهیم برویم .و اما خـود را بـه ایشـان بسـتن و افتـرا بـه
ایشان بستن سودی ن واهد ب شید .و سیعلم الذین ظلموا ای منقلس ینقلبون.

پ عرض میكنم كه عبارتی كه برخالف این افترای عظیم است ،عبارت كتاب مسـتطاب
ارشاد است در جلد چهارم در آخر باب سیم كه میفرمایند« :چون بزرگان شـیعه معدودنـد و یكـی
نیست فیضها در ایشان مت رق است ولی از ایشان بیـرون نیسـت و همچنـین چـون پیغمبـران معـدود
بودند فیضها در ایشان مت رق بود و هر كسی صاحس فیضـی بـود و بـاب امـری و بعضـی بـه بعضـی
محتاج بودند چنانكه موسی به خضر محتاج بود و اما امام چون یكـی اسـت ،بـاب جمیـع فیضـهای
خدا است و بابیت او بابیت كلیه است و هیچ فیض نیسـت كـه بـه او نرسـیده باشـد و بـه هـر كـ
هرچه برسد از او میرسد .و اما اكابر شیعه متعددند و آنچه به ما نسبت مـیدهنـد بعضـی از م ال ـان
كه ما میگوییم كه در هر عصری حكماً كامل باید یكـی باشـد افتـرای محـض اسـت و مـا چنـین
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اعتقادی نداریم .آن كاملی كه یكی است و باید یكی باشد ،حجت معصـوم اسـت بعـد از حضـرت
پیغمبر 9كه در هر عصری یك امام باید باشد و چگونه شود كه شیعه كامل یكی باشد و حال آنكـه
انبیای متعدد در اعصار سابقه در یك وقت بودند و اآلن چهار پیغمبر زندهاند .پ چگونه شـود كـه
شیعه باید یكی باشد و حال آنكه وحدت ،ص ت مركز است و مركز جز امام نباشـد و از واحـد كـه
گذشت مقام كثرت است و انبیای اربعه از این جهت متعـدد شـدند و كثـرت شـیعه از ایشـان بیشـتر
است و بعد از این این مطلس به ت صیل خواهد آمد».
و بعد در فصل بیان اعداد این بزرگواران مـیفرماینـد« :پـ عـرض مـیكـنم كـه در كتـاب
عوالم العلوم از كتاب بصائر الدرجات نقل كرده است به سند متصـل از حضـرت ابـیعبداللّـه 7كـه
فرمود كه چون خدا خواهد كه خلق كند امامی ،مـیگیـرد بـه دسـت خـود شـربتی از زیـر عـر و
میدهد آن را به ملكی از مالئكه كه میرساند آن را به امام كه امام بعـد ،از آن شـربت موجـود شـود
پ چون چهل روز از آن بگذرد میشنود صدا را در شكم مادر خود و چون متولد شـود ،حكمـت
به او داده شود و بر بازوی راست او نوشته شود و تمت كلمة ربك صدقاً و عد ً مبدل لكلماته و هـو

السمیع العلیم پ چون به او میرسد یاری میكند خدا او را به سیصد و سـیزده ملـك بـه عـدد اهـل
بدر و با او خواهند بود ه تاد مرد و دوازده نقیس .امـا ه تـاد ن ـر را مـیفرسـتد بـه سـوی آفـاق كـه
دعوت كنند مردم را به سوی آنچه دعوت میكردند پیشتر ،و قرار دهد خدا برای او در هـر موضـعی
مصباحی كه میبیند به آن مصباح اعمال ایشان را .تمام شـد حـدیث شـریف و ایـن حـدیث صـریح
است در اینكه عدد نقبا دوازده است و عدد نجبا ه تـاد ».ایـن بـود مجملـی از فرمـایش ایشـان و
هرك طالس بیش از این است به كتاب مبارك ارشاد رجوع نماید.
پ این بود عبارت كتس مشایخ اعلی اهلل مقامهم كـه از صـریح اخبـار آل محمـد :فرمـایش
فرمودند و صریحاً فرمودند كه وحدت ،ص ت مركز است و او امام اسـت 7و بـ در هـر زمـان ،و
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ماسوای ایشان متعددند در هر زمـان حتـی پیغمبـران و اآلن چهـار پیغمبـر زنـدهانـد در یـك وقـت و
صریحاً فرمودند عدد شیعیان بزرگ از پیغمبران بیشـتر اسـت و صـریحاً فرمودنـد عـدد نقبـا دوازده
است و عدد نجبا ه تاد در عصر هر امامی و صریحاً فرمودند آنچه به ما نسـبت مـیدهنـد بعضـی از
م ال ان كه میگوییم كه در هر عصری حكماً كامل بایـد یكـی باشـد افتـرای محـض اسـت و مـا
چنین اعتقادی نداریم.
پ شما در كدام كتاب از كتس ایشان دیدهاید كه ایشان فرمـایش فرمـودهانـد كـه كامـل و
عالم به هر اسم و رسم حتماً حكماً باید منحصر به فرد باشد؟ آیا راضـی شـدید كـه ماننـد م ال ـان
افترا به ایشان ببندید؟ پ فرق میان شما و م ال ان این شد كه م ال ان خـود را بـه ایشـان نبسـتند و
افترا به ایشان بستند و شما خود را به ایشـان بسـتید و افتـرا بـه ایشـان بسـتید و دسـتاویزی بـه دسـت
م ال ان دادید كه بتوانند بگویند كه این جماعت كامل و عالم را منحصر به فرد مـیداننـد لكـن در
نزد بیگانگان حیله میكنند كه میگویند ما منحصر نمیدانیم .حال فكر كنید كه ضـرر شـما بیشـتر
است بر مشایخ اعلی اهلل مقامهم یا ضرر م ال ان؟ باری ،در كتس مشایخ اعلـی اللّـه مقـامهم چنـین
چیزی كه نسبت دادهاید به ایشان نیست .اگر باز هم ب واهید افترا به ایشان ببندیـد ،م تاریـد .افتـرا
بستن كاری است آسان تا سـزای آن چـه باشـد؟ امـا درسـها و موعظـههـای ایشـان هـم گویـا مثـل
كتابهای ایشان باشد و باز افترا بستن آسان است.
اما آنچه از السنه و افواه جمیع سلسله علیه شی یه شنیدهاید و فهمیدهاید ،كذبی اسـت واضـح
و افترائی است ئح .چراكه شماها جمیع اهل این سلسله را ندیدهاید و سـ ن ایشـان را نشـنیدهایـد.
گویا مراد شما از السنه و افواه جمیع سلسله السنه و افواه یك و دویی است كه مانند گربههـای دزد،
گاهی در سر س ره و خوانهای احسان ایـن سلسـله حاضـر شـده ،چیـزی كـه مـأكول ایشـان نبـوده
ربودهاند و آن را به خاك و خاكستر ناپاك انـدودهانـد و بـا لعـاب بالوعـه دهـان خـود در حـال بلـع
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م لوط كرده و خبیث گشته در گوشه و كنار بنـای قـی كـردن را گـذاردهانـد .العیـاذ بـاهلل الحـذر
الحذر كه دین خود را از دهان ایشان بگیرید و به آن مغرور شوید چراكه در اخبار آل محمـد :اسـت
كه هرك اخذ كند دین خود را از دهان مردم زایـل كننـد دیـن او را مردمـانی دیگـر و كسـی كـه
بگیرد دین خدا را از كتاب خدا و سنت رسول و ائمه هـدی :پـ زایـل شـود كوههـا و او در دیـن
خود متزلزل نشود .پ با دین خـود بـازی نكنیـد و قـدری فكـر كنیـد و فرمـایش علمـای ابـرار را
سرمشق كنید كه فرمودند وحدت ،ص ت مركز است و او امام7است كه باید در هـر عصـری یـك
امام قائم باشد .پ در زمان رسول خدا 9خود او بود قائم به امر الهی و جمیع مـردم بایـد از او اخـذ
كنند چراكه خداوند عالم جل شأنه او را قائممقام خود قرار داد در ادای آنچـه اراده داشـت بـه خلـق
برساند پ فرمود ما اتیكم الرسول ف ذوه و ما نهیكم عنه فانتهوا و فرمـود فـال و ربـك ی منـون حتـی

یحكموك فیما شجر بینهم ثم یجدوا فی ان سهم حرجاً مما قضیت و یسلموا تسلیما و بعـد از ایشـان در
نزد شیعه اثناعشری ائمه دوازدهگانه صلوات اهلل علیهم بودند كه هریك در زمان خود قـائم بودنـد بـه
امر الهی و اش اصی بودند معین از جانس خداوند عالم جـل شـأنه كـه بایـد هریـك در زمـان خـود
مرجع جمیع خلق باشند چنانكه فرموده و اذا جا هم امر من ا من او ال وف اذاعـوا بـه و لـو ردّوه الـی

الرسول و الی اولیا مر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم و در زمـان هریـك از ایشـان تمـام خلـق بایـد
راوی قول و فعل و تقریر ایشان باشند از برای هـرك كـه ب واهـد از ایشـان بگیـرد .پـ هـرك
هرك را ثقه و امین دانست از او گرفت قول و فعل و تقریر ایشان را :و هـرك بـر همـین نسـق او
را ثقه و امین دانست از او گرفت و این امـر بـر نسـق واحـد جـاری بـود در زمـان حضـور و یـاب
ایشان .پ بسا كسی كه یك حدیث روایت میكرد از ایشان و بسا كسی هزار حدیث مـیدانسـت
و بسا كسی بیشتر و بسا كسی كمتر .و بسا كسی كـه روایـت مـیكـرد حـدیثی را كـه معنـی آن را
نمیدانست و بسا كسی كه معنی حدیث را از راوی آن بهتر مـیدانسـت چنانكـه پیغمبـر 9فرمودنـد
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رب حامل فقه الی من هو افقه پ از این جهت بسا متعلمی كه از راوی عـالمتر شـد و بسـا متـأخرین
كه از متقدمین مقدم شدند.
پ امر بر این نسق بود از اول اسالم الی زماننا و بعد از این الی یوم القیام و هرگز بنـا نبـود در
میان شیعه اثناعشری كه در هر زمانی یكی از شیعیان در میان ایشان ناطق و حاكم باشـد بـر سـایرین
بدون روایت و هرگز بنا نبود كه جمیع روایات را یكی از شیعیان روایت كند بدون واسطه از امـام7
و سایرین تماماً روایت كنند از آن یك ن ر نه كسی دیگر .حتی آنكه كتابهایی كـه در زمـان حضـور
ائمه طاهرین :نوشته شد از راویهای بسیار در آن كتابها روایت شده .اینك كتـاب بصـائر الـدرجات
حاضر است كه در زمان حضور معصومین سالم اهلل علیهم نوشـته شـده و از راویهـای متعـدد بسـیار
روایت شده و كتاب من یحضر و سایر كتابهای صدوق علیهالرحمة در اوائل یبت كبـری متصـل
به یبت صغری نوشته شده و از راویهای متعدد بسیار روایت شده و همچنین كتـاب تهـذیس شـیخ
طوسی علیهالرحمة در اوائل یبت كبری نوشته شده و از راویهـای بسـیار روایـت شـده و همچنـین
است جمیع كتابهای جمیع علمای شیعه كه در امـور دیـن و مـذهس نوشـته شـده ،در تمـام آنهـا از
راویهای متعدد روایت شده و كتابی یافت نمیشود كه در امور دینیه نوشته شده باشد كه تمام آنچـه
در آن نوشته شده روایت از راوی واحد باشد .اگر سواد عربی ندارید كه كتابهـای عربـی را ب وانیـد
كتابهای فارسی علما بسیار است ،پ آنها را ب وانید تا بدانید صـدق آنچـه را كـه عـرض كـردم .و
همچنین اگر واقعاً طالبید كه حقیقت این امر را بیابید قدری فكر كنید كه در میان شـیعه اثناعشـری
هرگز چنین چیزی بود كه بگویند واجس است بر تمام خلق كه تقلید كنند از ش د واحـدی؟ چـه
در زمان حضور ائمه طاهرین سالم اهلل علیهم و چه در زمان وفات و یبت ایشان.
پ قدری شعور خود را به كار برید و فكر كنید كه آیا در زمان حضور امام 7واجس بود بـر
جمیع مردم كه مسائل دینیه خود را از یكی از شیعیان و راویان اخذ كنند و از دیگری نگیرنـد؟ پـ
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همه از سلمان بگیرند و از دیگری نگیرند یا آنكه از مقداد بگیرند یا از عمّـار و از دیگـری نگیرنـد،
یا آنكه جایز بود بر مردم كه از هریك از ایشان بگیرند؟ آیا جمیع مسائل مردم را به سـلمان فرمـایش
میفرمودند و سلمان به دیگران میفرمود یا آنكه به مقداد و اباذر و عمار هم مـیفرمودنـد و مـردم از
همه ایشان مسائل دینیه خود را اخذ میكردند .و همچنین در زمان هر امامی 7فكر كنید كه آیـا هـر
امامی در زمان خود تمام مسـائل دینیـه مـردم را بـه یـك ن ـر مـیفرمـود و بـاقی مـردم از آن یـك ن ـر
میگرفتند ،یا آنكه آن یك ن ر واحد كه تمام مردم باید از او اخذ مسائل دینیه خود را بكنند خود امـام7
بود و ب ؟
و بنای شیعه این بود كه هرك از امام 7روایت كنـد و امـین باشـد ،از او اخـذ كننـد .حتـی
آنكه در یبت صغری كه در هر وقتی یكی از وكالی امام 7در میان مردم بـود ،هـیچیـك از وكـال
ن رمودند كه تمام مسائل دینیه خود را باید از ما فرا بگیرید بلكه میفرمودند كه هرك را كه ثقـه و
امین دانستید مسائل خود را از او اخذ كنید و از این است كه كلینی علیهالرحمه كـه در زمـان وكـال
كتاب كافی را نوشت در مدت بیست سال روایاتی كـه در كتـاب اسـت از ثقـات متعـدده و امنـای
بسیار و كتس معتبره نوشت و هیچیك از وكال به او ن رمودند كه باید آنچه مینویسی از مـا بشـنوی
و بنویسی و از این است كه خود امام زمان 7در توقیعی كه از برای شیخ م ید علیـهالرحمـه نوشـتند،
نوشتند اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواخ حدیثنا فانهم حجتـی علـیكم و انـا حجـة اللّـه یعنـی در
حوادث واقعه و مسائل دینیه خود رجوع كنید به راویان حدیث ما به جهت آنكه ایشان حجت مننـد
بر شما و من حجت خدایم .و ن رمودند رجوع كنید به یك ن ر از ایشان .پ قدری هـو خـود را
جمع كنید و گو به حرف جهال نكنید و رجیع گربههای دزد را قـوت خـود قـرار ندهیـد و فكـر
كنید كه ش صی مانند شیخ م ید علیهالرحمه كه در بزرگی و علوّ شأن او همین بـ اسـت كـه بـا
وجودی كه در یبت كبری بـود ،چنـدین توقیـع از امـام زمـان عجـلاللّـه فرجـه از بـرای او آمـد و
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ن رمودند كه جمیع مردم رجوع كنند به تو ،چرا كه توقیع از برای تو آمده و تـو حجتـی بـر ایشـان و
من حجت خدایم .بلكه فرمودند كه رجوع كنید به راویان حدیث ما به جهت آنكـه ایشـان حجـت
منند بر شما و من حجت خدایم.
باری ،در زمان همین شیخ جلیل سید مرتضـی و سـید رضـی و شـیخ طوسـی علـیهمالرحمـه
بودند و همه راوی بودند از راویان متعدد و همه حجتِ حجتِ خدا 7بودند و هـیچ عـذری از بـرای
مردم باقی نگذاردند كه بتوانند بگویند كه امر الهی بر ما واضح نبود از این جهت امر او بر مـا مشـتبه
شد و ما در شبهه باقی ماندیم و در حیرت زیستیم و با حیرت مردیم .بلكه امر الهی به طوری بـود و
هست كه خداوند عالم جل شأنه خبر داده و فرموده هلل الحجة البالغة و امام 7فرمـود یعنـی از جانـس
خداست حجت واضحه و حجت واضـحه هـیچ خ ـائی در آن نیسـت و راه اشـتباهی در آن نیسـت
بلكه به طوری است كه امام زمان 7خبر داده كه راویان احادیث همیشه در دنیا هستند و سـایر ائمـه
طاهرین :خبر دادهاند و فرمودهاند ان لنا فی كل خلف عدو ً ین ون عن دیننـا تحریـف الغـالین و انتحـال

المبطلین و تأویل الجاهلین و عدد این عدول را در بصائر الدرجات در زمان هر امامی تـا ه تـاد معـین
فرموده و در ارشاد آن حدیث را به فارسی ترجمه فرمـوده و همـان عبـارت را در ایـن م تصـر ذكـر
كردم و عذری از برای احدی باقی نیست در تحیر خود به طـوری كـه امـام زمـان عجـلاللّـه فرجـه
فرموده عذر حد من موالینا فی التشكیك فیمایرویه عنا ثقاتنا یعنی هیچ عذری باقی نیسـت ار بـرای
احدی از دوستان ما در تشكیك در آنچه روایت میكنند از ما امینـان و راویـان حـدیث مـا و از ایـن
حدیث چنین معلوم میشود كه هرك شك كند در حقیـت روایـت ثقـه امـین ،از دوسـتان ایشـان
نیست و دوستان ایشان كسانی هستند كه عذری از برای ایشان بـاقی نیسـت بعـد از روایـت راویـان
ثقه امین.
پ بدانید كه هریك از عدول نافین در روایت باقی روات ثقات ،عذری ندارند و در حقیـت
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آن شبههای ندارند پ هریك هرچه را روایت كنند سایرین آن را حق مـیداننـد و قبـول مـیكننـد و
میدانند كه ردّ روایت راوی ثقه امـین ،ردّ قـول ائمـه طـاهرین :اسـت و مـیداننـد كـه ردّ قـول ائمـه
طاهرین :ردّ بر قول خداوند عالم جل شأنه است و میدانند كه ردّ قول خداونـد عـالم جـل شـأنه در
حدّ شرك به او است .پ از اینجهت هیچیك روایت هیچیك را ردّ نكنند و هـرك ایـن مطلـس
را نداند داخل در جرگه این عدول نافین نیست البته ،چراكه عدول نافین اگر علـم نداشـته باشـند در
ح

دین از تحریف الین و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین پ نتوانند ن ـی كننـد از دیـن م اسـد

م سدین را پ باید این عدولی كه ائمه طاهرین :خبر دادهاند كه در هر خل ی ح ـ دیـن مـیكننـد
علمای راس ین در احقاق حق و ابطال باطل باشـند و بعـد از علـم و دانـایی بایـد عـادل هـم باشـند
چراكه اگر فاسق باشند شاید به هوی و هوس و رض و مرض خـود از روی فسـق احقـاق حقـی و
ابطال باطلی نكنند .پ باید ایشان عادل حقیقی باشند به طوری كـه خداونـد عـالم السـر و العالنیـه
ایشان را عادل ببیند و ائمه طاهرین :كه شاهد بر خلقند ،ایشان را عادل ببینند .پـ چنـین عـدولی و
چنین علمایی نیستند مانند سایر م سدین از فرق ملحدین از الین و مبطلـین و جـاهلین مـأوّلین كـه
تأویل كنند ل

متشابهی را به معنای باطلی چنانكه همّ اهل باطل بر این است كـه در مطلـس باطـل

خود مستمسك شوند به ل

متشابهی از كتاب و سـنت و تـابع آن شـوند و حجـت اهـل حـق ایـن

است كه به محكمات كتاب و سنت متمسك شـوند و حالـت ایـن دو فرقـه همیشـه چنـین بـوده و
همیشه چنین خواهد بود .چنانكه خداوند عالم جل شأنه از حال این دو فرقه خبر داده و فرمـوده هـو
الذی انزل علیك الكتاب منه ایات محكمات هن امّ الكتاب و اخر متشابهات فاما الذین فـی قلـوبهم زیـغ
فیتبعون ماتشابه منه ابتغا ال تنة و ابتغا تأویله و مایعلم تأویله ا ّ اللّه و الراس ون فی العلم یقولون امنا به كل
من عند ربنا و مایذّكّر ا ّ اولوا ا لباب ربنا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هس لنا من لدنك رحمة انـك انـت

الوهاب یعنی خدا است كسی كه فرو فرستاده بر تو كتـاب را بعضـی از آن كتـاب آیـات محكمـات
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است آنها اصل كتاب است و آیات دیگر متشابهات است پ كسـانی كـه در دلهـای ایشـان اسـت
میل به باطل پ تابع میشوند متشابهات كتاب را به جهت طلس باطل و بهانـه اینكـه مـا بـه كتـاب
عمل كردیم و آنچه را كه اختیار كردیم از كتاب خدا فهمیدیم و حال آنكه نمیداند معنـی آن آیـات
را مگر خدای تعالی كه گوینده آنهاست و راس ان در علم میگویند ایمان آوردیـم بـه كتـاب خـدا
كل آن از جانس پروردگار ما است و متذكر نمیشوند مگر صاحبان عقول كه باید متمسك شـد بـه
محكمات كتاب و نباید مستمسك شد به متشابهات آن و متمسك شدن به متشابهات كـار كسـانی
است كه در دل خود میل به باطل دارند پ میگویند ای پروردگار مـا ح ـ كـن دلهـای مـا را و
میل مده آنها را به باطل بعد از آنكه هدایت كردی ما را به اینكه مستمسـك شـویم بـه محكمـات و
متمسك نشویم به متشابهات مانند اهل باطل كـه دلهـای ایشـان را میـل دادی بـه باطـل چـون میـل
كردند به آن فلما زا وا ازاغ اللّه قلوبهم و بب ش به ما رحمـت هـدایت خـود را بـه درسـتیكـه تـویی
ب شاینده و ب .
باری ،پ قدری فكر كنید كه محكمات چه امـری اسـت كـه بایـد متمسـك بـه آن شـد و
گمراه نشد؟ پ فكر كنید كه آیا معقـول اسـت كـه چیـزی كـه محـل اخـتالف اسـت ،آن چیـز را
خداوند حكیم محكم قرار داده كه از آن ت لف نكنند ،یا باید محكمِ كتاب چیزی باشد كـه محـل
ات اق باشد؟ و بسی واضح است كه چیزی كه محل اختالف است محكم نیست و خـود آن را بایـد
به محكمی سنجید و حق و باطل را تمیز داد .پ محكم كتـاب آن چیـزی اسـت كـه محـل ات ـاق
است و امید است كه اگر كسی رضی نداشته باشد ،انكاری از این مطلس نكند.
پ باید دانست كه امری كه محل ات اق است در میـان طبقـات خلـق م تلـف اسـت .پـ
بعضی از مسلّمیات هست كه در میان علما معروف است و عوام بهرهای از آن ندارند مگـر آنكـه از
علما بپرسند و چنین امری چیزی نیست كه عوام بتوانند به آن متمسك شـوند و حـق و بـاطلی را از
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یكدیگر جدا كنند .پ امری در میان ایشان باید باشد تـا بتواننـد بـه آن امـر ،حـق و بـاطلی را تمیـز
دهند و حق را بگیرند و باطل را ترك كنند و تا چنین امری در میان خود ایشان نباشد نتوانند بـه حـق
برسند و از باطل كناره كنند و نمیتوانند اكت ا كنند به س الكـردن از عـالمی و تقلیـدكردن او چـرا
كه در میان جمیع طوایف از حق و باطل علما یافت میشوند پ عالم هر طای ـه دعـوت مـیكنـد
مردم را به دینی كه خود او دارد و بسا آنكه دین خود او دین باطلی باشد .پ باید از جانس خداونـد
حكیم جل شأنه امری در میان خود عوام باشد و آن امر ،امـر محكـم الهـی باشـد و آن امـر ،میزانـی
باشد كه بتوانند به آن میزان بسنجند علمای هر طای ه را تا بتوانند اطاعت كنند اهل حق و علمـای بـر
حق را و كناره كنند از باطل و از علمای باطل .و اگر ت صیلی بـیش از ایـن ب واهیـد و طالـس حـق
باشید ،رجوع كنید به رساله «اسحاقیه» و «ابطال الباطل» و «میزان» و امثال آن تا بابصـیرت شـوید
در دین حق .و در این رساله به اشاره اكت ا میكنم چراكه ت صیل تمام مطالس در تمام رسـائل یـق
نیست.
پ فكر كنید كه چنین امری كه در میان عوام باید معروف باشد و آن امـر ،امـر الهـی باشـد
بسیار است و جاهل مبا و تابع بعضی از جهال مشو كه میگویند عوام چه میداننـد حـق چیسـت
كه تابع آن شوند و باطل كدام است كه از آن كناره كنند؟ آیا نمـیبینیـد كـه عـوام مـیداننـد نمـاز و
روزه و حج و جهاد و خم و زكوخ از دین خداست و مـیتواننـد بـه ایـن مـوازین بسـنجند علمـای
حقی چند را و علمای باطلی چند را .پ اگر احیاناً عالمی از علما گ ت كه یكـی از اینهـا از دیـن
خدا نیست عوام میتوانند ب همند كه خود او بیدیـن اسـت و نبایـد بگوینـد كـه او شـ د عـالمی
است و ماها عوام و او بهتر میداند.
پ از این قبیل امور دینیه هست كه در میان علما و عـوام معـروف اسـت و اختصاصـی بـه
علما ندارد كه عوام از آنها بیخبر باشند و چنین امور است كه به اصطالح آنهـا را ضـروریات دیـن
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و مذهس مینامند و هرك موافق است با آنها ،م من و موافـق اسـت و هـرك م ـالف اسـت بـا
آنها ،كافر و منافق است.
پ فكر كنید كه اگر از مذهس شیعه اثناعشری این بـود كـه همیشـه در هـر عصـری حتمـاً
حكماً باید یك ن ر از علما رئی و حاكم بر كل علما و عوام باشد نه بیشتر و منحصر باشد بـه او
امر شریعت و حكومت ،هرآینه این مطلس داخل این واضـحات و اوضـح ضـروریات مـذهس شـیعه
میشد مانند آنكه امر امامت در مذهس شیعه اوضح ضروریات مذهس است كه بایـد یكـی از دوازده
ن ر صلوات اهلل علیهم ،قائم به امر الهی باشد و منحصـر باشـد امـر بـه او و بـاقی سـاكت باشـند و او
ناطق باشد به تنهایی.
پ فكر كنید آیا انحصار امـر بـه شـ د واحـد نـاطق عـالمی از علمـای شـیعه و سـكوت
سایرین در كدام عصر بوده ،در عصر حضور معصـومین :یـا در اعصـار بعـد؟ پـ اگـر واقعـاً شـما
طالس حقّید و رضی ندارید كه چهبسـیار واضـح اسـت كـه زم دانسـتن انحصـار امـر شـریعت و
حكومت به ش د واحد شیعی و منحصر دانستن امر به او حتماً و حكماً در هر زمـان ،از بـدعتهای
تازه است كه صاحبان بدعتهای سابق چنین بدعتی را تا حـال ابـراز نـداده بودنـد« .كـم تـرك ا ول
لالخر» چهبسیار بـدعتها كـه در آخرالزمـان پیـدا خواهـد شـد كـه هـو صـاحس هـو از سـر
میرود .هیچ گمان نمیكردیم كه چنین بدعتها در عالم پیدا شـود و محـل تحیـر عـاقلی شـود چـه
جای تصدیق آن.

مر اللّه یعقلون و من اولیائه یسمعون@تقبلون ظ@ حكمة بالغة فماتغنی ا یـات

و النذر عن قوم ی منون .انا للّه و انا الیه راجعون.

تتمه س ال اول :و این فقره را منافی با آن احادیثی كه در تعدد كـاملین و عـدول صـادر شـده
بود نمیدانستیم .به جهت اینكه از مشایخ خود همچو فهمیده بـودیم كـه ایـن كـاملین و عـدول ،از
خود میلی و هوی و هوسی ندارند و طالس ریاستی نیستند به اقتضای زمان ،یكـی از آنهـا كـه نـاطق
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شد مابقی صامتند به این معنی كه دعوتی به سوی خود ندارند ولی در هر جایی كـه هسـتند هـرك
س الی از ایشان بكند جـواب مـیدهنـد .ولـی چنـان مـیبینـیم كـه سـركار بالكلیـه ایـن فقـره را ردّ
میفرمایید بلكه معتقد به این مسأله را خارج از ضـرورت مسـلمین مـیدانیـد بـه ایـنطـوری كـه در
رساله میرزا اسحاق خان مرقوم فرمودهاید و نگاه میكنیم ،میبینیم طـرف مقابـل ،ایـن مسـأله را بـه
دلیل و برهان ثابت كردهاند بلكه در كتاب برهان قاطع این مطلس را به بیسـت و ه ـت دلیـل ثابـت
فرمودهاند .استدعا داریم كه الت ات فرموده حق مسأله را به دلیـل و برهـان ثابـت فرماییـد كـه رفـع
شبهات جاننثاران گردیده و جواب طرف مقابل هم داده شود.
جواب :اما اینكه فرمودهاید كه این كاملین و عدول ،از خود میلی و هوی و هوسـی ندارنـد و
طالــس ریاســتی نیســتند ،حــق اســت و صــدق .بــه طــوری كــه در احادیــث بســیار در كتــاب
بصائرالدرجات كه در عصر حضور ائمه طاهرین سالم اهلل علـیهم نوشـته شـده و همچنـین در سـایر
كتس هست كه فرمودند ان لنا فی كل خلف عدو ً ین ون عن دیننا تحریف الغالین و انتحال المبطلـین و

تأویل الجاهلین پ چنانكه در هر زمانی محرفین الین و گرگان در لباس مـیش و تأویـلكننـدگان
جاهلین هستند كه همیشه خرابی دین از ایشان بوده و هسـت ،البتـه در مقابـل ایشـان جمـاعتی بایـد
باشند كه دانا و عالم باشند و بتوانند ن ی كنند از دین ائمه طاهرین سالم اهلل علیهم تحریـف و انتحـال
و تأویل این م سدین را و خداوند حكیم جلّشأنه اجل از این است كه م سدین در دیـن را بیافرینـد
و در مقابل ایشان مصلحین نیافریند تا بالمرّه دین آسمانی از روی زمین برداشته شـود و جمیـع مـردم
مرتد شوند از دین خدا چنانكه در اخبار است كه اگر باقی نماند بعد از یبت قـائم7علمـای هـادین
دالّین به سوی دین خدا ،هرآینه مرتد شوند مردم از دین خدا و معلوم است كه باید این عـدول نـافین
هادین ،عدول واقعی باشند كه خداوند عالم جلّشأنه و سایر شهود بر خلق ،ایشـان را عـالم و عـادل
مشاهده كنند نه آنكه گرگانی چند باشند و جلوه در محراب و منبر كنند و در خلـوت كـاری دیگـر
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كنند .دلیل وجود خوبان ،وجود بدان است چراكه خداوند حكیم جلّشأنه عالم را بر باطل نیافریـده
چنانكه فرموده ربنا ماخلقت هذا باطال.

و اما اینكه فرمودهاید كه به اقتضای زمان ،یكی از اینها كه ناطق شد مـابقی صـامتند ،بـه ایـن
معنی كه دعوتی به سوی خود ندارند ،پ عرض میكنم كه كـا عبـارت خـود را معنـی ن رمـوده
بودید آنوقت من میتوانستم یك معنی صحیحی از برای عبارت شما بكنم چنانكه انشـا اهلل بعـد از
این خواهید دانست ولكن چون عبارت خود را معنی كردهاید كـه سـایرین دعـوتی بـه سـوی خـود
ندارند ولی در هر جایی كه هستند هرك هر س الی از ایشان بكند جـواب مـیدهنـد .پـ عـرض
میكنم كه هیچیك از شیعیان دعوتی به سوی خود ندارند و جمیع ایشان باید راوی و حاكی باشـند
از ائمه طاهرین سالم اهلل علیهم و كسی كه راوی از ایشان نباشـد و دعـوت كنـد مـردم را بـه سـوی
خود بدون روایت او داعی به سوی شیطان است نه به سوی خـدا .چراكـه خداونـد عـالم جـلّشـأنه
آنچه را كه از خلق خواسته تمام آن را وحی كرده به سـوی پیغمبـر 9و تمـام آن سـپرده شـده در نـزد
ائمه طاهرین سالم اللّه علـیهم و از ایشـان بـه سـایر خلـق نرسـیده مگـر بـه واسـطه اقـوال و افعـال و
تقریرات ایشان و تمام اینها نرسیده مگر به واسطه روایت(روات خل) .پـ بـاقی خلـق جمیعـاً بایـد
راوی و حاكی از ایشان باشند در دین و مذهس خود.
پ از فرمایش شما چنین معلوم میشود كه آن ش د واحد ناطق شیعی در هر زمان دعـوت
به سوی خود باید بكند و سایر عدول باید ساكت باشـند و اگـر احیانـاً در جـایی جـوابی از سـ الی
دادند ،از قول آن ش د واحد شیعی روایت كنند نه آنكه خود روایت كننـد از ائمـه طـاهرین سـالم
اللّه علیهم و این مطلس را من به محض خیال خود به شما نسبت نمیدهم و افترائی به شما نمـیبنـدم
بلكه عبارت صریح خود شما پیش از این عبارت این بود كه همیشه اوقات ناطق یـا كامـل یـا عـالم
به هر اسم و رسم باشد باید حتماً حكماً منحصر به فـرد باشـد و علمـا و فضـالئی كـه در عصـر آن
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ناطق هستند باید حاكی و راوی از آن ناطق باشند.
پ عرض میكنم كه چنین دینی را تا به حال هیچك اختـراع نكـرده بـود و در آخرالزمـان
اختراع شد .نعوذ باللّه من بوار العقل و قبح الزلل و به نستعین .شما اگر خودتان هم فكر كنید بـدون
اینكه از كسی س ال كنید خواهید دانست كه از زمان معصوم 7تا بعد هرگز چنین ات اق نی تـاده كـه
تمام علما و فضال و راویان از یكن ر شـیعی روایـت كننـد و از ایـن لتـی كـه كـردهایـد بیـرون
خواهید آمد و از این گ ته خود خجالت خواهید كشید و اگر این مطلس را از كسی دیگر شنیدهایـد
یا در كتابی دیدهاید ،بیشعوری صاحس این مطلس را خواهید فهمید .دیگـر اگـر ب واهیـد از روی
عمد چنین دینی را اختیار كنید م تارید همینقدر بدانید و افل نباشـید كـه چنـین دینـی از آسـمان
نیست و دخلی به وحی پیغمبران آسمانی ندارد و ان الشـیاطین لیوحـون الـی اولیـائهم لیجـادلوكم و ان
اطعتموهم انكم لمشركون.

آیا فكر نمیكنید كه آن ناطقی را كه گ تهاید خالی از ایـن نیسـت كـه آنچـه را مـیگویـد از
خود میگوید بدون واسطه بشری و بدون روایت از ائمه طـاهرین سـالم اهلل علـیهم بـه واسـطههـا و
بیواسطه ،پ چنین ش صی به وحی شـیطانی تكلـم مـیكنـد و عـالوه بـر ایـن چنـین ش صـی را
ن واهید یافت چراكه هیچ منافقی تاكنون نتوانسته چنین ادعائی كند در میان شـیعه اثناعشـری ،پـ
بیبزرگ خواهید ماند.
و یا این است كه آن ناطقی را كه گ تهاید تمام احادیث از تمام ائمـه سـالم اللّـه علـیهم بـه او
رسیده بدون واسطه سایر راویان پ باز چنین كسی را در میان علمای شـیعه ن واهیـد یافـت ،پـ
باز بیبزرگ خواهید ماند.
و یا این است كه آن ناطقی را كه گ تهایـد تمـام احادیـث را بایـد او روایـت كنـد از نـاطقی
سابق بر خود نه از راویان بسیار .و یا اینكه او باید تمام احادیـث را روایـت كنـد از راویـان بسـیار و
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سایر علما و فضال و عدول از او روایت كنند ،پ باز چنین كسی را ن واهید یافـت و بـیبـزرگ
خواهید ماند اگرچه این قسم آخر كه ناطق واحد باید روایت(ك ایت خل) كنـد از راویـان بسـیار و
دیگران روایت نكنند مگر از او ،مطلس شما به عمل ن واهد آمـد چراكـه خـود آن نـاطق از راویـان
متعدد گرفته و ناطق واحدی نداشته سابق بر خود پ چه شده كه چون نوبت به خود او رسیده بایـد
او تمام احادیث را روایت كند نه یـر او و منحصـر باشـد روایـتكـردن بـه او و سـایر عـدول بایـد
روایت كنند از او.
باری ،به هر اسم و رسم كه میگویید كه همیشه اوقـات بایـد یكـی از علمـای شـیعه نـاطق
باشد و حتماً و حكماً باید امر منحصر به او باشد و سایر عدول باید تـابع او باشـند ،صـحیح نیسـت.
آیا فكر نمیكنید در این لتی كه كردهاید كه چنین نـاطقی منحصـر بـه فـرد را مـیخواهیـد اثبـات
كنید از برای حكومت در میان مردم و معلوم است كه حاكم در میـان مـردم بایـد ظـاهر باشـد پـ
چنین ناطقی از رجالالغیس كه ن واهد بود پ باید معروف و مشهود مردم باشد چراكـه اگـر مـردم
او را نشناسند ،نتوانند بروند نزد او به حكومت و نتوانند اخذ مسائل دینیه خـود را از او كننـد و سـایر
عدول نتوانند روایات و احكام را از او بگیرنـد و بـه دیگـران برسـانند؟ پـ اگـر چنـین ش صـی از
رجالالغیس است كه ثمره حكومت و هدایت خلق به عمل ن واهد آمد پ البته چنـین ش صـی در
هر زمان باید معروف و مشهود خلق باشد تا ثمره و فایده وجود او در میان خلق به عمل آیـد و نـاطق
ساكت و حاكم ائس و هادی یر معروف كه معقول نیست مگر آنكه تصـرفات ،تصـرفات یبیـه
باشد مثل افعال الهیه و تصرفات مالئكه و رجالالغیس .و منظور شما این نیست چراكه اگـر منظـور
این است كه در هر زمان ناطق باید یكن ر باشد اگرچه ش د او مشـهود و معـروف نباشـد و اگـر
اسم او را ناطق و حاكم گذاشتیم محض اصطالحی است كه كردهایم اگرچـه معنـی نداشـته ظـاهراً
چراكه در باطن او حاكم است و حكم باطنی میكند اگر مردم ندانند كه حكـم كـرد و نشناسـند او
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را و اصطالح كردهایم كه چنین ش صی را ناطق بگوییم و معنی معروف آن را اراده نكردهایم .پـ
عرض میكنم كه چنین فردی كـه منحصـر اسـت تمـام احكـام و امـور بـه او خداونـد عـالم اسـت
جلّشأنه له ال لق و ا مر و له الحكم وحده شریك له و الیه ترجعون و در این صورت خلق محتاج به
انبیا هم ن واهند بود چه جای اوصیا  :چه جای علما و حكما .
و با قطعنظر از این مطلس تنزل كرده میگوییم چنین ش د واحدی كه منحصر است تمـام
امور از حكومت و هدایت به او ،امام زمان است عجلاللّهفرجه .پ دیگر شما خـود را بـه زحمـت
نیندازید(بیندازید خل) كه حاكمی یا ناطقی كه منحصر باشد امر به او ،نه یر او اثبـات كنیـد بـدون
دلیل با رأی علیل خود.
و اگر بگویید كه مقام امام 7مقام امامـت كلیـه اسـت و مقـام ایشـان بـا تر از آن اسـت كـه
دست كوتاهقامتان این خلق به دامان او برسد و خلـق ادراك مقـام ایشـان را نمـیتواننـد بكننـد ،پـ
حكمت اقتضا كند كه حاكمی همجن خود داشـته باشـند و حـاكمی كـه از جـن مـردم اسـت
همان یكی از بزرگان شیعه است كه در هر زمانی یكی از ایشان امام آن زمان است و امـر حكومـت
و هدایت منحصر است به او و دیگران باید تابع و شیعه او باشند ،پ عرض میكنم كه آیـا شـما بـه
آن پیغمبری كه اعتقاد دارید پیغمبری است كه مقام او را ادراك نكردهاید و او پیغمبـر كلـی اسـت و
پیغمبر آخرالزمان یكی از بزرگان شیعه است؟ و آیا به آن امیرالمـ منینی كـه اعتقـاد داریـد امامـت او
امامت كلیه است و دست خالیق به او نمیرسد ،یا دست تمام خلق به او رسـیده و تمـام خلـق اقـرار
به امامت او كردهانـد؟ ولكـن آن امیرالمـ منینی را كـه شـما امیرالمـ منین مـیدانیـد و خـوارج بـا او
دشمنند یكی از بزرگان شیعه بود و همچنین نسبت به هریك از ائمه طاهرین سالم اهلل علـیهم چنـین
س الی را از شما میكنم تا امر برسد به صاحسا مر عجلاللّه فرجه.
پ عرض میكنم كه آیا صاحسا مر شما ،صاحسا مر كلی است و امامت او امامت كلیـه
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است كه احدی انكار امامت او را نكرده یا احدی او را نشناخته تا اقرار و انكار كند؟ و آن ش صـی
كه متولد شد از حضرت عسكری 7و نرج خاتون یكی از بزرگان شـیعه بـود كـه شـیعه اقـرار بـه
امامت او كردند و دیگران انكار كردند؟ یا آنكه صاحسا مـر و امـام زمـان و امـام دوازدهـم همـان
ش د متولد از امام حسن علیه و علی آبائه السالم است كه مردم او را دیدنـد؟ و امـامحسـن 7او را
به بسیاری شناسانید و اوست كسی كه مردم او را خواهند دید و خواهند شناخت و اقرار میكنند بـه
امامت او جمعی و نجات مییابند و انكـار مـیكننـد امامـت او را جمعـی بعـد از شـناختن و آنهـا را
هالك خواهد كرد و او است امامی كه در زمان خود امر امامت منحصـر اسـت بـه او و او حـاكم و
هادی خلق است وحده شریك له فی الحكومة و الهدایة.
و اگر میگویید كه با وجود ائمه طاهرین سالم اهلل علیهم خلق محتاجند به حاكم ناطقی كـه
ظاهر و مشهود باشد بعد از ارتحال ائمه و یاب امام زمان 7كه از رجالالغیس نباشد و در هر زمـانی
چنین ش صی از بزرگان شیعه باید باشد و حتماً و حكمـاً بایـد او مرجـع جمیـع مـردم باشـد و امـر
منحصر به او باشد و او مشهود و معروف در میان مردم باشد و مردم مأمورنـد كـه او را بشناسـند تـا
بتوانند اخذ مسائل از او نمایند و احكام او را در میان خود جـاری كننـد و رفـع حاجـات خـود از او
نمایند ،پ عرض میكنم كه قدری فكر كنید كه آیا چنین ش صی كه حاكم بر كل مردم اسـت و
جمیع مردم باید محكوم حكم او باشند باید اثبات كند حكومت خود را و انحصـار امـر را بـه خـود
بر مردم تا مردم تابع او شوند؟ یا به محض آنكه ادعا كند كه من رئیسم بر شما ،مردم باید تمكـین او
را بكنند؟ و گمان نمیكنم كه بگویید به محض ادعای انحصـار امـر بـه او مـردم بایـد تمكـین از او
كنند .و آیا نه این است كه باید به دلیل و برهان اثبات كند انحصار امر را به خود؟ و آیا نه این اسـت
كه دلیل و برهان او باید از كتاب و سنت و ات اق و اجماع و دلیل عقـل باشـد؟ چراكـه اصـول ادلّـه
این چهارند نه چیزی دیگر و دلیل آفاق و ان

هم در این چهار باید باشد .و آیا نـه ایـن اسـت كـه
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باید محكمات این ادله را بر اثبات انحصار امر به او اقامه كند نـه متشـابهات آنهـا را ،و نـه بـه فـال و
خواب و امثال اینها؟ و آیا نه این است كه اگر در هر زمانی از زمانها یك ن ری از این حكّـام ،اثبـات
انحصار امر را به خود كرده بودند به دلیل كتاب و سنت و ات اق و عقل ،م ی نمیماند امـر او و او
مشهور و معروف میشد در عصر او و ادله و براهین و كتس او مشهور و معروف مـیشـد در عصـر
او؟ و آیا نه این است كه خبر او به طبقه بعد از او هم میرسید و كتس او در عصـر حـق مشـهور و
معروف اهل آن عصر میشد؟ و آیا نه این است كه حاكم عصر دویم هـم چنـین كـاری كـه حـاكم
عصر اول كرد ،میكرد و خبر او و كتس او به اهل عصر سیم میرسید و همچنین آیـا نـه ایـن اسـت
كه خبر هر حاكم سابقی و كتس او به اهل عصر حق میرسـید مثـل خبـر علمـای سـابق و كتـس
ایشان كه به اهل این عصر رسیده؟ و آیا نه این است كه آن اش اص و كتـس ایشـان و ادلـه انحصـار
امر به ایشان مشهور و معروف اهل این زمان میشد ماننـد آنكـه كتـس علمـای سـابق در ایـن زمـان
مشهور و معروف است و فتاوی ایشان و مطالبشان معلوم است بلكه میخواهم عرض كـنم كـه بـر
فرضی كه حاكم هر عصری دلیل و برهان هم نداشت و كتابی در انحصار امر به او ننوشته بـود و بـه
محض ادعا مردم تمكین از او كرده بودند ،باز خبر ایشان به اهل عصر حـق مـیرسـید ماننـد خبـر
سالطین زمانهای سابق كه به اهل عصر حق رسیده نهایـت دلیـل و برهانشـان معلـوم نبـود ولكـن
اینقدر كه هر یكی در عصر خود ادعای انحصار امر را به خود كرده و جمیـع شـیعیان در آن عصـر
تمكین از او كردهاند بدون دلیل و برهان م ی نمیماند مانند آنكه ادعای سلطنت سالطین سـابق و
تمكین رعیت از ایشان م ی نمانده و ادعای انحصار حكومت ش د واحد بر كل شیعه كمتـر از
ادعای انحصار سلطنت ش د واحد بر كل رعیت نیست .پ چه شد كه ادعای انحصار سـلطنت
ش د واحد بر رعیت به اهل عصر حق رسید و ادعای انحصار حكومـت شـ د واحـد و عـدم
جواز حكومت یر او م ی ماند؟
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باری ،پ اگر فكر كنید بطالن آنچه را كه نوشتهایـد خواهیـد فهمیـد بـدون سـ الكـردن از
یر .پ او ً فكر كنید كه چرا دلیل و برهان حاكم هر عصری بر انحصار امـر بـه او و عـدم جـواز
حكومت یر او مگر به اذن او ،نه از كتاب خدا و نه از احادیـث ائمـه هـدی :و نـه از ات ـاق و نـه از
عقل ،در كتاب او نیست و حال آنكه در عرض هزار سال و كسری فكر كنیـد كـه چنـدین حـاكم
شرع بودهاند در میان شیعه و چندین كتاب باید در میان باشد كه در همه آنها ایـن مطلـس باشـد كـه
در مذهس شیعه اثناعشری این است كه بعد از ائمه اثناعشر :در هر زمانی بایـد حتمـاً و حكمـاً یكـی
از علمای شیعه ناطق و حاكم بر كل علما باشد و سایر علما جمیعاً باید از جانـس او باشـند و مـروج
احكام و علوم او باشند و احدی از علما بدون اطالع او و بدون روایت و حكایت از او نباید تنطـق
كند به علم مسألهای از مسائل دینیه و حكومت كند در حكمی از احكام شرعیه به دلیـل فـالن آیـه
قرآن و فالن حدیث و فالن دلیل عقل و فالن ات اق و اجماع.
و از این گذشته كه در همه كتابهای آن ناطقین و حكّام چنین چیزی نیست در یكـی از آنهـا
هم نیست و حال آنكه این مطلس مطلس عمـدهای اسـت ماننـد امـر و یـت ائمـه طـاهرین :چراكـه
جمیع مردم محتاجند به مسائل دینیه خود و مرجع جمیع مسائل باید آن نـاطق و حـاكم و رئـی بـر
كل باشد و تا او معلوم نباشد ،جمیع امور دینیه شیعه معوق خواهد ماند.
و كسی گمان نكند كه چنین امری را نباید در كتابها نوشت چراكه اگـر بـه جهـت عظمـت
این مطلس نباید نوشت ،عظمت آن از عظمت امر امامت ائمه طاهرین :بیشتر نیست و حال آنكـه در
اثبات امامت كتابها نوشته شده .و اگر به جهـت وضـوح اسـت ،وضـوح امـر امامـت از ایـن كمتـر
نیست .و از این گذشته كه در هیچ كتاب از كتس حكّام و ناطقین سابقین دلیـل و برهـان از كتـاب
و سنت محكم و از ات اق محقّق و عقل نیست كه آیه و حدیث متشـابهی هـم و ادعـای ات ـاق یـر
محقّقی و ادعای دلیل عقلی هم نیست .و از این گذشته كه بـیدلیـل و برهـان هـم در هـیچ كتـابی
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نیست .و از این گذشته ادعای چنـین امـری را احـدی از علمـایی كـه مـدار دیـن و ایمـان بـودهانـد
نكردهاند .و از این گذشته سایر ملحدینی كه بـودهانـد در هـر زمـانی از ـالین و مبطلـین و مـأوّلین
چنین ادعائی را نكردهاند .حتی آنكه در كتاب مسمی به «انسان كامل» ادعـای پیغمبـری و رسـالت
را به مرشدین صوفیه داده و گ ته كه فالن مرشد به مرید خود گ ـت «اشـهد بـانی رسـول اللّـه» امـا
نگ ته كه شهادت ده به اینكه رسولی به یر از من در این زمان نیسـت و رسـالت منحصـر اسـت بـه
من در این زمان.
باری ،پ اگر جاهلید عالم شوید و اگر افلید متذكر شوید و اگر تعمد میكنید بـه چیـزی
كه از آسمان نیست م تارید .و بدانید كه اگر بنای فكر را بگذارید از گ ته خود خجالـت خواهیـد
كشید چراكه در هیچ زمانی به هیچ زبـانی چنـین چیـزی گ تـه نشـده بـود حتـی از اهـل باطـل و ان

الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوكم و ان اطعتموهم انكم لمشركون ولكن شـیطان هرقـدر اسـتاد
باشد در اضالل ،مسلط است بر اولیای خود و انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هـم بـه مشـركون

اما در نزد یر اولیای او بسیار ضعیف است كید او و بسـیار سسـت اسـت مكـر او و بسـیار واضـح
است كذب او و ان كید الشیطان كـان ضـعی اً و ان هـو ا ّ كنسـج العنكبـوت و اوهـن البیـوت لبیـت
العنكبوت لو كانوا یعلمون.

و امید است كه بعد از دیدن این رسـاله متـذكر شـوند طالبـان حـق اگرچـه سـودی ن واهـد
ب شید به كسانی كه عمداً ب واهند از راهی بروند و بهانـه بـه دسـت آورنـد .اگـر معجـزات جمیـع
صاحبان معجز را عرضه كنند بر كسی كه خداونـد عـالم جـلّشـأنه هـدایت او را ن واسـته هـدایت
ن واهد شد .ولو فتحنا علیهم باباً من السما فظلّوا فیه یعرجون لقالوا انما سكرت ابصـارنا بـل نحـن قـوم

مسحورون .و اگر كسی متذكر باشد میدانـد كـه جمیـع معجـزات صـاحبان معجـز جمـع شـده تـا
ضروریات دین و مذهس را ثابت كرده كه مكل ین نتوانند عذر بیاورند كه مـا راه را نمـیدانسـتیم و
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میداند كه آنچه نوشتهام در این رساله منتهی به ضروریات دین و مـذهس اسـت .دیگـر اگـر كسـی
ب واهد بیاعتنائی كند م تار است.
باری ،و اما چیزی كه هست این است كه آنچه از معقو ت و منقو ت بـر مـیآیـد خداونـد
عالم جلّشأنه به مقتضای مصالح خلق با ایشان معامله میكند و حكمت او چنـین اقتضـا كـرده كـه
اگر مصالح خلق تغییر كند احكام را تغییر دهد چنانكه خـود او فرمـوده ان اللّـه یغیـر مـا بقـوم حتـی

یغیروا ما بان سهم .پ به این جهت بسا آنكه در زمـانی مصـلحت خلـق چنـین باشـد كـه حجتهـای
بسیار در میان خلق باشند و بسا آنكه در زمانی دیگر مصلحت تغییر كند و اقتضای حجتهـای بسـیار
نباشد و كمتر حجتها ب رستد و بسا آنكه مصلحت تغییر كند و زمانی مانند اول زمان ظهـور پیغمبـر9
اقتضا كند كه یك حجت اصل در میان خلـق باشـد مثـل وجـود خـود آن بزرگـوار 9و بسـا آنكـه
مصلحت تغییر كند و زمانی اقتضا كند كه حجت اصل از میان مردم ایس شود مثـل زمـان یـاب
امام زمان عجل اهلل فرجه و بسا آنكه زمانی اقتضا كند كـه نـواب خـاص از جانـس ایشـان در میـان
خلق باشند مثل زمان یبت صغری و بسا آنكه مصلحت خلق تغییر كند و مصلحت خلـق در زمـانی
چنین اقتضا كند كه نایس خاص تعیین نكنند و به نواب عام اكت ا كنند مثل زمان یبـت كبـری و
در هر زمان و در هر حال خداوند عالم جلّشأنه عالم است به مصالح خلق خود و از بـرای او اسـت
در جمیع زمانها امری و حكمی و او است هـادی و راهنمـای خلـق بـه سـوی خـود و او اسـت كـه
حجت او رسیده است بر جمیع خلق و او است كه واضح است دین او بر هـر متـدینی در هـر زمـانی
اگرچه اظهار تحیر از جمعی متحیرین در هر زمانی بوده و خواهد بود چنانكه انكـار منكـرین در هـر
زمانی بوده و خواهد بود ،چنانكه الحاد ملحدین در هر زمانی بوده و خواهد بود.
نــه زامــروز چنـین رفتــار بــوده

جهان تـا بـوده ایـنش كـار بـوده

باری ،عبرت بگیرید كه در مدت هشتهزار سال و كسری كـه از زمـان حضـرت آدم علـی
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نبینا و آله و علیه السالم میگذرد ،در ه تهزار سال ت میناً یكصد و بیست و چهار هزار پیغمبر بـر
خلق مبعوث شد كه چون قسمت كنی عدد پیغمبران را بر ایـن مـدت خـواهی یافـت كـه در عـرض
مدت هر صد سالی هزار و ه تصـد و ه تـاد پیغمبـر ت مینـاً در میـان خلـق بودنـد و حـال در مـدت
یكهزار سال و كسری است كه هیچ پیغمبری در میان خلق نیست و امید است كه بـدانی كـه بعـد
از این هم تا زمان رجعت ،پیغمبری در میان خلق ن واهد آمد پـ اقتضـای زمـان قبـل چنـان بـود و
اقتضای آخرالزمان چنین شد .و در اوائل الف هشتم چنـان اقتضـا كـرد كـه ائمـه :آشـكار در خلـق
باشند و در زمان یبت چنین اقتضا كرد كه امام زمان عجـل اهلل فرجـه از نظرهـا پنهـان باشـد و در
جمیع اوقات و در هر حال حجت خداوند عالم جلّشأنه بالغ و واضح و آشكار است.
و بسا بیخبری كه گمان كند كه البته در زمـانی كـه در هـر صـد سـالی ،هـزار و ه تصـد و
ه تاد پیغمبر در میان خلق باشند دین الهی واضحتر است در آن زمان بر خلـق آن زمـان از زمـانی كـه
هزار سال و بیشتر هیچ پیغمبری در میان خلق نیست و دیـن خـدا در ایـن زمـان پنهـان اسـت و بسـا
متحیری كه گمان كند كه دین الهی در زمان حضور ائمه طاهرین سالم اهلل علیهم واضـحتر بـود بـر
اهل زمان حضور ایشان و در زمان یاب ،دین خدا پنهان است و گویا میبینم جمعی كثیـر و جمـی
یر را كه از بدیهیات ایشان است كه ظهور و خ ـای دیـن الهـی البتـه در ظهـور و خ ـای حجـج
یكسان نیست و البته ظهور دین الهی در حضور پیغمبری یا وصـی پیغمبـری آشـكار اسـت از بـرای
اهل آن زمان و البته در زمان یاب مسلّماً به آن وضوحی كه در زمان حضـور بـود ،نیسـت .و گویـا
تعجس كنند از اینكه عرض شد كه دین الهی همیشه واضح بوده و هست .پ اگر كسی به محـض
عادت ن واهد جاری شود و به محض تقلید ن واهد قناعت كند ،فكر كنـد كـه آیـا خداونـد عـالم
جلّشأنه همیشه دینی در میان خلق قرار داده یا در بعضی از اعصار از بـرای بعضـی مـردم قـرار داده؟
پ اگر در بعضی اعصار از برای بعضی از مردم قرار داده پـ از بـرای آنهـا كـه دینـی قـرار نـداده و
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تكلی ی نكرده تكلی ی ندارند ،یكلف اللّه ن ساً ا ّ مااتیها .پ باید مانند حیوانات بیصاحس ،عنـانی
از برای ایشان نباشد پ بگویند و بكنند آنچه ب واهند .و اگر خداوند عالم جلّشأنه از بـرای جمیـع
مكل ین قرار داده دینی را در جمیع اوقات ،آیا آن دین واضح است یا م ی است؟ پ اگـر واضـح
است چنانكه خداوند قرار داده كه مطلس من حاصل است و اگر م ی است ،سـ ال مـیكـنم كـه
آیا خداوند عالم جلّشأنه میدانـد كـه دیـن م ـی از بـرای خلـق قـرار داده یـا نمـیدانـد؟ و كسـی
نمیتواند بگوید كه خدا نمیداند .پ س ال میكنم كه آیا چیـزی را كـه خداونـد عـالم جـلّشـأنه
م ی داشت م لوقی از م لوقات میتواند آن را پیدا كند یا نمیتواند؟ و گمان نمیكنم كـه عـاقلی
بگوید كه چیزی را كه خدا م ی داشت م لوقی میتواند آن را آشكار كنـد یـا آن را پیـدا كنـد؟ و
اگر چنین است كه خداوند دین خود را م ی قرار داده و میداند كه خلـق نمـیتواننـد آن را بیابنـد،
معقول و منقول نیست كه اسم چنین چیزی را دین بگذارنـد كـه هرگـز خلـق نتواننـد آن را بیابنـد و
زمه چنین گمانی جبر و ظلم و لغو افتاده.
باری ،اگر كسی متذكر این مطلس باشد كه دین الهی همیشـه بایـد ظـاهر و واضـح باشـد و
نباید محل تحیر اهل دین باشد ،خواهد دانست كه آنچه محل تحیر است از دین الهی نیسـت و دیـن
الهی آن دینی است كه حیرتی در آن نیست .باری ،برویم بر سر مطلس.
پ از آنچه گذشت معلوم شد كه ظهور حجتهای خدا در این دنیا به اقتضای مصـالحی چنـد
است كه خداوند عالم جلّشأنه میدانـد و بـ  .پـ در هـر زمـانی كـه اقتضـا كـرد بیشـتر باشـند،
بیشترند و هر زمانی كه اقتضا كرد كمتر باشند كمترند و زیاد و كمی حجج حتم نیست كه در همـه
زمانها مساوی باشند .حتی آنكه قبل از اسالم هم حتم نبود كه در عرض مدت ه تهـزار سـال ،در
هزاری مساوی هزاری دیگر ظاهر باشند و در هر صد ،مساوی صدی دیگر باشند بلكه ممكـن بـود
كه در صدی یكهزار و ه تصد و ه تاد ظاهر باشند چنانكه اشاره به آن شد و ممكن بود در صـدی
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دیگر دو هزار ن ر از صد و بیست و چهار هزار ن ر ظاهر باشند .پ چون این مطلـس را در كسـانی
كه باش اصهم باید معروف خلق باشند یافتی ،پ بدانكه در كسانی كه بـه اوصـاف بایـد شـناخته
شوند ،امر واضحتر است كه عدد ایشان حتم نیسـت كـه در جمیـع اوقـات زمـان ،مسـاوی باشـد و
علمای شیعه در زمان یبت باید به اوصاف شناخته شوند .پ به اقتضای زمـانی ممكـن اسـت كـه
بسیار باشند و به اقتضای زمانی دیگر ممكن است كه كم باشـند .اگـر در زمـانی بسـیار شـدند زم
نیست كه در زمان بعد هم بسیار باشند و اگر در زمانی كم شدند زم نیست كـه در زمـان بعـد هـم
كم باشند .و ممكن است در زمانی منحصر به فرد شود و نمیشود كه یكن ر نباشد چراكـه اگـر آن
یكن ر هم در میان خلق ظاهر نباشد ،جمیع مردم مرتد شوند از دین خدا چرا كـه الیـان محـرّف و
گرگان به لباس میش و جاهالن مأوّل و ملحدان مردم را گمراه خواهند كرد چنانكه فرمودند كـه از
برای خدا است ولیی در نزد هر بدعتی و حیلهای كه در ایمان شود كه آن ولی نطق میكند بـه الهـام
الهی و ردّ میكند كید كائدین را و حیله آنهـا را .پـ عبـرت بگیریـد از كـار خـدایی ای صـاحبان
بصیرت.
باری ،پ چون در عصری یك چنین ولیی از جانس خداوند عالم جـلّشـأنه برخاسـت و بـه
الهام الهی رفع كرد از دین ،تحریف الین و انتحال مبطلین و تأویـل جـاهلین و الحـاد ملحـدین را،
نباید گ ت كه همیشه باید محاله یكن ر چنین كاری را بكند و اگر دو ن ر و بیشتر چنـین كردنـد
محاله یكن ر ایشان در واقع بر حق است و باقی بر باطلند یا باید باقی راوی و حـاكی از یـك ن ـر
باشند و ا ّ بر باطلند اگرچه به اقتضای یكوقتی یك ن ر از اولیای خدا ح

كرده باشـد دیـن خـدا

را از كید كائدین و سایر م منین هم تابع او شده و از او روایت كرده و كتابهای او را از بـرای مـردم
معنی كرده باشند .و این مطلس منافاتی ندارد با اینكه در همان زمان اولیای دیگر هم باشـند از بـرای
خداوند عالم جلّشأنه كه بتوانند ح

كنند دین او را از تحریف ـالین و انتحـال مبطلـین و تأویـل
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جاهلین ولكن چون ببینند آن ولی خدا ك ایت كرد و رفع كرد آنچه را كـه بایـد رفـع كـرد ،ایشـان
ساكت شوند و مشغول آنچه مأمورند از جانس خدا باشند .یـا اگـر یكـی از ایشـان در جـایی دیگـر
واقع شد كه خبر ولی اول به آنجا نرسیده و در آنجا بدعتی برپا شده او هم رفع میكنـد آنچـه را كـه
باید رفع كرد و روایت هم از ولی اولی نمیكند و چهبسیار واضح است كـه اولیـای خـدا و شـیعیان
بزرگ ائمه هدی :كه هادیان خلق و حافظان دین خداینـد طالبـان دنیـای دنـی نیسـتند و گرگـان در
لباس میش نیستند و جاهالن به دین و آیین الهی نیستند و حسد بر یكدیگر نمیبرند و دكـانی مقابـل
دكانی به اصطالح باز نمیكنند .پ اگر یك ن ر ایشان رفع و ن ی كرد از دین آنچه را كه باید ن ـی
كرد دیگران درصدد توهین و اخالل امر او نیستند و آیه و تنسوا ال ضل بیـنكم را همـه خوانـدهانـد و
معنی آن را همه میدانند و عمل به مقتضای آن همه میكننـد چراكـه همـه عالمنـد و همـه عادلنـد و
هیچیك جاهل به آیین دین نیستند و هیچیك فاسق نیستند چراكه جاهـل و فاسـق را خداونـد عـالم
جلّشأنه و ائمه طاهرین :هادی خلق قرار ندهنـد و كـور را عصـاكش كـوران نكننـد .پـ اگـر در
زمانی بنای توهین و اخاللی در میان آمد البته گرگانی چند به لباس الحـاد درآمـدهانـد و بـر خداونـد
عالم جلّشأنه است كه با زبان اهل حق اظهار جهل و فسق و انتحال ایشـان را از بـرای طالبـان حـق
بكند كه شبههای از برای ایشان باقی نماند .و اما كسـانی كـه خودشـان از اعـوان گرگاننـد و بـازار
آشوب را طالبند و گرد گله توتیای چشم ایشان است كه خود میدانند چه میكنند و میكننـد آنچـه
میكنند و سیعلم الذین ظلموا ای منقلس ینقلبون .و تحسبن اللّه افالً عمایعمل الظالمون انمـا یـ خرهم
لیوم تش د فیه ا بصار .مهطعین مقنعی ر وسهم یرتدّ الیهم طرفهم و افئدتهم هوا .

باری ،اگرچه همینقدرها كه عرض شد ك ایت كرد از برای طالبین حـق مسـأله در مسـأله
مسئوله ولكن به جهت زیادتی بصیرت طالبان حق مسأله عرض مـیكـنم كـه چنانكـه دانسـتید كـه
عدد اش اص در زمانهای متعدده كم و زیاد میشود و به اقتضـای هـر زمـانی هـر عـددی از ایشـان
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موجود است متذكر شوید كه علومی هم كه باید در عالم ظاهر شود به اقتضای حاجـت اهـل عـالم
است .پ بسا علمی كه در زمانی پنهان باشد بـه جهـت عـدم اقتضـای آن زمـان و در زمـانی دیگـر
ظاهر شود به جهت احتیاج خلق و اقتضای زمان و امتحان خلق و جدا كردن حق از باطـل و خبیـث
از طیس .و علم تمام این اقتضا ات در نزد خدا است و هر وقت هر علمی را كه اقتضـا كـرد ظـاهر
میكند .پ هر وقت علمی ظاهر شد ،خلق باید بدانند كه زمان ظهور آن علم رسیده و زمـان چنـین
اقتضا را كرده و اگر در زمان قبل ،آن علم ظاهر نبوده باید بداننـد كـه زمـان ،اقتضـای ایـن علـم را
نداشت و خداوند عالم جلّشأنه از روی حكمت و تدبیر خود در زمان قبل ظـاهر نكـرد و در زمـان
بعد ظاهر كرد.
پ متذكر باشید كه در زمانهای سابق علومی كه بود ،علم لغت و صرف و نحـو و منطـق و
كالم و اصول و فقه و حكمت یونانیان و حساب و عدد و حروف و ج ر و رمل و كیمیـا و لیمیـا و
هیمیا و ریمیا و سیمیا و نجوم و هیئت و طس و امثال اینها كه كتابهای بسـیار در هـر علمـی از آنهـا
بود و از برای هر علمی عـالمی بـود و اهـل حـق در هـر طبقـه علـوم حقـه را تحصـیل كردنـد و بـه
مقتضای آنها در محل عمل ،عمل كردند و از عموم علوم باطله احتراز كردند به طوری كـه احتیـاج
به ت صیل و بیان نیست تا زمان شیخ مرحوم اعلی اهلل مقامه و رفع فی ال لـد اعالمـه .پـ آن جنـاب
حكمتی را اظهار كرد در عالم كه دخلی به حكمت یونانیـان نداشـت چراكـه حكمـت یونانیـان بـه
قول خود اهل آن حكمت علم به حقایق اشیا بود به قدر طاقت بشـر ،خـواه مطـابق باشـد بـا شـرع
انبیا خواه م الف باشد با شرایع ایشان و اما حكمـت شـیخ مرحـوم اعلـی اهلل مقامـه حكمتـی بـود
مطابق با شرع كه دلیل و برهان او همه از كتاب خدا و سنت رسول 9و احادیث ائمـه هـدی :بـود و
به طوری مطابق با شرع بود كه گاهگاهی كه در میان تالمیـذ و متعلمـین مباحثـه ات ـاق مـیافتـاد و
بعضی میگ تند مطلس شیخ چنین است و بعضی میگ تند مراد او چنان است ،میفرمودند مـراد مـن
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آن چیزی است كه در بازار مسلمین است .پ هرك مـراد مـرا بـا آنچـه در بـازار مسـلمین اسـت
مطابق یافته مطلس مرا فهمیده و هركه م الف یافته مراد مرا ن همیده و تو میدانی كه آنچه در بـازار
مسلمین است ضروریات دین و مذهس است چراكه نظریـات و چیـزی كـه محـل اخـتالف علمـا
است ،میزان حق و باطل نیست كه ب رمایند مراد من همان است كه در بـازار مسـلمانان اسـت .پـ
حكمت او حكمتی بود مطابق با ضروریات دیـن و مـذهس چـه جـای محكمـات آیـات كتـاب و
محكمات احادیث و حكمتی بود كه محكم هر علمی بر آن شاهدی بود و از شئون آن بر هر علمـی
دلیلی بود و از آفاق و ان

و یس و شهاده بر آن شاهدی بود و از شـئون آن بـر هـر علمـی برهـانی

بود و محتوی بود بر دلیل حكمت و دلیـل موعظـه حسـنه و دلیـل مجادلـه چنانكـه خداونـد عـالم
جلّشأنه امر فرموده و فرموده ادع الی سبیل ربـك بالحكمـة و الموعظـة الحسـنة و جـادلهم بـالتی هـی

احسن و به آن حكمتی كه آورد ،این دلیلهای سهگانه را در هر مقامی و در هر علمی جاری سـاخت
خصوص در علم توحید و مقامات آن و در مقام نبوت و ص ات آن و در مقـام و یـت و صـ ات آن
و آثار و شئون آن و در مراتس وجود و لوازم آن از اول ماخلق بن سـه و اول مـاخلق بـه بن سـه و ثـانی
ماخلق بهما بن سه و همچنین الی منتهی ال لق و الی ا ثار و ا شباح و اشباح ا شباح الی مـا نهایـة
له و شرح سرّ نزول و صعود اشیا و تعیین مراتس آنها و شرح حـال اصـول و اعـراض در هـر مقـام و
شرح مبدأ و معاد و كی یت آن كمابدأكم تعودون و ت ریق در میان اصل و بدل و اشـاره قـول خداونـد
عالم جلّشأنه را واضح كردن كما قال اما الزبد فیذهس ج ا و اما ماین ع النـاس فیمكـث فـی ا رض.
باری لو كان البحر مداداً لكلمات ربی لن د البحر قبل انتن د كلمات ربی و لو جئنا بمثله مددا.

مثنــوی ه تــاد مــن كا ــذ شــود

گر نویسم شـرح آن بـیحـدّ شـود

پ این بود علم آن بزرگوار اعلی اهلل مقامه كه در نهایت اجمـال اشـاره بـه آن كـردم كـه در
عالم اظهار كرد و بسیاری ندانستند كه چه اظهار كرد و اقل قلیلی خبردار شدند .و امـا آنچـه را كـه
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در باطن داشت و اظهار نكرد ،او میداند و آنكه به او داد و ایمان آوردیم به همانطور كه بـود .سـرّ
الحبیس مع الحبیس یطلع علیه الرقیس.

و چهبسیار واضح است كه نوع علم او یر نوع علم سایر علما بـود و گویـا در ایـنقـدر از
مطلس موافق و م الف موافق باشند مگر س یهی كه هیچ اعتنائی به قـول او نباشـد پـ اگـر كسـی
ب واهد بداند كه نوع علم او اعلی اهلل مقامه یر نـوع علـم سـایر علمـا اسـت ،فكـر كنـد كـه هـر
عالمی در هر عصری كه چیزی نوشت و صاحس فنی از فنون علم بود كسانی دیگر هـم بودنـد كـه
در همان علم كتابها نوشتند یا در عصر او یا در اعصار سـابقه .پـ لغـت را همـه لغـویین نوشـتند و
علم صرف و نحو و معانی و بیان را همه صـرفیین و نحـویین و اهـل معـانی بیـان نوشـتند و منطـق و
كالم و حكمت را همـه منطقیـین و متكلمـین و حكمـا نوشـتند و فقـه و اصـول را همـه فقهـا و
اصولیین نوشتند و همچنین نجوم و طس و هر علمی كه در عالم هست همه اهل فنـون آنهـا همـه را
نوشتند و در واقع حقین از سابقین اخذ كردند یـا بالمشـافهة یـا بـه مطالعـه كتابهـای آنهـا .و اگـر
كسی از حقین ،صاحس فنون عدیده شد ،آن فنون از خود او نبود و مانند سمسـار متاعهـای مـردم
را در نزد خود جمع كرده بود و علم شیخ مرحوم اعلـی اهلل مقامـه از خـود او بـود و نـه در كتـابی از
كتس علمای سابق بود و نه در عصر او كسی عالم به آن علم بـود .پـ علـم او م صـوص خـود او
بود و منحصر بود علم او به او كه خداوند عالم جلّشأنه به واسطه واسـطههـای خـود صـلوات اهلل و
سالمه علیهم به او انعام فرمود و ذلك من فضل اللّه علینا و علی الناس ولكن اكثر الناس یشكرون.

پ متذكر باشید كه سایر علومی كه در عالم بود منحصر به ایشان نبود و سـایر علمـا نبایـد
حتماً حكماً از ایشان اخذ كنند و از ایشان روایت كنند و از برای هر علمی در عصـر ایشـان علمـای
بسیار بودند و متعلمین بسیار از آن علما اخذ میكردند و در نـزد ایشـان درس مـیخواندنـد ولكـن
هرك طالس علم شیخ مرحوم اعلی اهلل مقامه بـود بایـد از خـود او اخـذ كنـد و از او روایـت كنـد
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چراكه منحصر بود علم او به خود او كه ن ی كرد به علم خود از دین خدا تحریـف ـالین و انتحـال
مبطلین و تأویل جاهلین و الحاد ملحدین و كید كائـدین را و ح ـ كـرد دیـن خـدا را از شـبهات
ایشان در توحید و ص ات آن و نبوت و و یت و ص ات آنهـا و مبـدأ و معـاد و لـوازم آنهـا و اظهـار
كرد از فضایل آل محمد صلوات اهلل علیهم با دلیل و برهان از كتاب و سنت و حق هـر حقـی را كـه
اظهار فرمود همه با دلیلها از كتاب و دلیلها از سنت بود به طوری كه در كتابهـای او موجـود اسـت
و احتیاج به ت صیل و بیان نیست و خداوند عالم جلّشأنه از وجـود بـانمود او اظهـار كـرد در عـالم
علمی را برخالف عادت سایر علما در علومشان چنانكه هر صاحس شعوری مـیفهمـد و مـیدانـد
كه علوم سایر علما مأخوذ از علمای دیگر بود و علم او از كسی دیگر نبـود و ایـن خـارق عـادتی
بود كه خداوند عالم در وجود مبارك او در عالم اظهـار فرمـود كـه در واقـع شـبههای در آن راهبـر
نبود .هر خارق عادتی را سحر مستمر گ تند ك ار و منافقان و دانـایی و علـم را نمـیتواننـد بگوینـد
سحری است مستمر.
باری ،و علم او اعلی اهلل مقامه علمی بود كـه م ـال ین او نتوانسـتند در هـیچ مقـامی او را ردّ
كنند و بر قول او خدشهای گیرند و خواستند اظهار خالف خود را بكنند پ

بد شدند و بنای افتـرا

را بر او گذاردند و بر افتراهای خود ردّ كردند .پ گـاهی گ تنـد كـه ائمـه :را خـالق و رازق خلـق
میداند و گاهی گ تند به معاد جسمانی قائل نیست و گاهی گ تند انكار معراج جسمانی مـیكنـد و
او از این افتراها پناه به خدا میبرد و تبری از آنها میكرد چنانكه شماها مـیدانیـد و مـیبینیـد كـه در
این عصر هم چون م ال ین نمیتوانند ایرادی واقعی وارد آورند ،افتراها میبندند.
باری ،بعد از شیخ مرحوم كسی كه علم م صوص به او را از او اخذ كـرد بـه طـوری كـه او
میخواست و خدا میخواست سـید مرحـوم بـود اعلـی اهلل مقامهمـا و سـایر تالمیـذ آن بزرگـوار بـه
آنطوری كه او میخواست نتوانستند اخـذ كننـد .چنانكـه معـروف اسـت از خـود آن بزرگـوار كـه
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فرمودند «سید كاظم ی هم و یره مای هم» و فرمودند كه شیخ علی گمان میكند كه امـر مـن بـه او
میرسد بعد از من و چنین نیست.
باری ،در اینكه در میان تالمیذ شیخ مرحوم كسی مانند سید مرحوم اعلـی اهلل مقامهمـا نبـود،
محل ات اق جمیع منسوبین به ایشان است و در اینكه علم م صوص به شیخ مرحوم منحصر به سـید
مرحوم بود ،سراغ ندارم احدی از شی یه انكاری داشته باشد .و همچنین بعـد از سـید مرحـوم اعلـی
اهلل مقامه در اینكه احدی مانند مرحـوم آقـای بزرگـوار ،علـم م صـوص بـه شـیخ و سـید اعلـی اهلل
مقامهما را اخذ نكرد در نزد امثال ماها محل ات اق بـود چنانكـه در بسـیاری از نوشـتجاتی كـه سـید
مرحوم درباره آن بزرگوار نوشته بودند معلوم و واضح بود كه علم شیخ و سید كماینبغی م صـوص
ایشان شده و منحصر بود امر م صوص به ایشان اگرچه بعضی از اهـل سلسـله چنـین گمـان كردنـد
كه ایشان در بعضی از موارد ،در بعضی از مسائل حكمیه برخالف سابقین رفتـهانـد و ظـواهر بعضـی
از نوشتجات آن بزرگوار را با ظواهر بعضی از نوشـتجات سـابقین م ـالف دیدنـد و در واقـع چنـین
نبود كه گمان رفته بود ولكن،
در افهــام خالیــق مشــكل افتــاد

س نها چون بـه وفـق منـزل افتـاد

و مااختل وا ا ّ من بعد ماجائهم العلم .باری ،در اینكه علم م صوص به شیخ مرحـوم اعلـی اهلل
مقامه منحصر به خـود آن بزرگـوار بـود در عصـر او و منحصـر بـه سـید مرحـوم بـود در عصـر او و
منحصر به آقای بزرگوار بود در عصر او ما را س نی نیست و نه این است كه چون علم م صوصـی
را خداوند جلّشأنه به ایشان عطا فرمود و كسی دیگر آن علم را نداشت از اهل حق نبـود یـا از اهـل
جاهلیت بود ،چنانكه بعضی از م ترین این اعتقاد را نسبت بـه ایـن طای ـه مـیدهنـد و بسـا آنكـه در
عصر مشایخ اعلی اهلل مقامهم بودند علمای بسیار كه مرجـع مـردم بودنـد و خلـق بسـیاری تقلیـد از
ایشان میكردند و خود ایشان و مقلدینشان شیعه اثناعشری بودند و محبت ایشان بـر جمیـع شـیعیان
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واجس بود و همه باید ب وانند از روی اعتقـاد اوالـی مـن وا كـم و اعـادی مـن عـاداكم و بسـا آنكـه
نمیدانستند كه آن علم م صوص به مشایخ چه علمی است چنانكه معروف است كه كتاب «شـرح
فوائد» را در عصر شیخ مرحوم دادند به آقا سید علی مرحوم از برای اینكه آن مرحوم ایرادی به شـیخ
مرحوم وارد آورد ،آن مرحوم كتاب را از اول تا به آخر مطالعه كرد بعد بـه تالمیـذ خـود فرمـود كـه
هیچ ن همیدم كه او چه نوشته و بعضی اصرار كردند كه بلكه او یك سـ ن ناشایسـتی دربـاره شـیخ
مرحوم بگوید .آن مرحوم قسمها یاد كرد به حق خدا و به حق یك یك از ائمه هدی :كـه مـن هـیچ
از كتاب او ن همیدم ،پ به كدام تمسك درباره او بد بگویم؟ و چهبسیار از علمای شیعه و مقلـدین
ایشان در آن عصر در اطراف و شهرهای دور بودند كه اسـم مرحـوم شـیخ را نشـنیده بودنـد و همـه
برحق بودند.
پ قدری فكر كنید و با بصیرت در دین خود راه رویـد و بابصـیرت سـ ن گوییـد .آیـا در
زمان شیخ مرحوم ،آقا سید علی و امثال او مانند بحرالعلوم و شیخ جع ر و آقا سید مهدی بایـد تقلیـد
كنند از شیخ مرحوم و راوی باشند از جانس او ،و چون چنـین نكردنـد از اهـل حـق نبودنـد و شـیعه
اثناعشری نبودند ،و مدار شیعه در آن زمان بر وجود ایشان نبود؟ و آیـا معرفـت یـك ن ـر م صـوص
كه امر منحصر به او باید باشد از برای ایشان نبود؟ و هریـك از ایشـان اگـر چیـزی را مـیدانسـتند و
خود را صاحس آن میدانستند ،چرا هریك مردم و سایر علما را دعوت به این امـر نكردنـد؟ و اگـر
دیگری را صاحس آن امر میدانستند چرا تمكین از او نكردند؟ و چرا شیخ مرحـوم تعظـیم و تكـریم
از ایشان میكرد؟ و چرا اجازه از ایشان میگرفت و اجازه به ایشان میداد؟ و اگر امـر دیـن منحصـر
به فرد بود ،شیخ مرحوم اكت ا به آن فرد نكرد و از دیگران هـم اجـازه گرفـت؟ آیـا شـیخ مرحـوم آن
ش د م صوص كه امر دین منحصر به او بـود ،قبـل از آنكـه شـیخ مرحـوم قـائم بـه آن امـر شـود
نمیشناخت؟ و اگر میشناخت چرا روایات خـود را از او نقـل نكـرد و تـابع او نشـد و بـه سـوی او
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دعوت نكرد تا زمانی كه خود او قائم به آن امر شد؟ و چرا بعد از آنكـه قـائم بـه آن امـر شـد ،جمیـع
علما را دعوت به آن امر نكرد كه جمیعاً از او روایت كننـد و از دیگـری روایـت نكننـد؟ و اگـر از
بعضی تقیه كرد ،چرا از بعضی دیگر تقیه كرد؟ آخر این امر از برای بعضی كـه بـود و جمیـع مـردم و
جمیع علما كه بیدین نبودند و چنین انحصاری كه در جمیع زمانهـا در میـان شـیعه بـود م ـی از
جمیع علما نبود و از جمیع آنها نباید تقیه كرد و امری كه همیشه در میان جماعتی باشد ،همه بایـد
خبر داشته باشند و چون همه خبر دارند ،محل تقیه ن واهد بود .بـاری ،بـه مضـمون آیـه شـری ه قـل

الحق من ربكم فمن شا فلی من و من شا فلیك ر از راههای عدیـده حـق را بیـان كـردم ،تـو خـواه از
س نم پند گیر و خواه مالل .س نی كه هست كه هیچ تقیه در آن نیست و حجت الهـی بـر آن قـائم
است این است كه چون شیخ مرحوم اعلی اهلل مقامه را خداوند عالم جلّشأنه م صوص بـه آن علـم
خاص خود كرد و در میان شیعه او را عَلَم كرد و به آن علمی كـه منحصـر بـود در او ،و او منحصـر
بود به آن ،و احدی خبر از آن علم نداشت مگر چیزی را كه از او آموخـت دارای علـومی كـه سـایر
علما دارای آن بودند بود و در آن علوم مانند سایر علما استاد بود و اگر اعلـم از سـایر علمـا نبـود
در آن علوم مشتركه ،كمتر از ایشان نبود .و اینقدر كه او مانند سایر علمـا اسـتاد بـود محـل ات ـاق
موافق و م الف است .و با اینكه دارای علم م صوص و دارای علوم مشتركه بود ،صـاحس تقـوی
و ورع هم بود مانند سایر علما و اگر اتقی و اورع نبود ،كمتر نبود و از قراری كه بعضی از علمـای
معاصر و مواظس او در حا ت او نوشته اینكـه در مـدت عمـر هرگـز نافلـه را نشسـته نكـرد و تمـام
نوافل را ایستاده بجا میآورد حتی در حال مرضهای صعس كه مانند محتضر افتـاده بـود ،پـ چـون
وقت نماز بر میخاست و نوافل را با فرایض ایستاده بجا میآورد و بعد از فراغ از نماز ،بـاز مـیافتـاد
مانند محتضر.
باری ،با چنین علم و چنین عبادت در میان خلق ظاهر شد به طـوریكـه مغمضـی در علـم و
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عبادت او نبود .به طوری كه هركه خواست بر او ایرادی كند از هیچ راهی نتوانست بر او ایراد كنـد
تا آنكه بد و ناچار شد كه اول بر او افترائی بست و بعد بـر افتـرای بسـته خـود ،ایـراد كـرد و بـرای
افالن جلوه داد كه ایراد بر او گرفته و هر قدر از آن افتراها در عصر خـود او بـه او رسـید ،او تبـری
كرد از آنها و جواب داد .به طوریكه اآلن كتابهای او موجود است كه تبـری كـرده و جـواب داده
و مجمل و م تصر جوابهای او این بود كه آنچه در بازار مسلمانان است ،همان معتقد و منظـور مـن
است .هرك از عبارات من میفهمد همانی را كه در بـازار مسـلمانان اسـت ،مقصـود مـرا یافتـه و
هرك برخالف آنچه در بازار مسلمانان است گمان كرد ،مقصود مرا ندانسته.
باری ،و هرقدر از آن افتراها به خود او نرسید و به مشایخ بعد رسید ،ایشان تبری از آن افتراهـا
كردند و مراد شیخ مرحوم را بیان كردند و جواب دادند و كتابهای ایشان موجـود اسـت و مـیتـوان
ادعا كرد و از عهده برآمد كه جمیع ایراداتی كه كردهاند و موجـس نقصـی در ایمـان اسـت ،جمیـع
آنها افتراهایی است بسته شده .پ چنین ش صی را بد دانستن و جایز دانستن افتراهـا بـر او بسـتن و
بر افتراها ایراد كردن و در نزد افالن جلوه دادن ،از دین هیچ پیغمبری نبوده و نیست .بلكـه از دیـن
هیچ متدینی نبوده اگرچه اصل دین او از ادیان باطله باشد و در آخرالزمان بعضـی از گمراهـان چنـین
افتراها را بر چنین ش صی جایز دانستند و بر افتراهای خود ایراد كردند و در نزد افالن جلـوه دادنـد
و كردند آنچه كردند و ندانستند كه چه كردند و با كه كردند .و ان ربك لبالمرصـاد و تحسـبن اللّـه
افالً عمایعمل الظالمون و انما ی خرهم لیوم تش د فیه ا بصار.

باری ،و نوع حا ت سایر مشایخ هم بر همین منوال بود كه هریك در عصـر خـود وحیـد و
فرید بودند و محل امتحان مردم واقع شـدند و خبـر ایشـان شـرق و ـرب عـالم را گرفـت و كتـس
ایشان منتشر شد و تا جایی كه خبری از مذهس شیعه در آنجـا بـود ،خبـر ایشـان رسـید بـا اینكـه نـه
دولتی زیاد داشتند كه به جهت ثروت مشـهور شـوند و نـه یـاوری بسـیار داشـتند كـه بـه آن جهـت
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معروف شوند و نـه جنگـی و جـدالی و شمشیركشـی كردنـد كـه بـه آن جهـت معـروف شـوند .و
بسیاری از علما بودند كه دولت و ثروت و قضاوت و بسط و قبض داشتند و مـعذلـك امـر ایشـان
منتشر نشد به طوریكه امر مشایخ منتشر شد و اگر هم انتشاری داشت در عصر ایشان بـود و بعـد از
وفات ،به تدریج ذكر ایشان از زبانها افتاد و هیچیك محـل امتحـان خلـق واقـع نشـدند و مشـایخ را
خداوند عالم جلّشأنه محل امتحان خلـق قـرار داد و خلـق را دو فرقـه كـرد .پـ فرقـهای تصـدیق
كردند ایشان را و فرقهای افتراها بستند و بر افتراهای خـود ایـرادات گرفتنـد و آنهـا را جلـوه دادنـد و
بعضی از مقلدین هم تابع ایشان شدند .پـ اگـر عـاقلی فكـر كنـد خواهـد یافـت كـه امـر مشـایخ
اعلیاللّهمقامهم امری بود الهی كه ایشان را م صوص به علمی قرار داد كه مردم بیخبـر بودنـد از آن
و دارای علوم مشتركه قرار داد و بدون اسبابی ظاهری ،خلق را بـه وجـود ایشـان بـه دو فرقـه كـرد.
باری ،همینقدر از بیان از برای طالس حق كافی است و كسی كه عمداً ب واهد از راه باطلی بـرود،
خداوند عالم جلّشأنه هم او را منع نمیكند.
و اما اینكه فرموده بودند كـه حقیـر در رسـاله اسـحاقیه بـه كلـی انحصـار را انكـار كـردهام،
جواب این است كه در همان رساله عرض كردهام كه ممكـن اسـت بـه اقتضـای یـك زمـانی ،امـر
منحصر شود به یك ن ر و این مطلس یر از آن اسـت كـه در هـر زمـان بایـد امـر منحصـر باشـد بـه
ش د معین .و امید است كه بعد از دیدن این رساله شبههای از برای طالبین حق باقی نماند.
و اما اینكه فرمودهاید طرف مقابل این مسأله را در «برهان قـاطع» بـه بیسـت و ه ـت دلیـل
اثبات كردهاند .پ عرض میكنم كه من هنوز برهان قاطعی ندیدهام .شاید مراد صـاحس آن را شـما
برن ورده باشید و شاید علم م صوص به مشایخ اعلیاللّهمقامهم را منحصـر بـه ایشـان دانسـتهانـد و
هریك از ایشان را در عصر او منحصر به علم خود و علـم او را منحصـر بـه او دانسـتهانـد ولكـن بـه
آنطوری كه شما نسبت دادید كه در كتس دیدهاید و از السنه و افواه شنیدهاید ،بر فرضی كه بیسـت
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و ه ت دال و م و یا و م بر اثبات آن مطلس باطل باشد ،بر بطالن هریك از آنها بیسـت و ه ـت
دلیل محكم هست از كتاب خدا و سنت ائمه هدی :و ضرورت مذهس شـیعه و ضـرورت اسـالم و
ضرورت ادیان و ات اق عقول و دلیل آفاق و دلیل ان

كه چون جمیع ادله را حساب كنـی ه تصـد

و بیست و نه دلیل محكم بر بطالن مطلبی است كه شما گ تهایـد .بلكـه تعـداد ادلـه بـه اعتبـاری از
اینها هم میگذرد و ردّ آن مطلس متشابه را میكند .بر فرضی كه آیه متشابهی یا حدیث متشابهی بـر
این مطلس باطل باشد و معذلك فائدهای از بـرای كسـی كـه میـل بـه باطـل دارد ن واهـد ب شـید.
فماتغنی ا یات و النذر عن قوم ی منون .و لو فتحنا علیهم باباً من السما فظلوا فیـه یعرجـون لقـالوا انمـا
سكّرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون .و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغا ال تنة و ابتغا
تأویله.

نــه زامــروز چنـین رفتــار بــوده

جهان تـا بـوده ایـنش كـار بـوده

گوساله گاو را به خدایی زود قبول میكنند و موسی را با آنهمـه معجـز ،بـه پیغمبـری قبـول
ندارند.
علــــم المحجــــة واضــــح لمریــــده

و اری القلــوب عــن المحجــة فــی عمــی

و لقـــد عجبـــت لهالـــك و نجاتـــه

موجــودخ و لقــد عجبــت لمــن نجــی

من یرد اللّه انیهدیه یشرح صدره لالسالم و من یرد انیضله یجعل صدره ضیقاً حرجـاً كأنمـا
یصعد فی السما  .و حول و قوخ ا ّ باللّه.
س ال دویم :ایراد میكنند كه سركار بندگان اجل اكرم اعظم اف م آقائی آقا محمـد خـان را
تك یر فرمودهاید و این فقره را جمیع رفقا روایت میكنند و در بعضی درسها و موعظههـای سـركار
هم نسبت ك ر به ایشان داده شده است .از آنجمله در درسـی كـه در اینجـا حاضـر اسـت فرمـایش
شده است در آنجایی كه اثبات ضروریات را میفرمایید «اگر یكـی از ضـروریات را كسـی وا زنـد،
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كافر و مرتد است از دین اسالم و حال آن كسی كه میگوید و س ال میكند كـه شـیطان بـه لبـاس
علم در آمده و از ضرورت مشایخ هم ت لف نمیكند آنكـه تصـدیق چنـین كسـی را كـرده ،و الـم

أحسس الناس انیتركوا در جوابش نوشته ،چنین كسی البته كافر و بیدین است» اگرچـه اسـم كسـی
را سركار نبردهاید ولی ما میبینیم سائلی در این فقره یر از آقا باقر صباغ و مسئولی به یـر از آقـائی
آقا محمد خان كسی دیگر مش د و معلوم نیست .با وجود اینكه سركار در همـه كتابهـای خـود
فرمودهاید كه اگر كسی به آن كرد صحرایی كه از اول عمر تا به آخـر نمـاز نكـرده باشـد و روزه
نگرفته باشد ،ولی همینقدر كه ادعای اسالم میكند به او بگوید كافر ،خود كـافر شـده اسـت و
از ضرورت مسلمین خارج شده است و اگر كسـی در ك ـر آن شـ د توقـف كنـد ،آن هـم كـافر
است .اگر چنانچه آقائی آقا محمد خان خارج از ضرورت شده است مرقوم فرمایید تـا بـه آن اعتقـاد
ورزیم.
جواب :عرض میشود در اینكه ضروریات دیـن الهـی حجـت اسـت و محكمـات كتـاب و
سنت و محكمات هر دلیلی از متشابهات آنها به واسطه ضروریات جـدا شـده گمـان نمـیكـنم كـه
كسی بتواند خود را به دین الهی نسبت دهد و بگوید ضروریات دیـن حجـت نیسـت و تمسـك بـه
آنها نباید كرد و معتقد به آنها نباید شد و حال آنكه این ضروریات هریك هریك به جمیـع معجـزات
صاحبان معجز ثابت شده به طوریكه اگر كسی مانند دجال خارق عادات اظهار كند و م ال ت بـا
یكی از این ضروریات كند صاحبان دین الهی میفهمند كه آن خارق عادت سحری بـوده از جانـس
شیطان و از جانس خداوند عالم جلّشأنه نیست .و ش د عاقل متدین میداند كه عظمـت هریـك
هریك از ضروریات دین الهی از هریك هریك خارق عادات بیشتر است.
و اما خارج از ضروریات دین كافر است یا ممكن است كه بر ایمان باقی باشـد ،فـیالجملـه
ت صیلی باید عرض كنم و آن این است كه :ا لس مردمی را كه میبینیـد بصـیرتی در دیـن و مـذهس
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خود ندارند و ضرورت دین را از یر آن تمیز نمیدهند و نمیفهمنـد از ضـرورت دیـن مگـر صـوتی
كه به گو ایشان میرسد و داخل جهال و مستضع ینند در این مطلس و مـعذلـك داخـل در دایـره
مسلمانانند مانند همان كردهای صحرایی كه شما گ تهاید .پـ چنـین اشـ اص كـه هـرّی از بـرّی
تمیز نمیدهند و داخل در دایره مسلمینند ،مسـلمند و پاكنـد و كـافر نیسـتند اگرچـه فاسـق باشـند و
اگرچه از روی نادانی و جهالتی كه دارند م ال ت كنند بعضی از ضروریات را و حاللـی را بگوینـد
حرام است و حرامی را بگویند حالل است و واجبی را بگوینـد واجـس نیسـت و حرامـی را بگوینـد
حرام نیست و ضرورتی را بگویند قبول نداریم ،پ چنین اش اص مستضعف جهـال كـه خـروج از
دین و دخول در آن را تمیز نمیدهند و چون ل

ضـرورتی را شـنیدهانـد و بسـا ل ـ آن را بـه زبـان

جاری كنند و س ال و جوابی در میان خود كنند و نه س الشان را مـیفهمنـد نـه جوابشـان را ،چنـین
اش اص اقرارشان به ضروریات دین مانند انكارشان است و انكارشان مانند اقرارشـان .و نبایـد آنهـا
را تك یر كرد اگر انكاری از ایشان شنیده شد ،چراكه نمیفهمند چه میگویند .مثلی اسـت معـروف
كه ش صی سر به آب گذارده بود و آب میخورد .كسی به او گ ت به اینطـور آب خـوردن عقـل
را كم میكند ،جواب داد كه عقل چیست؟ به او گ ت ب ور از برای تو عیس ندارد .و واقعاً كسـی
كه چیزی را ن همد ،تكلیف ندارد چنانكه خداوند عالم جلّشأنه فرموده یكلّف اللّه ن ساً ا ّ ما اتیهـا

و از این جماعت كه گذشتی بعضی از مردمی دیگر هستند كه هرّی از برّی تمیـز دادهانـد و مجمـالً
میدانند كه ضرورت دین الهی حجت خدا است ولكن ت صیل ضروریات را نمـیدانـد یـا اگـر هـم
میداند افل است و چیزی میگوید كه در واقع م ال ت با ضرورتی دارد ولكن او افـل بـوده یـا
جاهل بوده و اشتباهی كرده .چنین ش صی هم معذور است به جهل و لت خـود و كـافر نیسـت
به محض م ال ت و خروج از ضرورت ولكن قول چنین ش صی متبع نیست در نزد كسـی كـه بـه
اشتباه او برخورده و متذكر خروج او شده از ضرورت بلكه در محلی باید ردّ او را بكنـد و اشـتباه او
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را واضح كند و خروج او را از ضرورت برساند كه بـدعتی در دیـن خـدا در مقابـل ضـرورت بـاقی
نماند .و بسا آنكه ضرورتی بسیار واضح باشد مثل وجوب نمـاز و كسـی م ال ـت آن نكنـد و بسـا
ضرورتی به این سرحد واضح نباشد مثل وجوب دوستی دوستان خدا و دشمنی دشمنان او.
باری ،پ متذكر باشید كه خارج از ضرورت دین وقتی كافر است كـه بدانـد آن ضـرورت،
ضرورت است و متذكر هم باشد و افل نباشـد كـه آن ضـرورت اسـت و بـدون عـذری و تقیـهای
م ال ت كند آن را آنگاه كافر شود و از این جهت میتوان قـولی كـه م ـالف یكـی از ضـروریات
دین باشد گ ت ك ر است .و بسا آنكه صاحس آن قول كافر نباشد چراكـه شـاید از روی جهـل یـا
لت یا تقیه گ ته .و از این جهت شیخ مرحوم اعلیاللّهمقامه در مقاماتی چند میفرمایند فـالن قـول
ك ر است و از دین خدا نیست و اگر صاحس آن قول شیعه اثناعشری است نمیفرمایند كـه او كـافر
است بلكه تصریح فرمودهاند كه كافر نیست چراكـه چـون شـیعه اسـت و اعتقـاد او ایـن اسـت كـه
هرچه را امام7بگوید حق است .پ اگر امام 7به او گ ـت لـت كـردهای و بـه راه كـج رفتـهای
قبول خواهد كرد .پ چنین كسی كافر نیست اگرچه قول او ك ر باشد .پـ ایـن قاعـده را ضـبط
كنید و كافر را از م من جدا كنید.
پ هرك ضرورتی از دین خدا را بداند ضرورت است و افل هم نباشـد و انكـار كنـد آن
ضرورت را ،آنگاه كافر است .اما اگر جاهل باشد ،یـا افـل باشـد و ضـرورتی را از روی نـادانی و
لت انكار كند و خارج شود از ضرورت از روی نادانی و لت كافر نیسـت .و از همـین قاعـده
است كه در بسیاری از جاها نوشتهاند كه آن ش د جاهل صحرانشین كـه مـیگویـد مـن شـیعه و
دوست ائمه دوازدهگانه :هستم ،م من است اگرچه جاهل باشد و مسائل خـود را ندانـد و ضـرورت
دین را از یر آن جدا نكند و اگرچه فاسق باشد و همان نمازی را كه میدانـد بایـد بكنـد ،نكنـد .و
اگر ش د مالّیی چنین ش صی را بگوید كافر است ،خود آن ش د مالّ كافر میشود كه تك یـر
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مسلمی را كرده مگر آنكـه آن شـ د مـالّ هـم مثـل همـان شـ د بیابـانی جاهـل بـه راه و رسـم
مسلمانی باشد یا افل باشد.
پ بدانید كه این است دین من و چنین است آیین من در ظـاهر و بـاطن و دنیـا و آخـرت ،و
هرك

یر از اینكه تصریح كردم چیزی درباره من بگوید یا بنویسد از مـن نیسـت .و آنچـه از مـن

است این اسـت كـه جهـال شـیعیان اثناعشـری و علماشـان و فساقشـان و عدولشـان و ناقصشـان و
كاملشان ،جمیعشان م منند و هیچیك كافر نیستند مگر كسی كه یكی از ضـروریات دیـن الهـی را
یا بیشتر ،انكار كند از روی عمد ،بدون جهل و لت .پـ بگویـد نمـاز یومیـه واجـس نیسـت یـا
روزه ماه رمضان واجس نیست ،یا شراب مسكر حرام نیست ،یا دزدی حـرام نیسـت و امثـال اینهـا.
پ چنین ش صی را من كافر میدانم اگرچه در علم به قدر بلعم باعورا ماهر باشد و اگرچه بـه قـدر
دجال خارق عادات اظهار كند .و هرك
كند ،او را هم كافر میدانم و هرك

یـر از جـاهلین و ـافلین ،در ك ـر چنـین كسـی شـك
یر از جـاهلین و ـافلین در ك ـر آن شـ د دوّم هـم شـك

كند او را هم كافر میدانم .پ مادام كه احتمال بـدهم خـروج كسـی را از ضـرورتی از ضـروریات
دین الهی از روی جهل و نادانی یا از روی لت و سهو ،اگر چیـزی دربـاره او بگـویم جهـل او را
اظهار میكنم یا لت و سهو او را بیان میكنم و خروج او را از ضرورت واضح مـیكـنم و تك یـر
او را نمیكنم تا بدانم كه خروج او از ضرورت از روی علم و عمد است.
پ بعد از دیدن این رساله از این قبیل س ال از من نكنید كه من تا هستم ان شا اللّه و قـوخ
ا ّ باللّه بر این عقیده هستم درباره جمیع م منین .چراكه مـیدانـم كـه اگـر تك یـر كـنم نعـوذ باللّـه
كسی را كه كافر نیست خودم كافر میشوم .اعاذنا اللّه مماكره اللّه تعالی چراكه در حدیث است كـه
من ك ّر م مناً فقد ك ر احدهما.

باری ،امید است كه حالت من بعد از دیدن این رساله بر بـی رضـان معلـوم شـود نسـبت بـه
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همه مردم ولكن چون شما ب صوصه اسمی از نواب مستطاب اجل اكرم اعظم اف ـم آقـای محمـد
خان اعاذه اللّـه مـن طـوارق الحـدثان بـرده بودیـد ،پـ بدانیـد كـه مـن در خـدمت ایشـان و سـایر
آقازادگان از بزرگ و كوچكشان كوچكم و همه را آقایان و بزرگان بر خود مـیدانـم و چیـزی كـه
رایحه نقصی در ایشان باشد من در دل خود هم نمیخواهم خیال كنم چه جای آنكـه اظهـار كـنم و
چه جای تك یر ایشان نعوذ باهلل .خداوند به فضل و كرم خـود در مقابـل قصـورات و تقصـیرات مـن
درباره ایشان ،در عوض به ایشان كرامت كند و از قصورات و تقصیرات من درگذرد.
و اما در اینكه كسی یكی از ضروریات دین الهی را وا زند از روی عمد به طوریكـه مكـرر
عرض كردم ،كافر و مرتد است .بدانید كه احدی از مسلمین بابصیرت در این مطلـس شـك ندارنـد
و ضرورت مشایخ اعلیاللّهمقامهم در نزد بابصیرتان همان ضرورت دین الهی است نـه چیـزی دیگـر
و هرك با ضرورت دین الهی مطابق سلوك كرد ،دلیل این است كه به توفیق الهـی سـلوك كـرده
و شیطان را در او راهی نبوده .دیگر صبّا ی یا صنّاعی این مطلس را نداند ،دلیـل ایـن نیسـت كـه از
روی عمد آن صبّاغ خارج از ضرورت شده و چون ت صیلی در این بـاب گذشـت محتـاج بـه اعـاده
نیستم .شما در نوع دلیل و برهان قدری اگر فكـر كنیـد ،راه شـبههای از بـرای شـما بـاقی ن واهـد
ماند.
س ال سوّم :میگویند سركار متمسك به آیات متشابهه قرآن شده نسبت معصیت به حضـرت
موسی دادهاید ،در رساله میرزا كریم میفرمایید كه اینجور كارهـا از انبیـا سـر مـیزنـد .حضـرت
موسی لگد زد به آن ش د معـروف و آن شـ د مـرد ،خداونـد ایـراد نگرفـت آن را بـه موسـی و
موسی ضس كرد ،الـواح را از دسـت انـداخت و ریـش هـارون را گرفـت و كشـید و حـال آنكـه
تقصیری نداشت و آنها معصیت موسی نشد .میگویند آیا معصیت با تر از قتـل ن ـ چیـزی دیگـر
هست؟ پیغمبری مثل موسی ،بیجهت و بیسبس ریش حضرت هارون را بگیـرد ،آیـا ایـن معصـیت
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نیست ،پ چهچیز معصیت است؟ پ این آیاتی كه نسبت معصـیت بـه پیغمبـران داده شـده اسـت،
آیات متشابهه است چرا باید سركار متمسك به آن بشوید و در همچو جایی ابـراز دهیـد ،نمـیدانـیم
مراد چه بوده است؟ استدعا آن است كه الت ات فرمـوده بـه ت صـیل جـواب ایـن سـ ا ت را مرقـوم
فرموده ارسال فرمایید .اگرچه خیلی جسارت كردیم ولی چه كنـیم ،معـذوریم بـه جهـت اینكـه در
اینجور ایرادات ،شبهه از برای ش د میآید تا رو به عالم نكنـد و شـبهات خـود را عرضـه نـدارد،
رفع ن واهد شد .لهذا جاننثاران به تكلیف خودمان عمل كردیم ان شا اللّه سركار هـم بـه تكلیـف
خود عمل خواهید فرمود.
جواب :خدا انصاف دهد به بیانصافان و شعوری بدهد بـه طالبـان تـا عبـرت گیرنـد از راه و
رسم ظالمان كه مطلس حقی را چطور به صـورت باطـل جلـوه مـیدهنـد .و تعجـس از شـماها كـه
میفرمایید از برای ما شبهه روی میدهد .آیاتی از قرآن را كه من در عصمت پیغمبـران ذكـر كـردهام
و شاهد آوردهام كه ضسكردن موسی 7معصیت نبود و گرفتن او ریش هارون را معصیت نبـود ،و
كشتن قبطی معصیت نبود و خداوند عالم جلّشأنه این اعمال را معصیت نشمرد و منع نكرد موسـی
را از آن كارها و ایرادی بر او نگرفت ،دشمن به چه زبانها از برای شما نقل كرده كـه فالنـی نسـبت
معصیت را به حضرت موسی داده .گاهی مانند یهودان خود را نسبت به موسی میدهنـد و در ظـاهر
عصبیت از موسی میكشند و به افترا به من نسبت میدهند كه من به موسی بیادبی كردهام .بهتـر آن
بود كه خودتان آن رساله را دیده بودید تا عبرت میگرفتید از راه و رسم این بـیمروّتـان كـه مطلـس
را به عك به نظر شماها جلوه دادهاند .تمام استد ل من این بوده كـه پیغمبـران یقینـاً معصـومند در
نزد شیعه اثناعشری و معصیت نمیكنند یقیناً پ كارهای ایشان جمیعاً كارهایی اسـت كـه طاعـت
خدا است اگرچه قتل ن

باشد .هیچ كار موسی عجیستر نیست از كار خضر كه ط ل یر بـالغی

را گرفت و كشت به طوریكه موسی وحشت كرد از كار او و معصـیت نبـود .پـ اگـر موسـی7
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نصرت كند م منی از بنیاسرائیل را در نزاع او با ش د كافری قبطی ،و لگد زند بـه قبطـی و او بـه
درك واصل شود ،چه گناهی است بر موسی؟ آیا نه این بـود موسـی جنگهـای بسـیار كـرد و جمـع
بسیاری از ك ار را به درك فرستاد؟ پ چرا افلید كه میگویید چه معصیتی از قتل ن ـ بـا تر؟ و
حال آنكه جهاد در راه خدا و كشتن ،از شرایع انبیا خدا بوده .و چه معصـیتی اسـت بـر موسـی كـه
چون برگشت به سوی قوم خود ،دید كه ایشان سجده میكنند از برای گوساله ،پ

ضس كـرد و

الــواح را از دســت انــداخت و ریــش خلی ــه خــود را گرفــت و كشــید و گ ــت چــرا در میــان
گوسالهپرستان زیستی كه در حضور تو مردم گوسالهپرستی كننـد؟ چـرا نیامـدی در جـایی كـه مـن
بودم؟ و هارون هم تقصیری نكرده بود ،پ عذر خـود را خواسـت كـه اگرچـه مـن نبایـد در میـان
گوسالهپرستان بمانم تا در حضور من گوسالهپرستی كنند ولكن در میان این جماعت بودنـد جمعـی
كه نپرستیدند گوساله را و من ترسیدم كه اگر از میان قوم بیرون روم آنها هم گوسالهپرست شـوند و
آنها مت رق شوند و تو بگویی چرا مت رق كردی بنیاسرائیل را ،پ از این جهت از میـان قـوم بیـرون
نرفتم و از عقس تو نیامدم .پ چون عذر موجهی داشت موسی عذر او را پذیرفت .پـ موسـی بـه
امر الهی ضس كرد و ریش هارون را گرفت و كشید به سـوی خـود و بجـا بـود كـار او و هـارون
معذرت خواست و بجا بود معذرت او و هر دو از جمله عباد مكرمـون بودنـد كـه خداونـد در حـال
آنها فرموده بل عباد مكرمون یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون.

باری ،آیا انسان صاحس شعور ایراد میكند بر كسی كه در كتاب خود نوشته كه از این قبیـل
كارها در میان انبیا ات اق افتاده و معصیت نبوده و خداوند عالم جلّشأنه آنها را معصـیت نشـمرده و
ایرادی به صاحبان آن كارها نگرفته.
باری ،عداوت با اهل حـق ،مـردم را هـم بـه ایـن بـیشـعوری مـیكنـد .بكننـد آنچـه را كـه
میتوانند ،انا للّه و انا الیه راجعون« .وقایة اللّه خیر من توقّینا» و حول و قـوخ ا ّ باللّـه و صـلّی اللّـه
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علی محمد و آله الطاهرین و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین.
و قد تمت الرسالة المسماخ بایضاح فی عصر یوم الثلثا الرابع من شـهر ذیالقعـدخ مـن شـهور
سنة  1296حامداً مصلیاً مستغ راً.
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بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمد للّه رب العالمین و الصلوخ و السالم علـی محمـد و آلـه الطـاهرین و لعنـة اللّـه علـی
اعدائهم ابد ا بدین.
امّا بعـد ،م ی نماند كه چون خداوند عـالم جـلّجاللـه و عـمّنوالـه نعمـت خـود را عـام و
حجت خود را تمام و امر خود را بالغ و راه به سوی خود را واضح قرار داده در میـان خلـق خـود بـه
طوری كه هیچ نقصی در حكمت او نیست و هیچ ناتمامی و نارسایی در حجـت و امـر او نیسـت و
هیچ خ ایی از برای راه به سوی او معقول و منقول نیست پ در زمـان حضـور معصـومین :حجـت
خود را به واسطه ایشان بر خلق تمام كرد و به حدّ كمال رسانید و الیوم اكملت لكم دینكم و اتممـت

علیكم نعمتی و رضیت لكم ا سالم دینا را نازل فرمود اگرچه منافقان در میـان خلـق بودنـد و كردنـد
آنچه كردند و ندانستند چه كردند .چنانكه سلمان علیهالرحمـه بـه زبـان فارسـی گ ـت و دسـت بـر
دست زده این درّ را مـیسـ ت .و چـون منافقـان دیدنـد كـه راه احتجـاجی بـر اهـل حـق ندارنـد و
خواستند گِلی بر روی آفتاب تابان بمالند چارهای جز این ندیدند كه باب افترای بـر خـدا و رسـول و
ائمه هدی :را بر روی خود م توح كنند .به رسول خدا 9بستند كه چنین گ ته و بـه ولـی او 7بسـتند
كه چنان كرده .تا به این سرحد رسانیدند كه حضرت امیر صلوات اللّه علیه سل جنابت نمیكنـد و
شبها دزدی میكنـد و در عاقبـت كـار از بـرای تابعـان ایشـان هـم معلـوم و آشـكار شـد افتراهـای
بزرگانشان به طوری كه بسا آنكه در این زمان انكار كنند آن افتراها را و نسبت دهند كه خود شـیعه
این افتراها را از زبان بزرگان ایشان بستهاند .باری ،بر همین منوال به ات اق عقل و نقـل سـنة اللّـه التـی

قد خلت من قبل فلن تجد لسنة اللّه تبدیال و لن تجد لسنة اللّه تحویال خداوند عالم جلّشأنه حجت خود
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را بر خلق تمام فرمود و به حدّ كمال رسانید و راه به سـوی خـود را واضـح كـرد بـه وجـود راویـان
اخبار و ناقالن آثار در قرون و اعصار رحلت و یاب حجج .:پـ در هـر عصـری عـدولی چنـد از
جانس ایشان در میان خلق بودند كه ن ی كردند از دیـن ایشـان تحریـف ـالین و انتحـال مبطلـین و
تأویل جاهلین را به طوری كه راه احتجاجی از برای الین و مبطلین و جـاهلین و سـایر خلـق بـاقی
نماند.
و از جمله آن عدول ،مرحوم شیخ احمد احسایی و مرحوم سید و مرحوم آقای كرمـانی اعلـی
اللّه مقامهم و انار برهانهم و رفع فی دار ال لد اعالمهم و سایرین بودند كه ن ی كردند از دیـن مبـین
ائمه طاهرین صلواتاللّه علـیهم اجمعـین تحریـف ـالین و انتحـال مبطلـین و تأویـل جـاهلین را بـه
طوری كه احدی از ایشان نتوانستند خدشهای بر آن عـدول بگیرنـد و راه احتجـاجی از بـرای ایشـان
باقی نماند و خواستند گِلی بر روی آفتاب بمالند و آبی گل كنند تا بتوانند مـاهی بگیرنـد .پـ اقتـدا
كردند به پیشوایان خود و «كم ترك ا ول لآلخر» پ ناچار شدند تا آنكه باب افترای بر آن عـدول
را بر روی خود م توح كردند .پـ بعضـی از ایشـان گ تنـد كـه آن عـدول لـو كردنـد در دیـن و
حضرت امیر 7را خدا میدانند و بعضی گ تند كه آن عدول به معـاد جسـمانی قائـل نیسـتند و بعضـی
گ تند كه به معراج جسمانی قائل نیستند و بعضی گ تند مال مردم را بر خود حالل میدانند و بعضـی
گ تند كه زن مردم را بر خود حالل میدانند و بعضی چیزهای دیگر گ تند كه یـكوقتـی آن افتراهـا
جمع شد و شمرده شد سی افترا بود و از مرحوم آقای بزرگوار اعلی اللّه مقامه سـ ال شـد و ایشـان
رسالهای در رفع آن شبهات مرقوم داشتند و اسم آن را «سـی فصـل» گذاشـتند و تبـری از آن افتراهـا
فرمودند و راه حق را به مردم نمودند.
و از جمله افتراهایی كه م ال ین بسته بودند این بود كه آن عدول میگوینـد كـه بعـد از ائمـه
طاهرین :حاكم شرع و ناطق در میان خلق باید یـكن ـر باشـد كـه اهـل شـرق و ـرب عـالم بایـد
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رجوع كنند به آن یكن ر و امر شرع منحصر باشد به او و حكومت و امـر و نهـی جمیـع مـردم بایـد
منحصر به او باشد و باقی مردم باید صادر از امر آن یكن ر باشند .نهایـت بعضـی بایـد روایـت كننـد
قول او را از برای بعضی دیگر و بعضی باید روایت بعض را بشنوند و اطاعت كنند .و این افتـرا هـم
مانند سایر افتراها رسید به مشایخ اعلی اللّه مقامهم و تبرّی كردند از آن مانند تبرّی از سـایر افتراهـا و
در كتس ایشان ثبت و ضبط بود تا در ایـن زمـان محنـت اقتران(توأمـان خل) كـه رسـالهای بـه نظـر
رسید كه در آن رساله ،این افترا را خواسته بود اثبات كند در حق خود كه قائل بـه ایـن قـول اسـت.
پ این خاكسار به یكی از كسانی كه در لباس اهل علم بود گ ـتم كـه ایـن قـول قـول مشـایخ مـا
اعلی اللّه مقامهم نیست و به حسن ظنی كه به شعور و انصاف او داشتم گمان میكردم كـه تصـدیق
مرا خواهد كرد .او در مقابل عرض من گ ت كه این مطلس افترای بر آن عدول نیسـت و در كتـاب
خود ،همین مطلس را اثبات كردهاند بـه زبـان عربـی و بعضـی مـیگوینـد كـه صـاحس ایـن رسـاله
فارسی ،عمدا همان عبارت عربی ایشان را بعینها ترجمه كرده به زبان فارسی و ننوشته است كـه مـن
ترجمه كردهام عبارت عربی مشایخ را به جهت امتحان مردم تا بعضی انكار كننـد او را و بعـد معلـوم
شود كه انكار بر او انكار بر عبارت عربی مشایخ است.
باری ،آن ش د و امثال او در مجال و محافل آن افترا را گ تگو كرده و نسبت بـه مشـایخ
اعلی اللّه مقامهم دادهاند تا آنكه به تدریج آن افترا منتشـر شـد در اطـراف و رسـید بـه بـالد بعیـده بـه
طوری كه بعضی از اهل بالد بعیده از این حقیـر سـ ال كردنـد و جـواب نوشـتم و از قـول بعضـی از
مشایخ اعلی اللّه مقامهم شاهد آوردم و عبارت ایشان را بعینها نوشـتم و جـای آن عبـارت را نمـودم
كه در كدام موضع از كـدام كتـاب اسـت .و از آن جملـه رسـالهای نوشـتم و مطلـس حـق را در آن
واضح كردم و آن را به «ایضاح» نامیدم پ دوست داشـتم كـه رسـالهای دیگـر بنویسـم و عبـارت
عربی بعضی از مشایخ اعلی اللّه مقامهم را بعینها در آن نقـل كـنم و حاصـل معنـی آن عبـارات را بـه
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فارسی ترجمه كنم و آن را «موضح» آن ایضاح بنامم تا آنكه هرك عربی میداند عبـارت عربـی را
مطالعه كند و هرك عربی نمیداند عبارت فارسی را مالحظه كند و بدانـد كـه حكومـت شـرعیه
انحصاری در فرد ندارد و این قول قول عدول نافین نیسـت و افترائـی اسـت بـه ایشـان بسـته شـده و
ساحت ایشان منزه و مقدس و مبرا است از این قبیل نسبتها .چنانكه بعضی از اجـالّ همـین مطالـس
را از بعضی مردم شنیده و به مرحوم نظامالعلما حاج میرزا محمود; نوشته و از ایشان دفع ایـن فسـاد
را خواسته و ایشان همان نوشته او را فرستادهاند خدمت یكی از مشایخ اعلـی اللّـه مقامـه و رفـع فـی
دار ال لد اعالمه و انار برهانه و رزقنا اذعانه و از ایشان رفع این ائله را خواستهانـد پـ آن بزرگـوار
اعلی اللّه مقامه عبارت آن ش د را بعینها نقل فرموده و در تلو هر فرقه جوابی فرمایش فرمودهانـد بـا
دلیل و برهان .پ عبارتی كه فرمایش فرمودهاند این است كه میفرمایند «و قد بعث الی كتابـا آخـر
لــبعض السّـادخ و قــد تعــرض علـی او علـی اخــوانی و اصــحابی احـسّ الجــواب عنــه» یعنـی جنــاب
نظامالعلما فرستاد از برای من نوشتهای دیگر را كه بعضی از آقایان به او نوشته بود و بـه تحقیـق كـه
متعرض من یا متعرض برادران و اصـحاب مـن شـده بـود در آن نوشـته دوسـت داشـتم جـواب آن را
بنویسم.
باری ،پ عبارت آن بزرگوار اعلی اللّه مقامه كه مشتمل است بر نقل از نوشته آن شـ د و
جواب خود ایشان با ترجمه آنها نقل میشود و ابتدای آن این است كه میفرماینـد «و قـد بعـث الـی
كتابا آخر لبعض السادخ و قد تعرض علی او علی اخوانی و اصـحابی احـس الجـواب عنـه هنـا فـی
الجملة .قال مكاتبا م اطبا له ایده اللّه یا نظامالعلما و معلم ال ضال قد اشتهر بین اجالف الطالب
و یزعم البعض انهم من المنتسبین الی اتباع السید السند و العالم الربانی المعتمد حاج سـید كـاظم
المرحوم اعلیاللّهمقامه قول باطل و كاسد و كذب و افترا و لط علی ماینقل عن بعضهم انّه یجس
انیكون فی زمان الغیبة عالم عارف یأخذ و یست یض كل ماوصل الی ا مام 7من العلوم و ا حكام
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و سایر ال یوضات بالتمام ثم ی یض هو الی مادونه من الرعیة و المكل ین حسس استعدادهم».
حاصل معنی بعضی از این عبارات كه مدخلیت بـه اصـل مقصـود سـائل دارد ایـن اسـت كـه
مشهور است در میان بعضی از طالب كه گمان میكنند خود را از منتسبین تابعین سید مرحوم اعلـی
اللّه مقامه قولی باطل و كاسد و دروغ و افترا و لط بنـابر آنچـه نقـل مـیشـود از ایشـان و آن قـول
باطل این است كه میگویند واجس است كه در زمان یبت امـام 7عـالمی باشـد عـارف كـه اخـذ
كند و مست یض شود جمیع آنچه میرسد به امام 7از علمها و احكام و سایر فیضها بالتمـام .پـ آن
عالم افاضه كند به كسانی كه پستترند از او از مكل ین به حسس استعداد و قابلیتشان.
«اقول بعد ا ماض عن اعجمیة عباراته و ركاكة ال اظه یظهر من عباراته انه سمعه بالنقـل
عنهم و اشتهر بین الناس و رب مشهور و اصل له سیما فی هذا(هذه خل) ا وان الذی قدكثـر
فیه ا فترا و الكذب و البهتان و شهادات بالزور و عدم العیان و وقـع بـین المسـلمین الت اصـم و
التشاجر و التنازع و التحاور و استحل بعض ا فترا علی البعض استیصا ً له و اط ا ً لنائرته فكیف
یجوز مع هذه ا حوال القبول لالقوال و الالصغا الی قیل و قال .ثم ان هذا القول من ای رجل كان
لو قطعا فی حق الشیعة و اصعاد للشیعة الی مقام ا مامة و كیف نقول بهذا القـول و نحـن الـذین
نروی انه لم یظهر من فضائلهم و علومهم الی جمیع الشیعة ا ّ الف یرمعطوفة و نروی عدخ اخبار
ان ا مام یوصف و نقول ان حقیقة الشیعة من شعاع اجسادهم الشری ة فكیف یمكـن اننقـول ان
واحدا من الشیعة یصل الیه كل ماوصل الی ا مام فضالً عن الرعیة فان هذا القول ا ّ لو فی الدّین و
تجاوز عن الحد بالیقین فان صدق الرواخ فالمروی عنه قد ـال و ك ر و ان كذب الـرواخ فحسـابهم
علی اللّه لو یشعرون».
حاصل جواب آن بزرگوار اعلی اللّه مقامه این است كه از عبارات این معتـرض چنـین معلـوم
میشود كه آنچه را كه نسبت داده از مردم شنیده نه آنكـه در كتـاب مشـایخ یـا یـر ایشـان دیـده و
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گ ته كه در السنه و افواه چنین مشهور است .پ جواب فرموده كه بسا مشهوری كه اصـل نداشـته
باشد و كذب باشد ب صوص مشهوری كه در این زمان مشهور شود كه افتـرا و كـذب و بهتـان و
شهادتهای دروغ بدون مشاهده در آن بسیار شده و واقع شده در آن زمان در میان مسلمانان ت اصـم
و تشاجر و تنازع و گ تگو و حالل میدانند در آن زمان بعضـی از مـردم افتـرا و بهتـان را بـر طـرف
مقابل به جهت ضایعكردن و بیپاكردن و خامو كردن ذكـر او .پـ چگونـه جـایز اسـت بـا ایـن
احوال قبولكردن اقوال مردم درباره یكدیگر و چگونه جایز است گو دادن و اعتنا كـردن بـه قیـل
و قال این مردم .پ بعد از همه این حرفها جواب این است كه این قولی را كه ایـن معتـرض نسـبت
داده لو است قطعا درباره شیعه از هرك باشد و /بلند بـردن@ (بـا بـردن ظ)@ و بلنـد كـردن
شیعه است به مقام امامت و چگونه ما قائل به این قـول مـیشـویم و حـال آنكـه مـاییم كسـانی كـه
روایت میكنیم كه ظاهر نشده از فضائل و علوم ائمه طاهرین :از برای جمیع شـیعه مگـر یـك الـف
ناتمام و روایت میكنیم بسیاری از اخبار را كه مقام امام به وصف در نیاید و میگوییم كه حقیقـت
شیعه خلق شده است از شعاع بدنهای شریف ائمه :پ چگونه ممكن است كه بگوییم كه میرسـد
به یكی از شیعیان جمیع آنچه رسیده است به امام 7چه جای آنكه بگوییم از او سرریز مـیكنـد و بـه
رعیـت مـیرســد .پـ نیســت ایـن قــول مگــر لــو در دیـن و تجــاوز از حـدّ بــه یقـین .پـ اگــر
حكایتكنندگان صدق گ تهاند و صدق روایت كردهانـد از آن كسـی كـه روایـت كـردهانـد ،پـ
آنك

لو كرده و كافر شده و اگر به دروغ حكایت كردهاند حساب ایشان با خدا است.
«قال و بد و انیكون هذا العالم معلوما مش صا بعینه و یجوز حد انیأخذ ا حكـام و

المسائل ا ّ عن هذا العالم بواسطة او یر واسطة و یجس علی كل احد انیعرفه و یأخذ عنـه فمـن
لمیعرفه او لمیأخذ عنه فلی له دین و سمّوه بالركن الرابع».
حاصل ترجمه آنكه آن ش د معترض نسبت داده كه آن جماعت میگوینـد كـه آن عـالمی
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كه جمیع فیضها به او میرسد و از او باید به یر او برسد ،باید محاله معلوم باشد و مش د باشـد
بعینه و جایز نیست از برای احدی اینكه اخذ كند احكام و مسائل خود را مگر از آن عالم به واسـطه
یا بدون واسطه و واجس است بر جمیع مردم كه او را بشناسند و از او اخذ كنند .پـ كسـی كـه او
را نشناخت یا از او اخذ نكرد ،پ دینی از برای او نیست و نامیدهانـد آن شـ د عـالم را بـه ركـن
رابع.
«اقول ایضا فی جوابه ان صدق الرواخ فالقائل بهذا القول مبطل و عن حلیة العقل عاطل و ان
كذب الرواخ فحسابهم علی اللّه و كیف یعقل صحة هذا القول و لی الیوم فی جمیع الشی یة مـن
یدعی هذا المقام فعلی هذا هم بان سهم یك ّرون ان سهم فانا واللّه لمنعرف( نعـرف خل) ش صـا
یجس الرجوع الیه دون یره یر مو نا الحجة محمد بن الحسن صاحسا مر صلوات اللّه علیـه و
نعرف رجالً من الشیعة یجس رجوع الكل الیه دون یره فعلی هـذا كـل معاشـر الشـی یة ك ـار
ب توی ان سهم .و هذا القول محال من وجه آخر فان ذلك العالم ی لو اما انی تی بالكتاب و السنّة
و هما حجة علی مای تی به فذلك لی ب ـاص برجـل دون یـره و جمیـع فقهـا الشـیعة ی تـون
بالكتاب و السنّة و یجوز ا خذ عنهم و لی فی الكتاب و السنّة تعیین شـ د خـاص فـی زمـان
خاص بل امروا با خذ عن الرواخ الثقات عموما .قال الحجة7و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الـی
رواخ حدیثنا فانهم حجتی علیكم و انا حجة اللّه و فی الحنظلیة المقبولة انظروا الی رجـل مـنكم قـدروی

حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فـانی جعلتـه علـیكم حاكمـا ال بـر.
فالرجل ال اص لی حجة فیها علی وجوب طاعته ب صوصه فی زمانه فاذ لمیكن حجة من كتاب
و سنة فالبد و انیكون من معجزخ و من الذی له المعجزخ الیوم علی وجوب طاعته ثـم لمـاذا یـأتی
بالمعجز؟ أیأتی بالمعجز علی وجوب تقلیده فمای تی من كتاب و سنة و اجماع فذلك یحتاج الی
معجز و كل من ی تی بها یجوز ا خذ عنه و خصوصیة لواحد خاص دون یره و ان كـان یـأتی
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بمعجز علی وجوب طاعته فی جمیع ا مور و ان لمیكن فی كتاب و سنة فان كان یتمشـی هـذه
الطاعة فی هذا الزمان فما بال صاحسالعصر عجلاللّه فرجه یظهر بن سـه و یمـ ا رض عـد ً و
قسطا كماملئت ظلما و جورا و ان كان یتمشی فما ثمرخ المعجزخ و اظهار الش د وجوب طاعته
هذا و لو ادعی رجل هذا المقام و لمیأت بمعجز لمیثبت حقیته و لو اتی به جتمع علیه ال لق من
كل ناحیة و محالة ینازعه السالطین فان لمیغلس علیهم قتل من یومه كماقتل البـاب المرتـاب و
اعوانه و ان لس علیهم و یقدر علی ذلك فما بال صاحسالزمان 7یظهر و واللّه یرت ع رایة قبل
ظهوره ا ّ و نكست و یأخذ احد بیعة قبل بیعته ا ّ و كانت بیعة ك ـر و ن ـاق و قدفصـلنا حرمـة
الجهاد فی زمان الغیبة فی كتابنا «ازهاقالباطل» و یحل حد خروج و بیعة و رفع رایة و
جهاد حتی ی رج القائم المنتظر عجّلاللّه فرجه حتی ان بعـض ال قهـا تركـوا كتـاب الجهـاد فـی
تصنی هم ال قه لعدم ال ائدخ فی تحقیق مسائله .فتبین و ظهر ان القول محال انیصدر من عالم هذا و
هل یت وه بذلك ذو مسكة ان رجالً واحدا فی طهران او اقصی بالد الهند مثالً فی بیت یعرفه احد و
لمیقـم علی خصوصیته ند و اثر و معجز و دعوخ ظاهرخ یجس علی كل احد انیأخـذ عنـه
هل كلّف العباد بعلم الغیس او یجس علیهم انیجدوه بعلم الج ر و الرمل و یكلـف اللّـه ن سـا ا ّ
مااتیها .فهل هذا ا ّ خبط عشوا و هل هذا ا ّ زور و بهتان و هل یت وه بهذا عاقـل و هـل محـض
وجود رجل فی اقصی بالد الهند یر معروف باسم و نسس و حسس سلس الدین عن كل مـن
لمیعرفه او من لمیأخذ عنه نعوذباهلل من بوار العقل و قبح الزلل و به نستعین.
و الذی نقوله ان وجود اكابر الشیعة فی كل عصر ممانطـق به الكتاب و السنة و دلیل العقل
القاطع و اجماع المذهس كماشرحنا فی «الزامالنواصس» فوجس علی كـل مـن اطلـع علـی دلیـل
ا عتقاد به و تولیهم و التبری من اعدائهم علی جهة ا جمال و اصطلحنا علی ذلك بالركن الرابع و
مشاحة فی ا صطالح.
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و الذی قلنا فی اول «الزامالنواصس» ان معرفة ا ركان زمة و جاحدها بعـد البیـان كـافر و
جاهلها ضالّ فانما عنینا به ان لمیعرف ا ربعة ضالّ سوا جهلها معا او جهل واحدا منها اما الجهـل
بالثالثة فظاهر و اما الجهل بالرابع فان رضنا من جهله نوعا كماصرحنا به فی جملة كتبنا و سجلنا
علیه فی مباحثاتنا .و المراد بالنوع ان فی شیعة المحمد :فی كل عصر خیار بهم یدفع اللّه عن العباد
و یعمر البالد و ینزل ا رزاق و ببركاتهم و دعائهم یلطف اللّه بسائر ال لق فانهم المطیعون لالمـام
فی امر و نهی و هم المتقون الصـالحون ال یـرون ال اضـلون المنقـادون لسـاداتهم المتبعـون فهـم
المستحقون سم الشیعی و المشایعة التامة الذین منهم ا نبیا ا حیا ا ربعـة و النقبـا و النجبـا
فمن لمیعرف ان فی الشیعة فی كل عصر م تما حقیقیا با مام و هو مشایع حقیقی له فقد ضـل فی
معرفة امامه اذ قال بامام بغیر مأموم و بمنیر بال شعاع و لمنقـل انه كافر او مشرك بل هو من ضع ا
المسلمین الضالین فی معرفة هذه المسألة ب صوصها فیمایعرفه من امور دینه و لی هذا الضالل
ی رجه عن الدین و الضالل هو فقدان السبیل فالجاهل بای سبیل كان ضال من ذلك السبیل و انما
قلنا ذلك دلة ذكرناها هناك و لمنرد ش صا ب صوصه معاذ اللّه اناكون من الجاهلین و ان اوجس
علی العباد مالمیوجبه اللّه سبحانه و الدلیل علی عدم معرفة ش د ب صوصه عدم بعثه داعیا یدعو
الی ن سه و یظهر علی یده ایة و معجزخ فمن اوجس الیوم علی الناس معرفة ش د ب صوصـه فقـد
ابدع فی الدین و حكم بغیر حكم رب العالمین و یـر سـنة خیـر النبیـین و الـه الطـاهرین علـیهم
صلوات المصلین و من لمیحكم بما انزل اللّه فاولئـك هـم الكـافرون لقـد صـدق الرجـل ان هـذا
ا عتقاد ك ر و شرك».
حاصل معنی فرمایش آقای مرحوم اعلی اللّه مقامه و رفع فی دار ال لد اعالمه و انـار برهانـه و
رزقنا اذعانه این است كه در جواب آن معترض میفرماینـد كـه اگـر حكایـتكننـدگان صـادقند در
اینكه كسی اعتقاد این باشد كه بد یكی از شیعیان بایـد مشـ د و معلـوم باشـد بعینـه و جـایز
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نباشد از برای احدی اخذ كردن مسائل و احكام دین را مگر از آن ش د معین به واسـطه یـا بـدون
واسطه و واجس باشد بر جمیع مردم شناختن او و اخذ مسائل از او و هـرك او را نشناسـد یـا اخـذ
مسائل از او نكند بیدین باشد و آن ش د معین ركن رابع دین باشد؛ پـ اگـر حكایـتكننـدگان
صادق باشند پ هر ك به این اعتقاد باشد باطل است و از زیـور عقـل و دانـش عاطـل و بـیبهـره
است .و اگر حكایتكنندگان كاذبند و درو گو پ حساب ایشان بر خدا است و چگونـه معقـول
است صحت این قول و این اعتقاد نسبت به طای ه شی یه و حال آنكه در میـان جمیـع ایشـان یافـت
نمیشود احدی از علما كه ادعا كند كه من آن كسی هستم كه باید جمیع مردم از من اخذ مسـائل
و احكام دینیه خود را كنند به واسطه یا بدون واسطه و جـایز نیسـت اخـذ مسـائل و احكـام از یـر
من.
پ بنابراین نسبتی كه این ش د معترض به افترا به شی یه نسبت داده شی یه باید بـه فتـوای
خود ایشان خود ایشان كافر باشند و فتوای خـود ایشـان تك یـر خـود ایشـان كنـد چراكـه در میـان
ایشان یافت نمیشود عالمی كه بگوید جمیع مردم باید از من اخذ مسائل كنند نـه از دیگـری .پـ
بنابراین كه یافت نشد مدّعی این مقام جمیع شی یه باید بیدین باشند به فتوای خودشـان و مـا واللّـه
نشناختهایم ش صی را كه واجس باشد رجوع به او و جایز نباشد رجوع بـه یـر او ،یـر از مـو ی
خود حجت خدا بر جمیع خلق ،محمد بن الحسن صاحسا مـر صـلوات اللّـه علیـه و نمـیشناسـیم
كسی را در میان شیعه كه واجس باشد رجوعكردن جمیع مـردم بـه او نـه بـه یـر او .پـ بنـابراین
افترائی كه بستهاند جمیع معاشر شی یه ك ارند به فتوای خودشان.
و این قول و این اعتقاد محال است از وجهی دیگر و آن وجه این است كه آن عالم مشـ د
معین خالی از این نیست كه حكم كند به كتاب و سنت یا آنكه حاكمبودن خود را بایـد بـه معجـزه
اثبات كند .پ اگر به كتاب و سنت حكـم كنـد و تمسـك حكمهـای او كتـاب و سـنت اسـت و
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كتاب و سنت حجت خدا است و آن ش د به تمسكش به كتاب و سـنت حـاكم بـر مـردم شـده،
پ هرك كه تمسك كرد كتاب و سنت را ،قول او حجت اسـت و تمسـك جسـتن بـه كتـاب و
سنت اختصاص به عالم معینی ندارد و معقول نیست كه تمسك جستن ش صـی معـین بـه كتـاب و
سنت حجت باشد و تمسك جستن ش صی دیگر حجت نباشد و حال آنكـه طـور و طـرز تمسـك
جستن اش اص عدیده مانند یكدیگر باشد و جمیع فقهای شیعه فتوی میدهند به كتـاب و سـنت و
جایز است اخذ مسائل و احكام از ایشان و یافت نمیشود در كتاب و سنت ،تعیین شـ د خاصـی
در زمان خاصی .بلكه ائمه :امر كردهاند مـردم را كـه اخـذ كننـد مسـائل و احكـام دینیـه خـود را از
راویان امین و به طور عموم حضرت حجت 7فرمود «و امّا حادثههایی كه واقع مـیشـود كـه در آن
حادثهها مسائل و احكامی است دینیه ،پ رجوع كنید در آنها به راویان حدیث ما بـه جهـت آنكـه
ایشان حجت من هستند بر شما و من حجت خدا هستم ».و در حنظلیه مقبوله است كه فرمـودهانـد
«نظر كنید به سوی كسی كه از شیعه باشد و از جمله شما شیعیان باشد كه روایت كرده حـدیث مـا
را و فكر و نظر كرده در حالل ما و حرام ما و دانسته احكام ما را پ راضی باشید بـه او كـه حَكـم
باشد از برای شما پ به درستیكه من قرار دادهام او را حاكم بر شما »،تا آخر حدیث .پ شـ د
خاص نیست حجتی در كتاب و سنت بر وجوب طاعت او ب صوصه در زمـان او .پـ در صـورتی
كه حجتی نباشد در كتاب و سنت بر وجوب طاعت ش د خاصـی ،پـ

بـد اسـت كـه معجـزه

داشته باشد كه معجزه او د لت كند كه او ب صوصـه حـاكم اسـت بـر جمیـع مـردم نـه دیگـری و
كیست امروز صاحس معجزه در میان شیعه كه معجزه او د لت كند كه او حـاكم اسـت بـر جمیـع
مردم نه دیگری؟ و با قطع نظر از این مطلس میگوییم كه معجزه را از برای چـه امـری بیـاورد؟ آیـا
معجزه اظهار كند از برای وجوب تقلید او؟ كه بسی واضح است كه چیزی كه دلیل آن كتـاب خـدا
و سنت ائمه هدی :و اجماع شیعه باشد كه چنین چیزی محتـاج بـه معجـزه نیسـت و هركسـی كـه
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فتــوی دهــد بــه كتــاب و ســنت و اجمــاع جــایز اســت اخــذ كــردن مســائل و احكــام از او و هـیچ
خصوصیتی ندارد این امر به یكن ر خاصی نه یر او .و اگر میآورد معجزه را از بـرای اینكـه اثبـات
كند وجوب طاعت خود را بر مردم در جمیع امور اگرچه احكام آن امور در كتاب و سـنت نباشـد،
پ اگر چنین طاعتی در این زمانهـا ممكـن اسـت و اظهـار معجـزه روا اسـت و بایـد كـرد در ایـن
زمانها ،پ چه شده است صاحسالعصر را عجلاللّه فرجه كه به ن

ن ی خـود ظـاهر نشـده كـه

معجزه اظهار كند و مملو كند زمین را از عدل و قسط چنانكه مملـو شـده اسـت از ظلـم و جـور؟ و
اگر روا نیست كه چنین باشد ،پ چه فایدهای است در اظهـار معجـزه و اظهـار كـردن آن شـ د
م روض وجوب طاعت خود را بر مردم؟
و بعد از آنچه گ ته شد میگوییم كه اگر آن ش د ادعـا كنـد وجـوب طاعـت خـود را بـر
جمیع مردم و نیاورد معجزه را ،كه حقیت او ثابت ن واهـد شـد و اگـر معجـزه را اظهـار كنـد البتـه
جمع شوند در نزد او جماعتی از هر ناحیه و محاله سالطین با او منازعـه خواهنـد كـرد .پـ اگـر
الس نشود بر سالطین كه همان روز اول ،او كشته خواهـد شـد چنانكـه بـاب مرتـاب و اعـوان آن
ناباب كشته شدند .و اگر الس شـود بـر سـالطین و مـیتوانـد الـس شـود ،پـ چـه شـده اسـت
صاحسالزمان را 7كه ظاهر نمیشـود؟ و واللّـه بلنـد نمـیشـود عَلَمـی قبـل از ظهـور او مگـر آنكـه
سرنگون خواهد شد و نمیگیرد احدی بیعتی را از مردم قبل از ظهور او ،مگر آنكه آن بیعـت ،بیعـت
ك ر و ن اق خواهد بود .و به تحقیقكه ت صیل دادیـم مـا حـرامبـودن جهـاد را در زمـان یبـت ،در
كتاب خود «ازهاقالباطل» و حالل نیست از برای احدی خروجكردن و بیعـتگـرفتن و بلنـدكردن
عَلم و جهادكردن تا آنكه بیرون بیاید قائم منتظر عجلاللّه فرجه .حتی آنكه بعضی از فقها ننوشتهانـد
مسائل جهاد را در كتابهای خود به جهت بیفایده بودن تحقیق مسائل جهاد در زمان یبت.
پ آشكار و ظاهر شد اینكه این قول محال است كه صادر شود از عالمی از علمـای شـیعه.
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پ این مطلس را نگاه دار و فرامو مكن و بعد از آنچه گ ته شد فكر كن كه آیا ت وه مـیكنـد بـه
این قول باطل هیچ صاحسشعوری كه اندك شعوری داشته باشد كه شـ د واحـدی در تهـران یـا
در اقصی بالد هند باشد مـثالً در خانـهای و هـیچكـ او را نشناسـد و دلیلـی قـائم نشـده باشـد بـر
خصوصیت او و معجزی و دعوتی ظاهر نكرده باشد و معذلك واجس باشد بر جمیع مردم كـه از او
اخذ مسائل و احكام دینیه خود را كنند نه از یر او؟ آیا مردم مكل ند كه به علـم یـس تمكـین از او
كنند؟ و آیا واجس است بر ایشان كه به علم ج ر یا به علم رمل او را پیدا كنند؟ و حال آنكه تكلیـف
نكرده است خداوند عالم ن سی را مگر به چیزی كه به او داده .پ خبط صاحس ایـن قـول نیسـت
مگر مثل خبط عشوا و مثل خبط شتری كه به زیر پای خود نظر نمیكند و راه میرود بـر بلنـدیها
و پستیها و سرنگون میشود و نیست این قول و این اعتقاد مگـر زور و دروغ و بهتـان و آیـا تنطـق
میكند به این قول هیچ عاقلی؟ و آیا محض وجود ش صی در اقصی بالد هند یر معروف به اسـم و
حسس و نسس ،سلس میشود دین از هركسی كه او را نشناسد یا از او اخـذ مسـائل و احكـام دینیـه
نكند؟ پناه میبریم به خدا از زایلشدن عقل و قباحت لغز در دیـن و بـه او اسـتعانت مـیجـوییم و
ب از این نسبتها.
و آن چیزی كه ما میگوییم این است كه بزرگان شـیعه در هـر عصـری موجودنـد بـه دلیـل
كتاب و سنت و دلیل عقل و اجماع مذهس چنانكه شرح دادیـم در «الـزامالنواصـس» .پـ واجـس
است بر هرك كه مطلع شود بر دلیلی ،اعتقاد كند به آنچه آن دلیل د لـت كـرده و واجـس اسـت
دوستی با بزرگان شیعه و دشمنی با دشمنان ایشان به طور اجمال .و اصطالح كـردیم و ایـن مطلـس
را ركن رابع نامیدیم و مشاحة فی ا صطالح و چیزی كه گ تیم در اول كتاب «الـزامالنواصـس»
كه معرفت اركان زم است و منكر آن بعد از بیان كافر است و جاهل بـه آن ضـال اسـت و گمـراه.
پ این است و جز این نیست كه مراد و مقصودمان از این عبارت ایـن اسـت كـه هـرك نشناسـد
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این چهار را كه اول معرفت خدا و دویم معرفت رسول خدا 9و سیم معرفـت ائمـه هـدی :و چهـارم
معرفت بزرگان شیعه ،گمراه است .خواه این چهار را هـیچیـك نشناسـد یـا بعضـی از ایـن چهـار را
نشناسد .اما جهل به سه ركن از این اركان معلوم است كه ضاللت و گمراهی است و امـا جهـل بـه
ركن چهارم ،پ به درستیكه رض ما این است كه هرك بزرگان شیعه را نشناسـد نوعـا گمـراه
است چنانكه تصریح كردهایم در كتابهای خود و مسجّل كردهایم در مباحثههـای خـود .و مـراد مـا
از نوع این ركن این است كه ش صـی بدانـد كـه در میـان شـیعیان در هـر زمـان هسـتند جمعـی از
بزرگان و نیكان كه به واسطه ایشان خداوند عالم دفع میكند از عبـاد فسـاد را و بـه واسـطه ایشـان
تعمیر میكند بالد را و نازل میكند ارزاق را و به بركتهای ایشـان و دعـا و اسـتغ ار ایشـان خداونـد
عالم لطف خود را به سایر خلق شامل میكند به جهت آنكه ایشانند مطیعان امام 7در امـر و نهـی او
و ایشانند متقی و صالح و خیر و صاحس فضل .و ایشانند منقاد سادات خود و تابعان حقیقـی ایشـان
و مستحق اسم شیعه به طور حقیقت و مشایعت را به طوری كه شاید و باید كردهاند از بـرای امـام7
 .و از جمله این بزرگان و شیعیان ،پیغمبران چهارگانهاند كه زندهاند كه عیسی و ادریـ و الیـاس و
خضر علیهمالسالماند و از جمله ایشان نقبا و نجبا هستند پ كسی كه نداند كه در میـان شـیعیان
در هر زمان هستند كسانی كه پیروی كردهاند امام 7را در هر جهت و مشایعت كـردهانـد او را حـق
مشایعت پ گمراه است در معرفت امام 7چراكه قائل شده بـه امـامی كـه مـأموم حقیقـی نـدارد و
قائل شده به منیری كه نور نـدارد و نگ تـیم كـه او كـافر اسـت یـا مشـرك اسـت بلكـه او از جملـه
ضع ای مسلمین است كه گمراهند در دانستن این مسأله ب صوص نه اینكه گمراهند در آن مسـائلی
كه میدانند و این گمراهی كه مسألهای ب صوص را نداند او را خارج نمیكند از دیـن و معنـی ایـن
گمراهی ،نیافتن راه این مسأله است .پ هر جاهلی به هر مسألهای گمـراه اسـت از راه آن مسـأله و
گ تیم آنچه را كه گ تیم به دلیلهایی كه ذكر كـردیم آنهـا را در آن كتـاب و اراده نكـردیم از ركـن
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رابع ش د م صوصی را .پناه میبرم به خـدا اینكـه از جـاهالن باشـم و سـ ن جاهالنـه بگـویم و
اینكه واجس كنم بر مردم چیزی را كه خدا واجس نكرده بر ایشان.
و دلیل بر اینكه واجس نیست معرفت ش د م صوصی مبعوث نكردن خدا اسـت شـ د
م صوصی را كه دعوت كند مردم را به ن

خود و ظاهر كند معجزه را بـر دسـت او .پـ كسـی

كه امروز واجس كند بر مردم شناختن ش د م صوصی را پ به تحقیق كه بدعت كـرده در دیـن
و حكم كرده به یر حكم رب العـالمین و تغییـر داده سـنت خیـرالنبیین و آل طـاهرین او را علـیهم
صلوات المصلین .و من لمیحكم بماانزل اللّه فاولئك هم الكافرون و كسـانی كـه حكـم نكننـد بـه آن
حكمی كه خدا نازل كرده پ آن جماعت كافرانند .هرآینه به تحقیق كه راست گ تـه ایـن شـ د
معترض كه این اعتقاد ك ر و شرك است.
«قال العیاذ باللّه هو نازلة منزلة الولی و ا مام 7كمـا یقبـل شـهادخ التوحیـد و الرسـالة ا ّ
بالو یة كذلك یقبل الشهادخ و المعرفة بالو یة ا ّ بمعرفة هذا الذی ینحتونه و یقولون به و ی هم
من بعضهم انه ینحصر فی واحد و من بعضهم ینحصر بل یتعدد بقدر الحاجة».
حاصل معنی س ن این ش د معتـرض ایـن اسـت كـه آن ش صـی را كـه مـیگوینـد بایـد
شناخت نازل منزله ولی و امام 7میشود چنانكه قبول نمیشود شهادت به توحید و رسـالت مگـر بـه
و یت ،همچنین مقبول نمیشود شهادت و معرفت به و یت مگر بـه معرفـت ایـن ش صـی را كـه
میتراشند و اعتقاد به او میكنند و فهمیده میشود از بعضی از ایشـان كـه آن شـ د منحصـر اسـت
به یكن ر و بعضی میگویند منحصر به واحد نیست بلكه متعدد میشود به قدر حاجت.
«اقول اذا ثبت عدم جواز القول بوجوب المعرفة الش صیة لشیعی كامل فجواب هذا القـول
ظاهر ولكن شك فی انه كما تقبل شهادخ التوحید و الرسالة ا ّ بالو یة كذلك تقبل الشهادخ
بالو یة ا ّ بو یة اولیائهم و البرائة من اعدائهم كماقال امیرالم منین 7محبّك من احبّك و احسّ من
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احبّك و ابغض من ابغضك و مبغضك من ابغضك و ابغـض مـن احبّـك و احـسّ مـن ابغضـك و قدمــرّ
ا خبار الدالة علی وجوب و یة اولیائهم و البرائة من اعدائهم و ان العدوّ للشیعی مع العلم بانه شیعی
موال لمحمد :ناصس فعدم النصس من شروط التشیع .ثم شك ان اولی ا ولیا بالو یة الصلحا
و ا تقیا و العلما و العرفا ثم اصلح الصلحا و اتقی ا تقیا و اعلم العلما و اعرف العرفا اولـی
بالو یة ممن هو انزل منهم بدرجة و قد ثبت بالكتـاب و السـنة ان اشـرف الشـیعة مـن كـل جهـة
ا ركان و النقبا و النجبا نوعا و ان لمنعرف اعیانهم فنحن نقول یارب انا نوالی اولیـا المحمـد:
جمیعهم ولكن نوالی خواص الشیعة و خصّیصیهم كسلمان و ابیذر و المقداد و عمار و اضـرابهم
فی كل عصر اكثر من الباقین لشدخ خلوصهم فی المحمد :فمن لمیوال ا ولیا كماذكرنا یقبـل
ادعاؤه الو یة لمحمد. :
و اما وجوب معرفة الش د ال اص فال و رب محمد رب العزخ فانا نوجس ما لـمیوجبـه
اللّه و لمیرد به كتاب و سنة و لمیرد كتاب و سنة فی تعریف اش اص خاصة باعیانهم فی كل
عصر ان افتریته فعلی اجرامی و انا بری مماتجرمون.
و اما عددهم فانا لمنقل بت رد الشیعی الكامل و لمیقل به مشای نا نعم روی فـی العـوالم ان
النقبا مع كل امام اثناعشر و العلما سبعون و روی نعم المنزل طیبة و ما بثلثین من وحشة فنحن نقول
بتعددهم ولكن نعرفهم و نعلم مواضعهم و نوجس معرفة اش اصهم فان عرف احد واحدا منهم
احیانا فب ضل اللّه و ا ّ فالیجس شرعا بل الركن الرابع هو و یة ا ولیا و یدخل فیهم هذه ال قها
ایضا و یجس تو هم و البرائة من اعدائهم نعم افقه ال قها هم النجبا و النقبا فنعرف نوعهم بالص ة
و نعرف ش صهم بالتعیین واللّه علی مانقول وكیل و ص اتهم ماروی فی الكافی فی باب ص ات
الم من فی حدیث همام فمن شا فلیراجع».
حاصل معنی فرمایش آن بزرگوار اعلی اللّه مقامه و انار برهانه و رزقنا اذعانه این اسـت كـه در
63

وقتی كه ثابت شد جایز نبودن اعتقاد كردن به وجوب معرفت ش صـیه از بـرای شـیعه كامـل ،پـ
جواب این ش د معترض ظاهر و معلـوم اسـت .چراكـه ایـراد او در صـورتی وارد بـود كـه كسـی
واجس داند شناختن ش د كاملی را یـا جمعـی از كـاملین را و در صـورتی كـه مـا واجـس نـدانیم
شناختن احدی از كاملین شیعه را به اش اص و اعیان ایشان ،ایرادی وارد ن واهد آمد بر مـا .ولكـن
شك نیست در اینكه چنانكه مقبول نبود شهادت به توحید و رسالت مگر به و یت و دوسـتی اهـل
بیت :همچنین مقبول ن واهد بود ادعای دوستی ایشان مگر به دوسـتی دوسـتان ایشـان و بیـزاری از
دشمنان ایشان چنانكه امیرالم منین 7فرموده كه دوست تو آن كسی است كـه تـو را دوسـت دارد و
دوست دارد كسی را كه تو را دوست دارد و دشمن دارد كسی را كـه تـو را دشـمن دارد و دشـمن
تو كسی است كه تو را دشمن دارد و دشـمن دارد كسـی را كـه تـو را دوسـت دارد و دوسـت دارد
كسی را كه تو را دشمن دارد .و به تحقیقكه گذشت اخباری كه د لت مـیكـرد بـر واجـسبـودن
دوستی با دوستان ائمه طاهرین :و بیزاری از دشمنان ایشان و گذشت حدیثی كـه د لـت داشـت بـر
اینكه دشمن شیعه ناصس است با اینكه بداند كه او دوسـت آلمحمـد :اسـت .پـ نبـودن نصـس از
جمله شروط تشیع است چراكه شیعه ناصس معقول نیست.
پ شك نیست كه سزاوارتر به دوستی و یقتر ،صـلحا و اتقیـا و علمـا و عرفـای شـیعه
هستند و سزاوارتر به دوستی صالحترین صالحین و متقیترین متقین و عـالمترین علمـا و عـارفترین
عرفا هستند و یقترند به دوستی از كسانی كه یكدرجه پستترند از ایشان و به تحقیـقكـه ثابـت
شده به كتاب و سنت كه اشرف شیعیان از هر جهت پیغمبران چهارگانـهانـد كـه زنـدهانـد و نقبـا و
نجبا اند نوعا اگرچه نشناسیم اش اص پیغمبران چهارگانه و نقبا و نجبا را به اعیان ایشان .پ مـا
خصـید
میگوییم یا رب ما دوست میداریم جمیع دوستان آلمحمد :را ولكن خـواص شـیعیان و ّ
ایشان را مثل سلمان و ابیذر و مقداد و عمار و امثال ایشان را در هر عصری بیشتر دوست میداریـم
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به جهت شدت خلوص ایشان در دوستی آلمحمد :پ كسی كه دوسـت نـدارد دوسـتان ایشـان را
چنانكه ذكر كردیم مقبول ن واهد بود ادعای دوستی را كه به آلمحمد :میكند.
و اما واجسدانستن معرفت ش د خاصی از شـیعیان ،پـ چنـین نیسـت كـه بـه مـا نسـبت
دادهاند م ترین به رب محمد رب عزت 9قسم ،به جهت آنكه ما واجس نمیكنیم چیزی را كه خـدا
واجـس نكـرده و وارد نشـده بــه وجـوب آن كتـابی و نـه ســنتی و وارد نشـده كتـابی و نـه ســنتی در
شناسانیدن اش اص معین به اعیان ایشان در هر زمان .ان افتریته فعلی اجرامی و انا بری مماتجرمون.

و اما عدد آن اش اص بزرگوار نوعا ،پ به درستیكه ما اعتقاد نكردهایم و نگ تهایم و قائـل
نیستیم به ت رد شیعه كامل و یكن ر بودن آن و قائل نشدهاند به ت رد شیعه كامل مشـایخ مـا .بلـی در
كتاب عوالم روایت شده كه نقبا با هر امامی دوازده ن رند و علما ه تاد ن ـر .و روایـت شـده كـه
خوب منزلی است طیبه و نیست در میان سی ن ر وحشت .پ ما قائلیم و معتقـدیم بـه تعـدد ایشـان
ولكن نمیشناسیم ایشان را و نمیدانـیم در كجـا هسـتند و واجـس نمـیكنـیم و واجـس نمـیدانـیم
شناختن ایشان را .پ اگر احدی یكـی از ایشـان را احیانـا شـناخت پـ بـه فضـل خـدا بـوده و ا ّ
واجس نیست شرعا شناختن ایشان را .بلكه مراد ما از ركن رابع ،همـان دوسـتی دوسـتان آلمحمـد:
است و داخل دوستان ایشـانند همـین فقهـای معـروف و واجـس اسـت دوسـتی ایشـان و بیـزاری از
دشمنان ایشان .بلی افقه فقها نجبا و نقبا اند پ میشناسیم نوع ایشان را به ص ت و نمـیشناسـیم
اش اص ایشان را معینا .واللّه علی مانقول وكیل و ص ات ایشان آن است كه روایت شده در كتـاب
كافی در باب ص ات م من در حدیث همام پ هرك ب واهد به آن رجوع كند.
«قال و تتبعت و اطلت النظر لی لهذا القول عین و اثر فـی كـالم الشـیخ المرحـوم و
السید المرحوم و المراد من الن ی من كالمهما بطالن ا سناد الیهمـا انـه ان كـان فـی كالمهمـا
یكون القول به جایزا و صحیحا فان هذا القول باطل و لط و ك ر و ان بال رض المحال یكون فی
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كالمهما و الحمدللّه و لی فی كالمهما هذا الغلط و ال اسد الكاسد».
حاصل معنی س ن معترض این است كه من تتبع كردم و بسیار دقت كـردم در كتـس شـیخ
مرحوم و سید مرحوم اعلی اللّه مقامهما و نیافتم اثری در كلمات ایشـان كـه د لـت كنـد بـر اینكـه
معرفت ش صیه ش د معین یا اش اص معینه واجس باشد و مراد من از ن یكـردن و نیـافتن چنـین
مطلبی در كالم ایشان این است كه ایشان چنین چیزی را نگ تهاند و هرك نسبت به ایشـان بدهـد
دروغ گ ته و مراد من این نیست كه اگر در كالم ایشان چنـین چیـزی بـود صـحیح بـود بـه جهـت
آنكه آن قول باطل و لط و ك ر است اگرچه بر فرض محال در كالم ایشان هـم باشـد و الحمدللّـه
كه نیست در كالم ایشان چنین لط فاسد و كاسدی.
«اقول صدق الرجل لی فی كالمهما اعلی اللّه مقامهما و انار فی العـالمین برهانهمـا فمـن
نسس الیهما القول بوجوب المعرفة الش صیة فقد افتری علیهما و بهتهما كما افتری علیهما البابیون
ال جرخ الك رخ فهذا القول لی منها و الیهما و قد اسا الرجل بهما انار برهانهما و قدس ساحتهما
حیث اشعر بانه لو صدر عنهما كان ك را و كان الحری انیكت ی بانه لی منهما و ساحتهما اقدس
من صدور هذا القول عنهما».
حاصل معنی كالم آن بزرگوار اعلی اللّه مقامه این است كه میفرماینـد ایـن معتـرض در ایـن
قول صادق است و راست میگوید كه در كـالم شـیخ مرحـوم و سـید مرحـوم اعلـی اللّـه مقامهمـا
نیست اثری كه د لت كند بر وجوب معرفت ش صیه كاملین و به تحقیق كه افتـرا بسـتند بـه آن دو
بزرگوار و تهمت زدند به ایشان جماعت بابیه فجره ك ره پ این قول صادر نشده از ایشان و راجـع
نیست به سوی ایشان و به تحقیقكه سو ادب كرده این مرد نسبت بـه ایشـان كـه بـه فـرض محـال
گ ته كه اگر چنین قولی از ایشان هم بود ك ر بود چراكه ساحت ایشان مقدس است از اینكه چنـین
قولی را بر فرض محالی هم نسبت به ایشان دهند پ سزاوار بود كه اكت ا كند بـه همـین و بگویـد
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كه ساحت ایشان اقدس است از صدور این قول فاسد از ایشان.
«قال و دلیل بطالن هذا القول انه ان كان اهمّ و ان

و اعلی و ا لی من ا عتقاد بالو یة ن

هذا مناط صحته بد انیشتهر ازید من اشتهار الو یة».
حاصل معنی س ن این مرد این است كه دلیل بطالن این قول این است كـه اگـر ایـن اعتقـاد
مهمتر و ن ی تر و بلندتر و عزیزتر بود از اعتقاد به و یـت چراكـه منـاط صـحت و یـت بـود بـد
مشهورتر میشد در میان شیعه از اشتهار خود و یت.
«اقول لقد جادل بالتی هی اسو فان المجادلة بالتی هی احسن انیـردّ ا نسان الباطل بالحق
بباطل اخر فیكون مثل ذلك المبطل و الوجه فی بطالن دلیله انه یلزم مـن كونـه شـرط صـحة
الو یة انیكون اهمّ و ان

و اعلی منها فان معرفة النبی شرط صحة التوحید و لیسـت بـاعلی مـن

التوحید و بأهم منه و ان

و معرفة الو یة شرط صحة معرفة التوحید و النبوخ و لیست بأهم و

اعلی و ان

منهما نعم هی شرط صحتهما كما ان الوضو شرط صحة الصلوخ و لی بأهم منها

و طهارخ الثیاب شرط صحتها و لیسـت بـأهم منهـا و اعلـی و اشـرف فلـی الشـرط اهـم مـن
المشروط بل الشرط ابدا فرع المشروط و المشروط هو المقصود بالذات فقد ردّ بـاطالً بباطـل .و
كذا قوله و بد انیشتهر ازید من اشتهار الو یة فان الشرط ابدا اخ ی من المشروط فانه المقصـود
بالتبع و ا عتنا بالمشروط اكثر عند كل ن

و ذلك بین و لو قال كان بد و انیشتهر بین الشیعة

حتی یعرفه جمیع الموالین كان صدقا و حقا ولكن بطالن ذلك المذهس واضح الحمدللّه نی عن
الدلیل و شك ان وجوب معرفة الش د الشیعی الكامل لی من الدین و من المذهس و هـو
خالف ضرورخ ا سالم و المذهس و ك ی فی بطالن هذا القول عدم قیام دلیل علیه فی المذهس و
عدم قائل به مع بقا الحق فی اهله».
حاصل معنی فرمایش آن بزرگوار اعلی اللّه مقامه این است كه این مرد دلیلی كه آورده بـر ردّ
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این قول باطل دلیل باطلی است و دلیل باید حق باشد تا باطل را باطل كند و اگر دلیل باطل باشد بـر
مطلس باطلی هردو در باطلبودن مانند یكدیگرند پ این مـرد بـاطلی را بـه بـاطلی ردّ كـرده .و راه
بطالن دلیل او این است كه زم نیاید از بودن چیزی شرط صحت و یت اینكه آنچیز اهم و ان ـ
و اعلی باشد از و یت به جهت آنكه معرفت پیغمبر شرط صحت توحیـد اسـت و اشـرف از توحیـد
نیست و معرفت و یت شرط صحت توحیـد و نبـوت اسـت و اشـرف از توحیـد و نبـوت نیسـت و
شرط صحت آنها است چنانكه وضو شرط صحت نماز است و اشرف از نمـاز نیسـت و پـاكبـودن
لباس شرط صحت نماز است و اشرف از نمـاز نیسـت پـ شـرط مهمتـر از مشـروط نیسـت بلكـه
شرط همیشه فرع مشروط است و مشروط مقصود بالذات است پ این مرد باطلی را بـه بـاطلی رد
كرده .و همچنین دلیل باطلی آورده كه گ ته اگر چنین بود مشهورتر باید باشد از اشتهار و یـت بـه
جهت آنكه شرط همیشه م یتر است از مشروط چراكه آن مقصود بالتبع است و اعتنا به مشـروط
بیشتر است در نزد هر ن سی و بسی واضح است ایـن مطلـس ولكـن اگـر گ تـه بـود اگـر ایـن قـول
مطلس حقی بود باید مشهور شود به طوری كه همه دوستان بدانند ،قول صدقی و دلیـل حقـی آورده
بود بر ردّ باطل ولكن باطلبودن آنچه را كه خواسته ردّ كند واضح اسـت الحمدللّـه كـه محتـاج بـه
دلیلآوردن نیست و شك نیست كه وجوب شناختن ش د شـیعه كامـل نـه از دیـن اسـت و نـه از
مذهس و واجسدانستن شناختن ش د كامل شـیعی خـالف ضـرورت اسـالم و خـالف ضـرورت
مذهس است و ك ایت میكند در بطالن این اعتقـاد نبـودن و یافـتنشـدن دلیلـی بـر آن در مـذهس
شیعه و یافتنشدن قائلی به این قول در میان شیعه با اینكه همیشه حق در میـان اهـل حـق بایـد بـاقی
باشد.
باری ،به انتها رسید فرمایشات آقای مرحوم اعلی اللّه مقامه و انار برهانه .پ امیـد اسـت كـه
متذكر شوند بی رضان از فرمایش آن بزرگوار و شهادت صریح ایشان كـه در كتـاب و سـنت و در
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كتس مشایخ سابق بر خود اعلی اللّه مقامهم یافت نمیشود آیهای یا حدیثی یا كالمی كه مـوهم ایـن
باشد كه در هر زمان امر حكومت شرعیه باید منحصر باشد به یك ن ر از شـیعیان و همـان یـك ن ـر
باید ناطق باشد و ب و باقی مردم باید صامت و ساكت باشند خواه راوی از آن یك ن ر باشند یـا نـه
پ نطق را به هرطور كه معنی كنند و صمت را بـه هرطـور معنـی كننـد و بـا هـر سرشـی ب واهنـد
بچسبانند ،با این فرمایشات این بزرگوار و تصریح ایشان كـه در كتـاب و سـنت نیسـت و در كـالم
مشایخ نیست ن واهد چسبید .و بعد از اینهمه تأكیدها و لعنهـا بـه صـاحس ایـن مـذهس شـكی از
برای احدی باقی ن واهد ماند چنانكه در اواخر همین رساله میفرمایند «اللّهـم العـن مـن ابـدع فـی
الدین او یر شرعا من الشرع المبین» تا اینكه میفرمایند «و العن من اوجس علی المـ منین الیـوم
الرجوع الی واحد دون یره من ال قها العالمین العاملین و العن من زعم ان من لمیعرفه و لمیأخذ
عنه لی من اهل الدین» یعنی خداوندا لعنت كن كسی را كه در دین بدعت كـرده یـا اینكـه تغییـر
داده شــرعی را از شــرع مبـین و لعنــت كــن كسـی را كــه واجــس كــرده بــر مـ منین در ایـن زمــان
رجوعكردن به ش د واحدی را نه یر او از فقها عالمین عاملین و لعنت كن كسی را كـه گمـان
كرده كه هرك نشناسد آن ش د واحد را و اخذ مسائل از ش د واحد نكند از اهل دین نیسـت
پ همانا كه میخواهند افترائی را كه دشمنان به ایشان بستند به دشمنی ،اینهـا بـه دوسـتی ببندنـد بـه
طوری كه از هر راهی عاجز بمانند بگویند ما از لحـنالقـول ایشـان چنـین فهمیـدهایـم كـه در همـه
زمانها امر شریعت منحصر بوده به یك ن ر و باقی مردم یا تابع و مقلد بودهاند یا صامت و سـاكت یـا
از حال بزرگان چنین فهمیدهایم .حال چنین اش اص بسیار شبیه است به حال بعضی از صوفیان كـه
چون از جهالت خود از اقامه دلیل و برهان عاجز بماننـد آهـی مـیكشـند و بـه سـقف خانـه نگـاهی
میكنند و میخوانند كه:
ن ـی بــرون را بنگــریم و قــال را

مــا درون را بنگــریم و حــال را
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پ اگر این دلیل ،دلیل است كه ما از حال و رفتار و گ تار فالنبزرگ نوعـا روی هـم رفتـه
مسأله را فهمیدهایم اگرچه ظاهر كالم او در كتابهای او بر خالف آن مسأله باشد ،طرف مقابل هـم
میتوانند بگویند كه ما هم از حال و رفتار و گ تار او نوعا روی هم رفته چنین فهمیدهایم كـه همـان
بزرگ كالمی را كه در كتابهای خود نوشته با دلیل و برهان ،ظاهر او با باطن او یكی بـوده و ظـاهر
و باطن او بر خالف مسأله شما بوده .باری،
علــــم المحجــــة واضــــح لمریــــده

و اری القلــوب عــن المحجــة فــی عمــی

و لقـــد عجبـــت لهالـــك و نجاتـــه

موجــودخ و لقــد عجبــت لمــن نجــی

و السالم علی من اتبع الهدی
تمام شد در عصر روز پنجشنبه نوزدهم ماه ذیالحجة الحرام
از شهور سنه هزار و دویست و نود و شش.
حامدا مصلیا مستغ را.
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توضیـح

71

بسم اللّه الرحمن الرحیم
حمد خداوندی راست كه نقصانی در حجت او نیست و درود مر حجتهای او راست كـه بـه
طوری كه او خواست زیستند و یسبقونه بالقول و هم بامره یعملـون سـیما افضـل و اكـرم ایشـان
محمد بن عبداللّه 9كه ماضلّ صاحبكم و ما وی و مـاینطق عـن الهـوی ان هـو ا ّ وحـی یـوحی و
دوری از رحمت او دوران را سزاست كه تابع ایشان نشده و ات ذوا الههم هوی.
و بعـد؛ چنین گوید بنده خاسر محمدباقر كـه در ایـن اوان محنـت اقتـران نوشـتهای رسـید از
بعضی از برادران ایمانی سركار عمدخ ا عاظم و ا عیان نصراللّه خان خزل نصره اللّه علی مـن خذلـه
من اعوان الشیطان و در ضمن آن اظهار تحیری كرده بود از دیدن بعضی از مطالـس در مطلـس نهـم
از جلد چهارم از كتاب مستطاب «ارشــاد» و عبـاراتی چنـد از رسـاله مباركـه «هدایـة الصـبیان» و
بعضی عبارات در بعضی از رسائل این حقیر با قصور و تقصیر و در تطبیـق جملـه آنهـا از ایـن حقیـر
س الی نموده بود و اصرار و الحاحی در آن كرده بود و چـون عبـارات منقولـه هریـك در موضـع آن
مضبوط بود به جهت مالحظه اختصار و اشتغال ایراد ننموده و اكت ا نمودم به ذكر مطالبی چنـد كـه
رفع تحیر ایشان و سایر طالبان حق بشود ان شا اللّه تعالی فانه یضل من یشـا و یهـدی مـن یشـا الـی

صراط مستقیم .پ در ضمن مقدماتی چند به طور اختصار از آن مطالس عـرض مـیشـود و مناسـس
است كه این رساله را مسمی به «توضیـح» كنم چراكه رساله ایضاح و رساله موضحی در ایـن بـاب
سابقا نوشته بودم و سركار سائل تطبیق مطلس آنها را خواسته بودند.
مقدمه اول :كه در آن توضیح و تصریح است به طـوری كـه هـیچ تقلیـدی و ندانسـتنی در آن
نیست و یر مستضع ین را در دین خود با بصیرت میكند این است كه معقول و منقول نیسـت كـه
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دینی را كه خداوند عالم جلّشأنه از خلق خـود خواسـته آن را از خلـق پنهـان دارد و بـا اینكـه پنهـان
داشته از ایشان خواسته باشد و چون پنهان بوده و ندانستهاند و به مقتضای آن عمل نكردهانـد م اخـذه
كند كه چرا عمل نكردید به آنچه من از شما پنهان كرده بودم .پ متذكر باشـید كـه دیـن خداونـد
عالم جلّشأنه باید دینی باشد واضح و آشكار.
مقدمه دویم :كه در آن توضیح و تصریح اسـت و هـیچ تقلیـدی و نـادانیی در آن نیسـت ایـن
است كه معقول و منقول اهل دین این است كه جمیع مسائل دینیه را كه خداوند عـالم جـلّشـأنه از
خلق خواسته به واسطه پیغمبران خود به خلق رسانیده و به یـر از پیغمبـران كسـی خبـر از مسـائل و
احكام الهی ندارد مگر به واسطه پیغمبران :و بسی واضح اسـت كـه دیـن اسـالم بـه واسـطه پیغمبـر
آخرالزمان 9باید به خلق برسد و بعد از آن بزرگوار به واسطه خل ا و اوصـیا او :و بعـد از ایشـان بـه
واسطه حـامالن و راویـان و در هـر مرتبـه و در هـر طبقـه ابتـدای تعلـیم مسـائل و احكـام از جانـس
خداست و بعد از تعلیم الهـی و تعریـف او بـر خلـق زم اسـت تعلّـم و تصـدیق و اذعـان و عمـل بـه
مقتضای آن .پ متذكر باشید كه هر امری كه به واسطه پیغمبر 9و بـه واسـطه ائمـه طـاهرین :و بـه
واسطه حامالن و راویان از ایشان به شما نرسیده از جانس خداوند عالم جلّشأنه نیست و چیزی كـه
از جانس او نیست ضاللت و گمراهی است و ماذا بعد الحق ا ّ الضالل.

مقدمه سیم :این است كه باید متذكر باشید كه در كتاب خداوند عالم جلّشـأنه و در سـنت
پیغمبر 9و در احادیث ائمـه طاهرین:محكمـاتی چنـد و متشـابهاتی چنـد هسـت كـه از روی اراده و
عمد بدون لت هردو قسم را فرمودهاند نه از روی جهل و لت چنانكـه فرمـوده هـو الـذی انـزل
علیك الكتاب منه آیات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فامـا الـذین فـی قلـوبهم زیـغ فیتبعـون
ماتشابه منه ابتغا ال تنه و ابتغا تأویله و مایعلم تأویله ا ّ اللّه و الراس ون فی العلم یقولون آمنّا به كل من عند

ربنا و مایذّكّر ا ّ اولواا لباب ربنا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هس لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب .و
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چنانكه فرموده و ماارسلنا من قبلك من رسول و نبی ا ّ اذا تمنّی القـی الشـیطان فـی امنیتـه فینسـخ اللّـه
مایلقی الشیطان ثم یحكم اللّه آیاته و اللّه علیم حكیم لیجعل مایلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض و
القاسیة قلوبهم و ان الظالمین ل ی شقاق بعید و لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربك فی منوا به فت بـت
له قلوبهم و ان اللّه لهادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم و یزال الذین ك روا فـی مریـة منـه حتـی تـأتیهم
الساعة بغتة او یأتیهم عذاب یوم عقیم.

حاصل معنی این آیات آنكه میفرماید خداست آن كسی كه فرو فرستاده بر تو قرآن را بعضـی
از آن آیات محكماتی است كه آنها اصل كتاب اسـت و مـراد خداسـت و بعضـی دیگـر از آن آیـاتی
است متشابه .پ آن كسانی كه در دل میل به باطـل دارنـد تـابع مـیشـوند آن آیـات متشـابهه را بـه
جهت طلس فساد و فتنه و به بهانه آنكه این فساد را از كتاب خدا فهمیدهایـم و حـال آنكـه معنـی آن
آیات متشابهه را نمیداند كسی مگر خدا و راس ان در علم میگویند ایمـان داریـم بـه تمـام قـرآن و
كل آن از نزد پروردگار ماست و متذكر نمیشوند مگر صاحبان عقـل .ای پروردگـار مـا میـل مـده
دلهای ما را به باطل كه بهانه خود قرار دهیم آیات متشابهه را كه مراد تو از آنهـا معلـوم نبـود بعـد از
آنكه ما را هدایت كردی به آیات محكمات كه اصل كتاب و مراد تو از آنها معلوم بود و بب شـا بـر
ما از نزد خود رحمت هدایت خود را به درستی كه تویی ب شـاینده و بـ  .و در فقـرات آیـات بعـد
میفرماید كه ن رستادیم ما پیش از تو رسولی و نبیی و محـدثی را مگـر آنكـه چـون دعـوت كردنـد
القا كرد شیطان در دعوت ایشان شیطنت خود را پ باطل میكند خدا آنچه را كـه شـیطان القـا
كرده پ محكم میكند آیات خود را از برای م منین و خداست دانا و حكیم كه محكـم مـیكنـد
آیات خود را از برای م منین و خذ ن میكند منـافقین را كـه از محكمـات آیـات اعـراض كننـد و
آیات متشابهه را بر حسس میل خود معنی كنند و آنها را بهانه خود قرار دهند در ن ـاق و فسـاد خـود
و خداوند عالم جلّشأنه تعمد كرده در این امر كه آیـات محكمـات را از بـرای مـ منین قـرار داده و
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شیطان را مهلت داده تا القا كند در آیات متشابهه شیطنت خود را تا بگردانـد آنچـه را كـه شـیطان
القا كرده آزمایش از برای كسانی كه در دلهای ایشان مرض و میل به باطـل اسـت و قسـاوت دارد
دلهای ایشان از قبولكردن حق و به درستی كه این جماعت ظـالمین در شـقاقی بعیدنـد و دورنـد از
اهل حق و ایشان را جدا كرد خدا از اهل حق تا بدانند كسانی كه خداونـد ایشـان را دانـا كـرده كـه
اصل مراد خداوند آنهاست كه در محكمات آیات است و میدانند كه مـراد از متشـابهات م ال ـت
با مراد از محكمات ندارد و كل آنها از نزد خدای واحد است و اختالفی در آنها نیسـت و كـل آنهـا
از نزد پرورنده تو است پ ایمان میآورند به او پ خاضع و خاشع میشـود دلهـای ایشـان از بـرای
او و به درستیكه خدا هدایتكننده است كسانی را كه ایمان آوردهاند به سوی راه راست نه كسـانی
را كه میل به باطل دارند پ آنها را گمراه خواهد كرد پ چون میل به باطل كردند آنهـا را میـل بـه
باطل داد چنانكه فرموده فلما زا وا ازاغ اللّه قلوبهم و همیشه كسانی كه كافر شـدند و میـل بـه باطـل
كردند در شكّند در امر حق تا آنكه بیاید ایشان را ساعت انتقـام بغتـةً بـال مهلـت یـا بیایـد ایشـان را
عذاب الیم روز عقیم و ممكن است كه مراد از ساعت انتقام سـاعت ظهـور امـام عجـل اللّـه فرجـه
باشد و مراد از روز عقیم روز قیامت باشد كه عقیم است و امر تـازهای در آن احـداث نشـود و چیـز
تازهای در آن تولد نكند و وجدوا ماعملوا حاضرا.

باری مرادم از ذكر این مقدمه و ایراد این آیات شری ه و ترجمه آنها این بـود كـه طالبـان حـق
قدری بابصیرت شوند و بدانند كه این آیات محكمات همیشـه هسـت مثـل آنكـه آیـات متشـابهات
همیشه هست و همیشه م منان متمسك میشوند بـه آیـات محكمـات و همیشـه منافقـان متمسـك
میشوند به آیات متشابهات و همیشه اهل حق دعوت میكنند بـه آیـات محكمـات و همیشـه اهـل
باطل در دعوت اهل حق القا شیطنت میكنند و آیات متشابهات را در مقابل محكمات میخواننـد
و نه این است كه آیات در یكوقتی محكم و متشابه داشت و نه ایـن اسـت كـه یـكوقتـی خداونـد
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جلّشأنه منسوخ كرد القای شیطان را و محكم كرد آیـات خـود را بلكـه همیشـه منسـوخ مـیكنـد
القای شیطان را و همیشه شیطان القا میكند شیطنت خـود را و همیشـه خداونـد مهلـت مـیدهـد
شیطان و اولیای او را تا جدا شوند از حزب خدا و اولیای او .لیمیز اللّه ال بیـث مـن الطیـس و یجعـل

ال بیث بعضه علی بعض فیركمه جمیعا فیجعله فی جهنم و سبس اینگونه مهلتها و آزمایشها و فرسـتادن
آیات محكمات و آیات متشابهات را اگر ب واهید بدانید در مقدمـه آینـده قـدری فكـر كنیـد تـا بـر
بصیرت شوید انشا اللّه.
مقدمه چهارم :چون در احوال ا لس اهل روزگار ت كر كنید خواهید یافت كه اهل هـر دیـن
و هر مذهس در دین و مذهس خود به اقتضای عادت و طبیعت خود سـاكنند و اعتنـائی بـه رسـوم و
عادات و عبادات خود دارند و اعتنائی به رسوم و عادات و عبادات اهل دین و مذهبی دیگـر ندارنـد
و وحشت دارند از رسوم و عادات و عبادات یر اهل دین و مذهس خود و انـ دارنـد بـه رسـوم و
قواعد و عادات و عبادات خود به طوری كه ا لس اهل روزگار نه در انسهای خـود دلیلـی دارنـد و
نه در وحشتهای خود دلیلی دارند به جـز سـكون و اطمینـان در رسـوم و قواعـد خـود و وحشـت و
اضطراب از رسوم و قواعد یر خود .مانند آنكه ا لس طبایع ان دارند به زندگان و دلیلـی در انـ
خود ندارند و وحشت دارند از مردگان و دلیلی در وحشت خـود ندارنـد و حالـت ایـن جماعـت را
خداوند عالم جلّشأنه حكایت كرده و فرموده كه میگویند انا وجدنا آبا نا علی امة و انا علـی آثـارهم

مقتدون و انا وجدنا آبا نا علی امة و انا علی آثارهم مهتدون پ چون حالت مردم چنـین اسـت خداونـد
عالم جلّشأنه حتم فرموده در حكمت خود كه جدا كند كسانی را كه با دلیل و برهان الهـی ایمـان
میآورند از كسانیكه بیدلیل و برهان تابع و مقلد آبا خودند از این جهت امتحان مـیكنـد خلـق را
از برای جداكردن م من از یر م من به اقامه دلیل و برهان در هر طبقهای از طبقـات خلـق و در هـر
دایرهای از دوائر چراكه چون در طبقه اول فرضا با دلیل و برهان ایمان آوردنـد او دی كـه در طبقـه
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دویم واقع میشوند و از اول ط ولیت تا بعد به تربیت پدران بزرگ میشوند البته ان دارند به گ تـار
و كردار و رفتار پدران خود و وحشت دارند از خالف آنها .پ در طبقه دویـم بایـد آزمـود او د را
كه آیا دین ایشان محض پیروی پدران است یا آنكه به جهت دلیـل و برهـان الهـی اسـت پـ چـون
خداوند عالم جلّشأنه آزمود او د را پ بعضی از ایشان كه واقعـا طالـس راه نجـات خودنـد هرچـه
دلیل الهی اقتضا كرد میكنند و بعضی دیگـر كـه بـه محـض حمیـت و عصـبیت تـابع آبـا خودنـد
اعتنائی به دلیل الهی نكنند و به تقلید خود باقی بمانند و همچنین چون در طبقه دویـم خداونـد عـالم
جلّشأنه آزمود ایشان را و جدا كرد م من را از یر م من ،باز حالت او د م منین در طبقه سـیم بـه
طوری است كه عرض شد .پ باز امتحانی دیگر میكند خداوند لیمیـز اللّـه ال بیـث مـن الطیـس و

یجعل ال بیث بعضه علی بعض فیركمه جمیعا فیجعله فـی جهـنم و بـر همـین نسـقی كـه یافتیـد در هـر
طبقهای امتحانی باید باشـد از بـرای جـداكردن خبیـث از طیـس و از ایـن اسـت كـه خداونـد عـالم
جلّشأنه فرموده أحسس الناس انیتركوا انیقولوا آمنّا و هم ی تنون و لقدفتنـا الذین من قبلهم فلیعلمنّ اللّه

الذین صدقوا و لیعلمنّ الكاذبین و حاصل معنی آنكه آیا گمان كردند مردم اینكـه واگـذارده شـوند بـه
همینكه بگویند ما ایمان آوردیم و ایشان آزموده نشوند كـه راسـت مـیگوینـد و صـادقند در گ تـه
خود یا درو گویند و حال آنكه آزمودیم كسانی كه پیش از ایشان بودنـد و راسـتگو را از درو گـو
جدا كردیم .پ البته باید جدا كند خدا و بداند كسانی را كـه در ایمـان خـود صـادقند و البتـه بایـد
جدا كند درو گویان را .پ از این جهت امتحان الهی در هر طبقهای از طبقـات خلـق برپـا بـوده و
خواهد بود از برای جداكردن خبیث از طیس و از این جهـت خداونـد عـالم جـلّشـأنه مسـلمانان را
امتحان كرد بعد از رحلت پیغمبر 9و جدا كرد صادقان را از كاذبان به وجـود حضـرت امیرالمـ منین
صلوات اللّه علیه پ سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و امثال ایشان جدا شدند از سایر مـردم و معلـوم
شد كه ایشان صادق بودند در ایمان به خدا و رسول 9و سایرین منافق بودنـد و در ادعـای ایمـان بـه
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خدا و رسول او 9كاذب و بر همین نسق در دائره كسانی كه ایمان آوردنـد بـه خـدا و رسـول او 9و
وصی او ، 7باز چون او د ایشان به حسس عادت ا لس اهل روزگـار جـاری شـدند خداونـد عـالم
جلّشأنه امتحان كرد ایشان را به امام حسن7پ هرك مطیـع و منقـاد او شـد معلـوم شـد كـه در
ایمان به سابقین صادق بوده و هرك ت لف كرد معلوم شد كه در ادعای ایمان بـه سـابقین كـاذب
است .و همچنین در میان جماعتی كه به حضرت امامحسن 7ایمـان آوردنـد و او دی از ایشـان بـه
عمل آمد و از روی تقلید جاری شدند و خداوند عالم جـلّشـأنه آزمـود ایشـان را بـه حضـرت امـام
حسین 7پ هرك مطیع آن حضـرت شـد معلـوم شـد كـه در ایمـان بـه سـابقین صـادق اسـت و
هرك ت لف كرد مانند كسانی كه خود را بستند به زید پسر امام حسن 7كاذب است در ایمان بـه
سابقین . :و همچنین چون در این دائره باز بنای تقلید شد خداوند عالم جلّشأنه امتحان كـرد ایشـان
را به حضرت سجاد 7پ هرك اطاعت كرد او را معلوم شد كه در ایمان به سابقین صـادق اسـت
و هرك ت لف كرد مانند كسانی كه خود را بستند به محمد بن حن یه معلوم شد كه كـاذب اسـت
در ادعای ایمان به سابقین .:و بر همین نسق در هر دائرهای همینكـه بنـای تقلیـد شـد و بـر حسـس
عادات خود جاری شدند امتحانی از جانس خداونـد عـالم جـلّشـأنه در میـان آمـد تـا صـادقان را از
كاذبان جدا كرد مانند كسانی كه مطیع حضرت امام محمدباقر 7شدند و مانند كسانی كـه خـود را
بستند به زید بن علی و مانند كسانی كه مطیع حضرت امام جع ر صادق 7شدند و كسانی كـه خـود
را بستند به یحیی بن زید و مانند كسانی كه مطیع حضرت امام موسی بـن جع ـر 8شـدند و كسـانی
كه خود را بستند به اسماعیل و مانند كسانی كه مطیـع حضـرت امـام رضـا 7شـدند و كسـانی كـه
خطّابیه شدند.
پ امتحانات الهیه در هر مرتبهای در میان آمد تا آنكه امر امامت ختم شد بـه وجـود مبـارك
امام دوازدهم حضرت قائم عجلاللّه فرجه و سهّل م رجه علیه و علی آبائـه الكـرام صـلوات الملـك
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العالّم پ در این طبقات به نصوص و معجزات خداوند عالم جلّشأنه اتمام حجت خود را كـرد بـه
طوری كه عذری از برای احدی از اهل طبقهای از طبقات باقی نماند كه بتوانند بگویند كه خداونـدا
حجت تو بر ما تمام نبود و ناقد بود و دین تو واضح نبود از این جهت هر طای های بـه راهـی رفتـیم
و هر فرقهای بنا بر سلیقه و عقل خود ش صی را بزرگ خـود قـرار دادیـم و بسـی واضـح اسـت كـه
حجت خداوندی تمام و دین او واضح بود و یك دین بود و دینهای متعـدد از بـرای مـردم در اسـالم
قرار نداده بود و هرك از آن دین واحـد تجـاوز كـرد و دینـی دیگـر از بـرای خـود اختیـار كـرد و
ش صی دیگر یر از اش اص معینه از جانس خدا و رسول 9را از برای خود مطاع قـرار داد حجتـی
در قرارداد خود بر خداوند عالم جلّشأنه نداشت و اگر ش د عاقل باشد و مجنون نباشد و ـرض
و مرضی نداشته باشد و متردد شود در میان تصدیق خدا كه میگوید دین مـن یـك دیـن اسـت و آن
دین واضحی ظاهری است و در میان تصدیقكردن خلق كه میگویند دین خدا دینهای متعدد اسـت
در اسالم یا آنكه اگر واحد است واضح و ظاهر نیست و م ی اسـت البتـه شـ د عاقـل تصـدیق
خواهد كرد خدای اصـدق صـادقین را و تكـذیس خواهـد كـرد ایـن خلـق منكـوس را مگـر همـان
جماعتی را كه مطابق با قول خدای خود به قـول خـدای خـود متمسـكند و تمـام مـذاهس باطلـه را
میدانند كه باطل است و دین خدا را میدانند كه دین واحدی است و راه آن واضح و ظـاهر و آسـان
است.
باری ،در نوع آنچه تا به حال عرض كردم كسی نمیتواند ایرادی بگیرد مگر مجـانین و اگـر
هم كسی در دل خود چنین بیابد كه دین خدا واضح نیست الحمدللّه نمیتواند به زبـان جـاری كنـد
و بگوید كه واضح نیست .پ همه طوایف میگویند كه دیـن او واضـح و حجـت او تـام و كامـل
است نهایت هر طای های از طوایف م تل ه میگویند آن دین تام كامـل در نـزد مـا اسـت نـه در نـزد
دیگران و باز ش د عاقل میداند كه اگر دین واحد الهی دینی باشـد كـه هـر طای ـهای از طوایـف
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م تل ه گمان كنند كه در نزد ایشان است نه در نزد یر ایشان بـاز دیـن خـدا م ـی خواهـد بـود و
حجت او بر خلق تمام ن واهد بود و دین او واضح ن واهد بـود و اگـر خداونـد عـالم جـلّشـأنه بـه
چنین دینی راضی بود كه در واقع واضح نباشد ولكن هر طای های چنین گمان كننـد كـه همـانكـه
در نزد ایشان است دین اوست باید ارسال رسل نكند و معجـزات بـر دسـت ایشـان جـاری نكنـد و
ایشان را به زحمت معاشرت با این خلق منكوس مبتال نكنـد یـا آنكـه همـه دینهـای م تل ـه را دیـن
خود قرار دهد در اسالم و جمیع مذاهس را از برای صاحبان آنها امضا كند و بـه ات ـاق جمیـع اهـل
مذاهس حقه و باطله و به ات اق عقول جمیع اهل مذاهس حقه و باطله جمیع ادیـان و مـذاهس برحـق
نیست و هریك از اهل ادیان و مذاهس حقه و باطله میگویند كه دیـن مـا دیـن الهـی اسـت و بـاقی
ادیان ادیان باطله است و باقی مذاهس مذاهس شیطان است مگـر جمعـی از كسـانی كـه صـلح كـل
دارند و اختالفات مذاهس و ادیان را جنگ زرگری میانگارند و میگویند:
چون كـه بـیرنگـی اسـیر رنـگ شـد

موســیی بــا موســیی در جنــگ شــد

چون به بیرنگـی رسـی كـان داشـتی

موســـی و فرعـــون دارنـــد آشــــتی

و چنین خرافاتی به ات اق جمیع اهل ادیانی كه خود را به یك پیغمبری نسـبت مـیدهنـد و بـه
ات اق عقول جمیع ایشان از جانس خداوند عالم جلّشأنه نیست و خرافاتی است شـیطانی كـه از اثـر
مالی ولیا برخاسته.
باری ،پ ش د عاقل باید متذكر شود كه مبنای هر دین و مذهبی كه بر این شد كـه حـق
و دین حق م ی است كه باید آن را به خواب و فـال پیـدا كـرد یـا بـه اجتمـاع جمعـی بـر امـری و
ش صی باید پیدا كرد ،آن دین و مذهس باطل اسـت چراكـه خـواب و فـال و اجتمـاع بـر امـری در
جمیع طوایف حقه و باطله یافت میشود حتی آنكه بسیاری از اهل باطل در مكاش ات خود كـه آن
را اعلی از جمیع دلیلها گمان كردهاند اهل حق را بر حسس اعوجاج آینه ن
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خود به صورتهای بـد

و اهل باطل را به صورتهای خوب مشاهده كردهاند و میكنند .چنانكه یكی از عامـه كـه خـود را از
اهل كشف میداند میگوید كه در عالم مكاش ه دیدم پیغمبر را كه در دسـت راسـت او اوّلـی و در
دست چپ او ثانی نشسته بودند و در پشت سر دیدم علی را عریان كه دستی را بر قبل خود و دسـتی
را بر دبر خود گذارده و سر در گریبان فكر فرو برده پ سر پایی به او زدم و گ ـتم هنـوز در انتظـار
خالفتی؟ و همچنین یكی دیگر از ایشان كه شاگردانی چند داشت ،شبی ایشـان مطالعـه مـیكردنـد
بعضی از كتابها را كه در آنها احادیثی چند بود كه د لت داشت بر حقیت مـذهس شـیعه بـه طـوری
كه اضطرابی در ایشان به هم رسید در مذهس خودشان .چون صبح شد رفتند بـه حضـور مرشدشـان
به رسم همهروزه پ چون نظر مرشدشان به ایشان افتاد گ ت چه شـده شـما را كـه مـن شـما را بـه
صورت خنزیر میبینم؟ ایشان دانستند كه مرشدشان از قلس ایشان خبردار شده پ اضـطراب ایشـان
رفع شد و در دل خود توبه كردند كه احتمال حقیت در مذهس شـیعه ندهنـد .پـ مرشدشـان نظـر
كرد به ایشان و گ ت اآلن صورت شما برگشت و به صورت انسان شدید.
باری ،مقصود آنكه متذكر شوند م منان كه حجت خداوندی جلّشأنه همیشه بر خلـق تمـام
بوده و نقصی در آن نبوده و ن واهد بود و امر او واضح بوده و خواهد بود و امتحانـات و آزمایشـات
الهی همیشه در میان بوده و خواهد بود و در آن امتحانات جدا شـدند كاذبـان از صـادقان و خواهنـد
شد و لنتجـد لسنة اللّه تبدیالً و در جمیع طبقات بهانهای از بـرای كسـانی كـه در فتنـه سـاقط شـدند
موجود بود چنانكه فرموده ا فی ال تنة سقطوا مثل آنكه بهانهای داشـتند كسـانی كـه از امیرالمـ منین
علیه صلواتالمصلین اعراض كردند كه خل ای ایشان از شیوخ اهل اسالم بودنـد و پـدر زن و دامـاد
پیغمبر بودند و دین او را رواج دادند و دشمنی با پیغمبر نداشتند و چون مردم پدركشـتگی داشـتند بـا
حضرت امیر 7اطاعت و انقیاد از برای او نداشتند در اول امر و به آن شیوخ مایلتر بودنـد .و همچنـین
زیدیه بهانه داشتند كه زید از او د پیغمبر و حضرت امیر و امام حسن :بود و امتثال امر او زم بـود و
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ت لف از او جایز نبود .و كیسانیه بهانه داشتند كه محمد حن یه فرزنـد دلبنـد رشـید حضـرت امیـر7
بود و ت لف از امر او جایز نبود .و زیدیه منسوب به زید بن علی بهانه داشتند كـه هریـك از فرزنـدان
حضرت امیر و فاطمه 8كه شمشیر بكشند اطاعت ایشان بر شیعیان زم است و بایـد شـیعیان امـداد
كنند او را تا ریاست به خانواده حضرت امیر و فاطمـه 8قـرار گیـرد .بـاری ،بهانـه را خداونـد عـالم
جلّشأنه قطع نكرده و نمیكند چنانكه در ترجمه آیه شری ه و ماارسلنا من قبلك من رسـول گذشـت.
پ متذكر شوید كه با آنكه حجت الهی بر خلق تمام است و امر او واضح است امتحانـات الهـی در
میان است و بهانه منقطع ن واهد بود.
مقدمه پنجـم :از جمله امور واضحه در میان شیعه اثناعشری این است كه اهـل حـق در میـان
شیعه تابعان ائمه طاهرین علیهمالسالمند و دلیل و برهان ایشان در حقیتشان نصوص و معجزات ائمـه
ایشان است پ خود ایشان محتاج به معجزه نیستند .و دلیل و برهان ایشان بر هـر مسـأله از مسـائل
دینیه ،قول ائمه ایشان است:خواه بیواسطه از خود ائمه :شـنیده باشـند ماننـد شـیعیانی كـه در عصـر
حضور ائمه :بودند و خواه به واسطه ،مانند شیعیانی كه در اعصار بعد واقع شدهاند .پ بسی واضـح
است كه در میان شیعه اثناعشری حقی نیست مگر در قول ائمه :حتی آنكه اگر آیهای از آیـات قـرآن
را هم ب واهند متمسك شوند باید ت سیر آن آیه را از احادیث ائمه :بگوینـد و آیـه قـرآن را ت سـیر بـه
رأی خود نكنند و مذهس شیعه اثناعشری بر این بوده و هست از عهد ائمه :تا بعـد ،تـا روز قیامـت و
به طوری كه در بیان سابق گذشت معلوم شد كـه در آیـات و اخبـار محكمـاتی چنـد و متشـابهاتی
چند هست و بسی واضح است كه در میان شیعه اثناعشری اگر كسی ب واهد بـدعتی اختـراع كنـد
نمیتواند بگوید كه من شیعه نیستم و اقـوال ائمـه را قبـول نـدارم ولكـن متمسـك مـیشـود بـه آیـه
متشابهی یا به حـدیث متشـابهی و آنچـه در دل دارد از حیلـههـای شـیطانی در پـ پـرده آن متشـابه
میگذارد و آن را القا میكند بر اولیای شیطان چنانكه در مقدمات سابقه معلوم شد بـه نـد آیـات
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صریحه كه همیشه امتحانات و آزمایشهای خداوندی جلّشأنه در میان اسـت و همیشـه اهـل باطـل
مستمسك به آیات متشابهه میشوند .پ باید متذكر باشـند صـاحبان بصـیرت كـه هـیچ بـاطلی در
عالم نیست مگر آنكه اهل آن باطل به یك آیه متشابهی یا حدیث متشابهی میتوانند متمسـك شـوند
چنانكه در ترك نماز كه حرمت آن از ضروریات دین و مذهس است توانستند و استد ل كردنـد بـه
آیه شری ه و لذكر اللّه اكبر یعنی ذكر و یاد خدا بزرگتر است .پ گ تند اگرچه نمـاز بـزرگ اسـت،
چراكه فرموده و انها لكبیرخ ولكن ذكر و یاد خدا از نماز بزرگتر است .پـ سـالك بـه سـوی خـدا
اگر نماز نكند و ذكر كند خدا را و به یـاد او باشـد كـاری بهتـر از نمـاز بـه عمـل آورده و در جـواز
عشقبازی با امارد گ تند كه به ات ـاق عقـل و نقـل خداونـد عـالم چیـزی را بـه عبـث و لغـو خلـق
نمیكند و از برای هر چیزی فایدهای و ثمـری هسـت و در اینكـه صـاحبان سـلیقههـای مسـتقیمه و
مردمان زیرك دانا در دل خود مییابند محبت امـارد را شـكی نیسـت ،پـ معلـوم اسـت در عشـق
ایشان ترقیاتی است از برای ن

انسـانی كـه در سـایر اعمـال نیسـت چراكـه انسـان را یـك جهتـی

میكند و از اشتغال و توجه از كثرات باز میدارد و تمام توجه و شغل او را منحصر به یكـی مـیكنـد
و از این یك متصل به یك حقیقی میشود كه آن خداست .پ عشقبازی با امردان ،موجـس قـرب
و اتصال به خداست.
باری ،اگر ب واهم تمام خرافات اهل باطل را عرض كـنم و آیـات و احـادیثی كـه متمسـك
شدهاند به آنها ذكر كنم ،موجس مالل حال خود و سایر عقالی عالم است و همینقدری را هم كـه
عرض كردم خدا شاهد است كه با ماللـت خـاطر بـود ولكـن از بـرای آنكـه متـذكر شـوند بعضـی
افالن بد شدم در ذكر اینقدر از قبایح استد ل اهل باطل تا متذكر شوند اهل تـذكر كـه همیشـه
در هر دایرهای از دوایر و در هر طبقهای از طبقات اهل باطل آن طبقـه بـه متشـابهات آیـات و اخبـار
استد ل بر باطل خود میكنند چراكه نمیتوانند به طور ظاهر از آن دایـره خـارج شـوند و اهـل حـق
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همیشه در دایره خود متمسك به محكمات آیات و اخبار میشوند در ردّ اهل باطل و،
گروهـــی ایـــن گروهـــی آن پســـندند

متاع ك ر و دین بـی مشـتری نیسـت

و امید است كه اگر در مقدمات گذشته قدری فكر كنیـد تصـدیق كنیـد كـه امـر بـه همـین
نسقی است كه عرض شد .پ بعد از ذكر این مقدمات ،شـروع مـیكنـیم در ذكـر عبـارات سـائل
ح ظه اللّه و جوابی م تصر از هریك از آنها اگرچه مقـدمات مـذكوره جـواب كلّـی اسـت از بـرای
ایشان.
فرمودهاند :چون در كتاب مبارك ایضاح فرمایش فرموده بودند از این قبیـل سـ ا ت از مـن
نكنید حسسا مر نباید سـ ال شـود لكـن در صـورت احتیـاج و بـدی بایـد سـ ال نمـود .جاهـل
چارهای یر از س ال ندارد و ا ّ در ضاللت و گمراهی خواهد مرد.
عرض میشود :كه حق با شما است و جاهل البته باید س ال كند و عـالم البتـه بایـد جـواب
بگوید امّا آنچه كه در ایضاح دیدهاید كه عرض كردهام از ایـنگونـه سـ ا ت از مـن نكنیـد ،چـون
مطلس را به طوری عرض كرده بودم كـه بسـیار واضـح بـود عـرض كـردم كـه از شـدت وضـوح،
خودتان مطلس را بدانید و از من س ال نكنید و روی خطاب به سوی طالبان بی ـرض بـود كـه بعـد
از دیدن آن رساله ،دیگر محتاج به س ال از اینگونه مطلس نبود اگرچـه مـیدانسـتم كـه فایـدهای از
برای صاحبان رض ن واهـد داشـت مگـر خسـران و ایـن مطلـس اختصاصـی بـه جـواب و سـ ال
اش اص معین ندارد چراكه شما میدانید كه دلیل و برهان پیغمبر آخرالزمان 9واضحترین دلیلها بـود
و از حــال منكــران خداونــد جـلّشــأنه خبــر داده كــه قــالوا قلوبنــا لــف یعنـی گ تنــد دلهــای مــا در
الفهاست و نمیفهمیم مطلس تو را.
باری همینقدر بدانید كه منعی از برای س ال نیست و تمام تكلیف جاهل س ال است و شـما
به تكلیف خود عمل كردهاید و معذرتی كه اظهار كردهاید رعایـت ادب را منظـور داشـتهایـد .پـ
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عرض میكنم كه اگر س ال نمیكردید ،مطلس به همانطورها بود كـه خـود شـما تـا آخـر عبـارت
مرقوم داشتهاید.
فرمودهاند :عرض میشود در باب ناطق كتابهای متعدد در این مسأله دیده میشود با دلیـل و
برهان و شاهد هم از كتاب مبارك ارشادالعوام خود آقا روحنا فداه هـم فرمـودهانـد كـه بعـد عـرض
میشود چارهای یر س ال نداشت بنا ً علی هذا امید ع و دارد كه اگـر عبـارتِ عرضـی ،لطـی یـا
نقصی داشته باشد سركار ا ماض فرموده اصالح در عبارت و ال اظ ب رماییـد اصـل مطلـس كـه در
نظر هست لكن سركار را به حق خـدا و جمیـع انبیـا و اولیـا و مشـایخ اعلـی اللّـه مقـامهم قسـم
میدهم كه جواب مسائل را مرقوم ب رمایید یا كتابی كه از برای طالبین همه به كار ب ورد یـا اینكـه
مكتوبی كـه ادای تكلیـف خـود چـاكر شـود كـه عقیـده صـحیح و از دوسـت دوسـتان آلمحمّـد:
محسوب شود و ناجی.
عرض میشود :كه هر مطلبی كه دلیل و برهان به همـراه آن اسـت بایـد قبـول كـرد و محـلّ
تحیر نباید باشد چه از كتاب مبارك ارشاد ،چه از كتاب خدا و سنت رسول و ائمه هـدی :بـه شـرط
آنكه آن دلیل و برهان از محكمات باشد نه از متشابهات و در بعضـی از مقـدمات گذشـت كـه هـر
مطلس باطلی را میتوان دلیل و برهان متشابهی از برای آن آورد چنانكه چند مسأله اهـل باطـل را بـه
جهت عبرتگرفتن شما عرض كردم .اما اینكه فرمودهاید در رساله ایضاح عرض كـردهام كـه بعـد
عرض میشود ،پ بدانید كه چیزی در ایضـاح فروگذاشـت نشـد و آنچـه بایـد بعـد عـرض شـود،
عرض شد .سركار گویا به طور دقت در آن نظر نكردهاید و اگر به دقت نظـر كـرده بودیـد محتـاج
به این س ا ت نمیشدید .باری اما اصراری كه در قسمدادن فرمودهاید ،پ بدانیـد كـه اصـرار مـن
در بیانكردن حق بیش از سركار است در فهمیدن آن و البتـه كوتـاهی در آن نیسـت و مـیدانـم كـه
اگر یكن ر را نجات دهم گویا جمیع مردم را نجات دادهام و اگر تقصیر در حق یكن ر كنم كـه بـه
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آن جهت هالك شود ،گویا همه مردم را هالك كردهام و اول عهدی كه خداوند عالم جـلّشـأنه از
خلق گرفته است این است كه اول عهد گرفته از علما كه بیان كنند حق را از برای نادانـان و بعـد از
نادانان عهد گرفته كه چون دانایان بیان كردند ،شـما بپذیریـد .بـاری ،پـ خـاطر عـاطر شـریف را
اضطرابی نباشد در اینكه شاید بیانی ناتمام باشد.
فرمودهاند :عرض میشود در باب ناطق كه بایـد منحصـر بـه فـرد باشـد از كرمـان كتابهـای
متعدد در اثبات این مطلس آمده به دلیل و برهان آیات و احادیـث كـه علمـا متعـدد بـوده و هسـتند
لكن ناطق یكی است و باقی ساكت .اگر هم نطقی نمایند حاكی و راوی از ناطق هستند.
عرض میشود :كه دلیل و برهان از آیات و احادیث بر لـزوم وجـود علمـای ابـرار در جمیـع
اعصار بیشمار است و محل ات اق عقل و نقل است به طوری كه در كتس علمای اخیار ب صـوص
در كتاب مستطاب ارشاد مضبوط است اما لزوم انحصار بـه فـرد در جمیـع اعصـار و بـاقی علمـای
ابرار حاكی و راوی از آن یكن ر ،در هیچ دینی و مذهس حقی نبوده و ن واهد بود .اگرچـه ممكـن
است كه به مقتضای مصلحت در یك عصری منحصر به فرد و به یك ن ر شود و نـه ایـن اسـت كـه
چیزی كه ممكن شد در یك عصـری ،واجـس و زم شـود در جمیـع اعصـار .و چـون ت صـیلی از
مجمل در رساله «ایضاح» و رساله «موضح» عرض كردهام ،در این رساله به محض اشاره اختصـار
میكنم كه متذكر شوید كه جمیـع علمـای شـیعه و عـدولی كـه در هـر عصـری بایـد باشـند بایـد
متمسك باشند به اقوال و احادیث ائمه طاهرین سالم اللّه علیهم و از نزد خـود چیـزی نگوینـد حتـی
آنكه اگر آیهای از قرآن ب وانند ،باید ت سیر آن آیه را از احادیث ائمه :بكننـد نـه بـه رأی خـود و اگـر
دلیل عقلی اقامه كنند ،بایـد آن دلیـل مطـابق محكمـات احادیـث ایشـان باشـد و اگـر از اجمـاع و
ضرورت دلیلی بیاورند ،باید آن دلیل مطابق محكمات احادیث باشد و اگـر از آیـات آفـاق و ان ـ
دلیلی بیاورند ،باید مطابق محكمات احادیث باشد .باری پ متذكر شوید كه اگـر علمـای عـدول
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نافین باید ن ی كنند از دین ائمه طاهرین سالم اللّه علیهم تحریف ـالین و انتحـال مبطلـین و تأویـل
جاهلین را و تمسك ایشان جمیعاً به احادیث محكمه باید باشد ،پ حجیت در قول محكـم امـام7
است و حجتبودن علمای عدول به جهت آن است كه متمسكند بـه قـول محكـم معصـوم 7نـه از
جهتی دیگر .پ اگر علمای عدول همه متمسكند به قول محكم معصوم ،7همه حجـت مـیشـوند
از جانس معصوم 7به جهت تمسكشان به قول او .پ معنی ندارد كه یكی از ایشـان مطـاع باشـد و
باقی علمای عدول ،مطیع آن یكن ر باشند و ساكت باشند یا اگر نطقی كنند از جانـس آن یـكن ـر
نطق كننـد و حـاكی و راوی از جانـس او باشـند چنانكـه در رسـاله «موضـح» قـول آقـای مرحـوم
اعلیاللّهمقامه را نقل كردم .و اگر فرض كنید كه باقی عدول نمیتواننـد ن ـی كننـد از دیـن تحریـف
الین و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین را به كتاب و سنت و یكن ر مـیتوانـد ،پـ از ایـن جهـت
باید حاكی و راوی از آن یكن ر باشند پ متـذكر باشـید كـه آن بـاقی در ایـن صـورتی كـه فـرض
كردید علما نیستند اگرچه عدول ظاهری باشـند بلـی در ایـن صـورت م روضـه ایشـان مقلـدین آن
یكن رند و حاكی و راوی از او ولكن علمای عدولی كه در احادیث روایت شده نیستند و به مرتبـه
ح كردن دین از تحریف الین و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین نرسیدهاند .نهایت حالت ایشـان
حالت مسألهگویی است كه از روی كتـاب عـالمی مسـائل را از بـرای مقلـدین مـیخوانـد و خـود
گوینده و شنوندگان جمیعاً مقلدین آن ش د عالمند و اصل این فرض درباره عـدول نـافین از دیـن
كه در اخبار ائمه طاهرین سالم اللّه علیهم وارد شده جـاری نیسـت چراكـه آن عـدول جمیعشـان از
كتاب خدا و احادیث ائمه هدی :میتوانند استد ل كنند و ح

كنند دین را از آنچـه شـیطان القـا

كرده .پ معنی ندارد كه بعضی مقلد بعضی باشند و حاكی و راوی از بعـض باشـند اگرچـه هریـك
تعظیم و تكریم هریك را باید بكنند و اگرچه بعضی داناتر و عالمتر از بعـض باشـند پـ آن كسـانی
كه اعلمند تعظیم یر اعلم را باید بكنند و كسانی كه یر اعلمند تعظیم و تكریم اعلم را بایـد بكننـد
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و به مقتضای آیه كریمه و تنسوا ال ضل بینكم باید اعتراف كنند به اعلمبـودن او چراكـه فـرض ایـن
است كه حقیقةً همه عالمند و حقیقةً همه عادلند و معنی ندارد كه شـ د عـالم عـادل انكـار كنـد
فضل كسی را كه میداند كه او افضل و اعلم از خود اوست و در چنین صورت فرضی كه عـرض شـد
از برای بعضی زبانهای الحادی چند است:
ـ پ به زبانی میگویند كه در صورتی كه ش د افضل اعلمی در میان باشـد معلـوم اسـت
كه تمكین او زم است بر جمیع مردم خواه مقلدین عوام و خواه علمـایی كـه در علـم بـه درجـه او
نرسیدهاند و همین است معنی آنكه باید در هر زمانی امور دینیه منحصر باشد به یكن ر.
ـ و به زبانی میگویند جواز تقدیم م ضول بر فاضل و افضل از مـذهس عامـه اسـت .پـ در
مذهس خاصه روا نیست تقدیم م ضول بر فاضل(افضل خل) ،پ امور دینیه منحصر است به افضـل
و جمیع م ضولین باید حاكی و راوی از افضل باشند و از خود چیزی نگویند مانند مسألهگویی كـه
از خود درایتی ندارد و تمام قول او باید روایت از افضل باشد.
ـ و به زبانی میگویند كه م ضولین باید بـه اذن افضـل چیـزی بگوینـد و بـدون اذن او جـایز
نیست چیزی بگویند و این است معنی آنكه امور دینیه باید در هر زمان منحصر به فـرد باشـد و بـاقی
علما راوی و حاكی از او باشند.
ـ و به زبانی میگویند كه عنوان این مسأله كه آیا تقلید اعلم واجس است یـا واجـس نیسـت،
در میان علما مشهور است و عنوان تازه و بدعتی نیست كه تازه در میان آمده باشد .پ بنابر قـولی
كه تقلید اعلم واجس است جمیع م ضولین باید از قول اعلم تكلم كنند نه از قول خـود و ایـن اسـت
معنی آنكه ناطق در هر عصری باید یك ن ر باشد و باقی ساكت.
ـ و به زبانی میگویند كه عدول متعددین محاله در میان ایشان اختالفی هست و رفـع ایـن
اختالف را خداوند عالم جلّشأنه باید كرده باشد و كتاب و سنت ال اظ است و هریك از م تل ـین
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میتوانند متمسك به ل ظی شوند پ رافع اختالف باید ش صی باشد ناطق تـا حكـم كنـد در میـان
جماعت م تل ین و این است معنی آنكه میگـوییم نـاطق بایـد شـ د معینـی باشـد و بـاقی مـردم
جمیعاً باید تابع و راوی و حاكی از او باشند.
ـ و به زبانی میگویند كه در هر زمانی یك ش د باید م سـ باشـد و بـاقی مـردم جمیعـاً
باید تابع تأسی او باشند و نمیشود كه اش اص متعـدده م سـ باشـند چراكـه اشـ اص متعـدده
سلیقههای م تلف و طبعهای م تلف دارند و مقتضای طبعهای م تلف تأسیسات م تلـف اسـت و
تأسیسات م تلف را در میان امت واحده گذاردن تكلیف ما یطاق است یا عسر و حـرج اسـت در
بعضی از موارد و هیچیك از جانس خداوند عالم جلّشأنه نیست .پ

زم است كـه در هـر زمـانی

م س واحدی در میان مردم باشد نه زیاده و جمیـع مـردم بایـد تـابع او باشـند و سـایر علمـا بایـد
راوی و حاكی از جانس او باشند.
ـ و به زبانی میگویند كه چون مردم اختالف طبایع دارند و مقتضی اختالف ،نـزاع و جـدال
است و مقتضی نزاع و جدال هالكت است پ حاكمی از جانس خداوند عالم جلّشـأنه زم اسـت
در میان مردم كه مردم را به سیاست خود به عدل بدارد كه نزاع نكنند و هالك نشوند و اگر حكّـام
متعدد در میان مردم باشند احكام ایشـان بـه جهـت اخـتالف سـلیقههـا و اخـتالف طبعهـای ایشـان
م تلف خواهد بود و اختالف احكام در میان جماعـت واحـده تكلیـف ما یطـاق و عسـر و حـرج
شدید است و از جانس خداوند عالم نیست پـ واجـس اسـت كـه در هـر زمـانی شـ د واحـدی
حاكم باشد بر جمیع خلق تا حكم او واحد باشد و خلق بتوانند عمل به مقتضای حكم واحـد بكننـد
و در عسر و حرج واقع نشوند چنانكه بـر هـر قـومی پیغمبـری مبعـوث بـود و در آخرالزمـان پیغمبـر
آخرالزمان 9ش د واحدی بود و در هر زمانی بعد از او امام واحدی حاكم بر خلـق بـود و در هـیچ
زمانی دو امام حاكم بر خلق نبودند با وجودی كه در یك زمان ائمـه متعـدد بودنـد مثـل زمـانی كـه
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آلعبـا :در میان خلق بودند و مثل زمانی كه حضرت امیر و حسنین و سجاد :در میـان خلـق بودنـد و
مثل زمانی كه حضرت امام حسین و علی بن الحسین و محمّد بن علی :در میان خلق بودند .پـ بـا
اینكه اختالف طبایع در ایشان مضمحل بـود ،همیشـه یكـی از ایشـان نـاطق و حـاكم بـود پـ بـا
وجودی كه اختالف طبایع در میان شیعیان ایشان موجود است به طریق اولـی بایـد یكـی از شـیعیان
حاكم بر جمیع مردم باشد و باقی تابع حكم او و باقی علما راوی و حاكی از جانس او.
ـ و به زبانی میگویند كه در اینكه جایز اسـت كـه بعضـی از شـیعیان را امـام بگوینـد شـك
نیست مثل امام جماعت و مثل امام جمعه .پ احادیثی كه وارد شده كه امام در هـر عصـری یكـی
باید باشد مراد این است كه شیعه ناطق باید یكی باشـد و بـاقی مـردم تـابع او باشـند و سـایر علمـا
حاكی و راوی از او باشند حتی آنكه آن احادیثی كه وارد شده كـه امـام در هـر عصـری بایـد یكـی
باشد از آلمحمّد 9باز مراد این است كه یكی از شیعیان ناطق باشـد و امـام زمـان و امـام اهـل زمـان
خود باشد و باقی مردم تابع او باید باشند و سایر علما حاكی و راوی از او باشند چراكـه شـیعیان از
آلمحمّدند 9چراكه فرمودهاند سلمان منّـا اهـلالبیـت و فرمـودهانـد شـیعتنا منّـا و فرمـودهانـد انـتم مـن

آلمحمّد 9فقال الراوی من آلمحمّد؟ قال 7من آلمحمّد 9پ چنانكـه یكـی از آلمحمـد بایـد امـام
خلق باشد نه زیاده ،باید یكی از شیعیان امام زمان باشد نه زیاده بلكه موافق حكمـت ایـن اسـت كـه
مراد از امام زمان همیشه یكی از شیعیان باشد نه ائمه طاهرین :چراكه جمیع ائمـه دوازدهگانـه امامنـد
از برای اهل جمیع روزگار و در هر عصری ایشان دوازده هسـتند نـه آنكـه در هـر عصـری یكـی از
ایشان امام آن عصر است و یازدهن ر دیگر ایشان هریك امـام یـازده عصـر باشـند پـ چـون جمیـع
دوازده ،ائمه همه عصرها هستند در هر عصری آن امام واحدی كـه بایـد امـام اهـل آن عصـر باشـد،
یكی از شیعیان است كه باید م س باشد و باقی مردم تابع باید باشـند چراكـه معرفـت جمیـع ائمـه
اثناعشر بر اهل جمیع اعصار واجس است پ در هر عصـری كـه بایـد امـام آن عصـر را شـناخت و
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واجس است معرفت او كه هرك او را نشناسد و بمیـرد مـردن او مثـل مـردن اهـل جاهلیـت اسـت
چنانكه فرمودند من مات و لمیعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة مراد معرفت یكی از شیعیان اسـت كـه
نطق و تأسی منحصر به او است و او است امام زمانی كـه یكـی اسـت و واجـس اسـت كـه یكـی
باشد نه متعدد و نه دوازده و باقی مردم باید تابع او باشند و سایر علما حـاكی و راوی از او ،یـا بایـد
ساكت باشند.
ـ و به زبانی میگویند كه خداوند عالم جلّشأنه فرموده كه یوم نبعث فی كل امة شهیداً علـیهم
من ان سهم و جئنا بك شهیداً علی ه

پ در هر امتی یك شـهید مبعـوث اسـت از جـن مـردم نـه

زیاده و ائمه از جن مردم نیستند و شیعیان از جن مردمنـد و پیغمبـر9شـهید اسـت بـر جمیـع ایـن
شهدا و در اینكه شیعیان بزرگ شهیدند بر خلق شك نیست و شهید كسی است كـه ائـس نباشـد
پ كسی كه ائس نیست و در هر عصری باید باشد ،یكی از شیعیان بزرگ است نه زیـاده چراكـه
ل

شهید م رد است و باقی شیعیان باید ساكت باشند یا حاكی و راوی از او.
ـ و به زبانی دیگر میگویند كه همهچیز در ظاهر قرآن نیست بلكـه بعضـی چیزهـا در بـاطن

قرآن است و من اصـغی الـی نـاطق فقـد عبــده در حـدیث اسـت و كسـی كـه گـو داد بـه سـ ن
س نگویی پ به تحقیق كه او را عبادت كرده و گو دهنده عابد است و س نگو معبود اوسـت و
معبود به معنی اله است و اله یكی است به دلیل آنكه خداوند عالم جلّشأنه فرموده لو كان فیهما الهـة
ا ّ اللّه ل سدتا.

باری ،از این قبیل س نان در میان مردم آخرالزمان كه فتنه ایشان روزبـهروز در زیـادتی اسـت
استماع میشود كه از باب «الغریق یتشبث بكلّ حشیش» كلماتی چند را از كتاب و سـنت و كـالم
مشایخ اعلی اللّه مقامهم دستاویز كردهاند و روپو خود قرار میدهند تا بتوانند خود را بـه اهـل حـق
ببندند چراكه نمیتوانند بگویند كه مطلبی را ادعا میكنـیم كـه دلیـل و برهـان از كتـاب و سـنت و
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كالم مشایخ اعلی اللّه مقامهم ندارد .پ از بـاب ناچـاری بـه متشـابهات چنـد متمسـك مـیشـوند
چنانكه عادت اهل باطل در هر طبقه همین است چنانكه خداوند عالم جلّشأنه خبـر داده و فرمـوده
و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغا ال تنة و ابتغا تأویله.

باری ،جواب از جمیع این مزخرفات و خرافات در رساله «ایضاح» گ تـه شـده و در رسـاله
«موضح» كالم آقای مرحوم اعلی اللّه مقامه را ترجمه كردهام كه ایشان تصریح فرمودهاند كـه دلیـل
بر انحصار امور دینیه به ش د واحد در كتاب خدا و احادیث ائمه هدی :نیسـت .پـ مـدعی ایـن
امر باید به معجزه اثبات كند انحصار امر را به ش د واحد و معجزه هم كـه در میـان نیسـت و اگـر
وقت مقتضی شده كه معجزه اظهار شود و مردم به سبس معجزه ب همنـد انحصـار امـر را بـه شـ د
واحد ،چرا امام زمان به ن ـ ن ـی خـود عجـلاللّـهفرجـه ظـاهر نشـدهانـد و در كتـاب مسـتطاب
«ارشاد» در سرّ پنهان بودن نقبا و نجبا قبل از ظهور امام 7در چند فصل متصـل بـه ت صـیل دلیلهـا
ذكر فرمودهاند و انتشار آن كتاب مستطاب ك ایت كرده از نقلكردن من.
باری ،نمیدانم كه بعد از تصریح آن بزرگـوار اعلـیاللّـهمقامـه چنانكـه در رسـاله «موضـح»
نوشتهام كه فرمودهاند دلیلی از كتاب و سنت بر این مطلـس نیسـت و ایـن نسـبت را حضـرات بابیـه
خذلهم اللّه به مشایخ اعلی اللّه مقامهم دادند از برای مقصود خودشان و در كتاب مشـایخ اعلـی اللّـه
مقامهم چنین چیزی نیست ،عذری از برای مصدقین ایشان باقی نیست ولكن دلیلی كـه چنـه مـردم
را ب شكاند كه نتوانند در باطل خود به متشابهی تكلم كنند هنوز خداوند عالم جـلّشـأنه هـم اقامـه
ن رموده و ایشان را مهلت داده مانند مهلت رئی ایشان الی یوم الوقت المعلوم.
باری ،و اگر جواب از هریك این خرافـات مزخرفـات را ب صـوص ب واهیـد ،پـ عـرض
میكنم كه:
ـ جواب از صورت اول كه بر فرضی كه ش د اعلم و افضلی در میان علما مسـلّم شـد بـه
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طوری كه سایر علمای عدول علم و فضل او را بیش از خـود دانسـتند ،بنـابر فتـوای جمیـع علمـای
شیعه از اعلم و یر اعلم ،یر اعلم به فتوای خود باید عمل كند و حرام است بر او تقلیـد اعلـم بنـابر
آنكه اصل تقلید جایز باشد .اما بنابر آنكه اصل تقلید جایز نباشد كه بسـی معلـوم اسـت یـر اعلـم و
اعلم هردو به كتاب و سنت عمل كردهاند و هیچیك مقلد نیستند.
باری ،پ بنابر ات اق جمیع علما تقلید یر اعلم اعلم را جایز نیست و بر یـر اعلـم واجـس
است كه به فتوای خود عمل كند نه به فتوای یر خـود از اعلـم و یـر اعلـم .پـ در ایـن صـورت
معنی ندارد كه یر اعلم تابع اعلم باشد و حاكی و راوی از او باشد مگر آنكه از او سـ ال كننـد كـه
فتوای یر تو در این مسأله چیست آنگاه اگر میداند فتوای یر خود را نقل میكنـد .و آنچـه را كـه
عرض كردم به اصطالح ،سر شما را نبستم چراكه چیزی كه در كتاب نوشته شـد معلـوم اسـت كـه
به دست یر سائل هم خواهد افتاد و ش د عاقل جوابی نمینویسد كه سائل سـاكت شـود ولكـن
در نزد سایرین رسوا گردد.
ـ اما جواب از صورت دویم این است كه اصل عنوان این مسأله كـه آیـا تقـدیم م ضـول بـر
فاضل جایز است یا جـایز نیسـت در اثبـات خلی ـه رسـول خـدا اسـت 9كـه بعضـی از عامـه جـایز
دانستهاند و بعضی از ایشان و جمیع شیعه جایز ندانستهاند و كسانی كه جایز دانستهانـد گ تـهانـد كـه
فاضل و افضل باید متابعت كند م ضول را در حال مصلحت و كسانی كه جـایز ندانسـتهانـد در هـر
حالی متابعت فاضل را زم دانستهاند و این مطلس دخلی به اینكه در میان تـابعین فاضـل و م ضـولی
یافت شود ،ندارد .پ فاضل باید به قول معصوم عمل كند چنانكـه م ضـول بایـد بـه قـول معصـوم
عمل كند نه به قول فاضل بلكه خود فاضل حرام میداند كه م ضول به قول او عمل كنـد بنـابر قـول
به اجتهاد و تقلید مگر آنكه م ضول عامی باشد پـ ایـن صـورت كـه از اصـل محـل نـزاع خـارج
است.
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ـ و اما جواب از صورت سیوم كه م ضولین باید به اذن فاضل تكلم كنند یا عمـل بـه فتـوای
خود كنند پ اگر مراد از اذن این است كه چون م ضول مسـائلی را كـه از كتـاب و سـنت و سـایر
ادله فهمیده عرضه كند بر فاضـل ،فاضـل تصـدیق او خواهـد كـرد و او را اجـازه خواهـد داد شـك
نیست كه امر چنین است و اگر مراد این است كه تا فاضل اذن ندهد م ضول نتوانـد بـه فتـوای خـود
عمل كند و نتواند جواب از مسأله سائلی بگوید مگر آنكه اذن از فاضل بگیرد یا آنكه قول فاضـل را
از برای یر حكایت و روایت كند نه فتوای خود را و نه فتوای سایر م ضولین را پ چنـین مطلبـی
باطل و خارج از ضرورت ایمان بلكه خارج از ضرورت اسالم است چراكه حقی كه در میـان خلـق
باید باشد منحصر است به امری كه از جانس خداوند عالم جلّشأنه به ایشان رسـیده باشـد و آن امـر
منحصر است در آنچه پیغمبر 9تبلیغ كـرده باشـد و آنچـه را كـه او تبلیـغ فرمـوده منحصـر اسـت بـه
چیزی كه ائمه :بیان كرده باشند به قول و فعل و تقریر خود و آنچـه را كـه ایشـان بیـان كـردهانـد در
احادیث ایشان است پ حق ثابت از جانس خداوند عالم جلّشأنه در احادیث ایشان اسـت و بـ .
پ هرك از احادیث ایشان دلیل محكمی بر مطلبی آورد ،آن حقی است از جانـس خداونـد عـالم
جلّشأنه خواه آن ش د فاضل باشد یا م ضول و اعلم باشد یـا یـر اعلـم و هـیچ فاضـلی در دایـره
شیعه نگ ته و ن واهد گ ت به م ضول كه دلیلی را كه تو بـر مطلبـی آوردهای از احادیـث محكمـه
آلمحمّد :باید به اذن من باشد و اگر من اذن ندهم دلیل تو باطـل اسـت و دالّ بـر مطلـس تـو نیسـت
اگرچه از احادیث محكمه آلمحمّد :باشد چراكه شرط حق بودن دلیل تو و شرط د لـتكـردن آن
بر مطلس تو اذن من است مانند آنكه شرط تأثیر منتر این است كه صاحس منتر اذن دهـد كـه منتـر را
ب وانند پ اگر كسی منتر را خواند و صحیح هم خواند ،اگر اذن از صـاحس منتـر نداشـته باشـد آن
منتر تأثیر نكند باری و اگر كسی شنیده باشـد كـه بعضـی از علمـا گ تـهانـد كـه واجـس اسـت بـر
مقلدین كه تقلید كنند از یك مجتهدی كه اگر عمـل كننـد بـدون تقلیـد عمـل ایشـان فاسـد اسـت
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اگرچه عمل مطابق احادیث محكمه ات اق افتاده باشد ،میگویم كه اصل این مطلس خـواه صـحیح
باشد یا نباشد در میان مقلدین و مجتهدی جاری است و مدخلیتی به علمائی كه مقلـد نیسـتند نـدارد
و عالم یر اعلم مقلد اعلم نیست و عالم م ضول مقلد فاضل نیست چراكه به فتوای جمیع علمـا و
اجماع و ات اق ایشان تقلید بر او حرام است و باید خود به فتوای خود عمل كنـد از روی محكمـات
كتاب و سنت اگرچه فاضل و یر فاضلی خبر نداشته باشند كه او از ادله محكمه كتاب و سـنت بـر
مطلبی دلیل آورده و به مقتضای دلیل خود عمل كـرده و هـیچ اذنـی از سـایر علمـا نگرفتـه و اگـر
كسی شنیده باشد كه بعضی از علما گ تهاند كه تقلید اعلم واجـس اسـت بـاز عـرض مـیكـنم كـه
اصل این مطلس خواه صحیح باشد یا نباشد در میان مقلـدین و مجتهـدی جـاری اسـت نـه در میـان
علمائی كه هیچیك تقلید از دیگری نمیكنند و از آنچه گذشت به طور اشاره حكـم مـابین مقلـدین
و مجتهد هم معلوم شد از برای بابصیرتان و انشا اللّه بعد از این هـم از قـول بعضـی از مشـایخ اعلـی
اللّه مقامهم ذكر خواهم كرد به طور صریح.
اما در باب اعلم و یر اعلم و فاضل و م ضول در میان علمای یر مقلدین مطلس بـه طـوری
بود كه عرض كردم و با اینكه میدانم كتاب به دست اهل خبره خواهد افتاد چیزی نمـینویسـم كـه
زبان سائل را به اصطالح بسته باشم و به مقتضای قـل الحـق مـن ربـك فمـن شـا فلیـ من و مـن شـا

فلیك ر(@ ،آیه قرآن ربكم است)@ حق مسأله را بیان كردم و معلوم شد كه م ضـول و یـر اعلـم
كه مقلد نیست از فاضل و اعلم نباید راوی و حاكی از افضل و اعلم باشد یا آنكه به اذن او عمـل بـه
فتوای خود كند بلكه فاضل و م ضول و عالم و اعلم ،همه باید بـه ادلـه محكمـه كتـاب و سـنت و
سایر ادله محكمه عمل كنند.
ـ و اما جواب از صورت چهارم كه آیا تقلید اعلم واجس است یا نیست؟ پ عرض میكـنم
كه حق این مطلس را انشا اللّه بعـد از ایـن از كتـاب مسـتطاب «ارشـاد» عرضـه خـواهم داشـت و
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چیزی را كه باید در این موضع عرض كنم این است كه علمائی كه تقلیـد از یكـدیگر نمـیكننـد و
همه به مرتبهای رسیدهاند كه اهل استنباط احكام الهی از ادله آن شدهاند خواه اعلم و خواه یـر اعلـم
هیچیك معنی ندارد كه تقلید از دیگری كنند .چراكه فرض این است كه همه ادلـه احكـام الهـی را
میدانند و همه از اهل استنباطند پ اگر بعضی چنین استنباط كردند كه تقلید اعلـم واجـس اسـت و
بعضی چنین استنباط كردند كه تقلید یر اعلم هم جایز است ،آیا نه این است كه هریـك از فـریقین
در فهم خود مستقلند و تقلید از یكدیگر نباید بكنند به ات اق و اجمـاع فـریقین پـ چنانكـه آنهـایی
كه تقلید اعلم را واجس میدانند تقلید نمـیكننـد كسـانی را كـه تقلیـد یـر اعلـم را جـایز مـیداننـد
كسانی كه تقلید یر اعلم را هم جایز میدانند تقلید نمیكنند از كسـانی كـه جـایز نمـیداننـد .پـ
هریك از فریقین به فتوای خود عمل میكنند و از روی فتوای خود فتوی میدهند نـه از روی فتـوای
یر و هریك فتوای یر را ردّ میكنند و ردّ مینویسند .پ در چنین صورتی هـیچ معنـی نـدارد كـه
یكی از اهل استنباط از استنباط خود ساكت شود و استنباطی را كه ردّ میكند و ردّ بر آن مینویسـد
از برای مردم بیان كند و حاكی و راوی از م الف خود باشد و حال آنكه میشود كه شـ د اعلـم
تقلید یر اعلم را جایز داند چنانكه بعد از این عبارت كتاب مستطاب «ارشاد» را از برای شـما نقـل
خواهم كرد انشا اللّه و میشود كه فتوای یـر اعلـم هـم همـین باشـد و مـیشـود كـه بـر خـالف
یكدیگر باشند و میشود كه بعضی از علمای اعلم و یر اعلم فتوا دهند كه تقلید یـر اعلـم واجـس
است و میشود كه بعضی از علمای اعلم و یر اعلم فتـوا دهنـد كـه تقلیـد یـر اعلـم جـایز اسـت.
باری ،علمای مستنبطین معنی ندارد كه بعضـی سـاكت باشـند یـا حـاكی و راوی از م ـالف خـود
باشند ولكن «الغریق یتشبث بكل حشیش».
ـ اما جواب از صورت پـنجم كـه در میـان عـدول اختالفـی هسـت و رفـع ایـن اخـتالف را
خداوند عالم جلّشأنه باید كرده باشد پ عرض میكنم كه چنین فرض مـیكننـد كـه اختالفـی را
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كه خدا و رسول و ائمه هدی :خواستهاند كه در میان عدول نافین باشد باید خداوند عـالم جـلّشـأنه
رفع كند چنانكه فرمودند نحن اوقعنا ال الف بینكم و احادیث بسیار بـر ایـن معنـی وارد شـده اسـت
مثل آنكه یكی از علمای عدول نافین كشمش را كه به آتش گرم شود نج و حرام دانـد و یكـی از
ایشان حرام داند و نج نداند و یكی از ایشان حالل و پـاك دانـد .پـ چنـین اختالفـی در احكـام
ثانویه از جانس خدا و رسول و ائمه هدی :همیشه بوده و خواهـد بـود و مـراد الهـی اسـت و معقـول
نیست كه خداوند عالم جلّشأنه چیزی را كه خواسته و به آن راضی است رفع كنـد .حتـی آنكـه در
زمان حضور معصومین :چنین اختالفات را از روی عمد میانداختنـد چنانكـه حضـرت صـادق 7در
یك مجل از یك مسأله سه ن ر س ال كردند و سه جواب م تلف فرمایش كردند.
باری ،پ اختالفی كه مراد خدا و مرضی اوست جلّشأنه كه نباید رفع شـود و امـا اختالفـی
كه مراد و مرضی خدا و رسول و ائمه هدی:نیست و باید رفع شود كـه در زمـان یبـت امـام زمـان
عجل اللّه فرجه بلكـه در بعضـی از احیـان زمـان حضـور معصـومین همـین علمـای عـدول نـافین را
خداوند عالم جلّشأنه قرار داده از برای رفعكردن آن خالفها چنانكه فرمودنـد ان لنـا فـی كـل خلـف

عدو ً ین ون عن دیننا تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین .پ بنابراین خود این عـدول
اختالفی كه باید رفع شود از میان ایشان با یكدیگر ندارند و هریك از ایشان مصدق هریـك هسـتند
و اختالفی در اصل دین و مذهس تشیع ندارند و هریك دوستی هریك را جز دیـن و مـذهس خـود
میدانند و اگر فرض كنید كه ش صی نتواند رفع كند از دین ائمه طاهرین :تحریف ـالین و انتحـال
مبطلین و تأویل جاهلین را كه چنین ش صی داخل عـدول نـافین نیسـت و عـدول نـافین هریـك از
ایشان میتواند ن ی كند از دین جمیع شبهات ملحدین را و عدد ایشـان در هـر عصـری در احادیـث
هست به طوری كه در رساله «ایضاح» از عبارت كتاب مستطاب «ارشاد» ایـراد كـردهام و ایشـان
همه عالم و همه عادلند به علمی و عدلی كه خداوند عالم جلّشأنه مـیبینـد ایشـان را بـر آن حـال و
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رسول خدا و ائمه هدی :شاهدند و مشاهده میكنند ایشان را بر آن حـال و خبـر دادهانـد كـه در هـر
زمانی ایشان هستند و ایشان اجلّ و اعظمند از اینكه تقلید كنند از یكدیگر یـا حـاكی و راوی باشـند
از یكدیگر .چراكه اگر بعضی نتوانند استنباط احكام الهیه و امور دینیه را از ادله مقرره آنهـا بكننـد از
این دایره خارجند و اگر میتوانند استنباط كنند همه داخلند و حكایت و روایت از یكـدیگر در حـق
ایشان معنی ندارد مگر آنكه هریك روایت و حكایت كنند احادیث ائمه طـاهرین :را از طبقـه سـابق
بر خود یا از كتاب سابقین یا از كتاب معاصرین یا از ل

معاصرین كه خـود ایشـان هـم روایـت و

حكایت كنند از عدولی دیگر و این مطلس اختصاصی به بعضـی از عـدول دون بعضـی نـدارد بلكـه
همه در این امر شریكند حتی آنكه آن ناطقی هم كه فرض كنید امر دین منحصر اسـت بـه او ،او هـم
باید از راویان عدول اخذ كند احادیث را چراكه احادیث به او به طور وحـی نرسـیده .بـاری چیـزی
كه در این میان میتوان گ ت این است كه چون همه این عدول للّه و فـیاللّـه عمـل مـیكننـد نـه از
روی هوای ن

و همه زاهدند در دنیا و را بند به سوی آخرت ،پ هریك در محل حاجـت و بـه

قدر حاجت و به قدری كه خداوند عالم جلّشأنه ایشان را امر فرموده خواهند كرد و مانند اهـل ایـن
روزگار طالس جی ه این دنیا و ریاست و هوای ن ـ نیسـتند پـ در هـر زمـانی و مكـانی بـه قـدر
اقتضای آن زمان و مكان حركت میكنند .پ اگر یكی از ایشـان در یـك زمـانی ك ایـت اهـل آن
زمان را كرد باقی خود را معاف میدارند و اگر یكی از ایشان ك ایت اهل یك مكانی را كـرد بـاقی
خود را در امر آن مكان معاف میدارند و ممنون آن كسی هستند كه خود را به بـالی معاشـرت ایـن
خلق منكوس مبتال كرده .پ ممكن است كه به حسس اقتضا و حاجت اهل یـك زمـانی یكـی از
ایشان معروف باشد و باقی معروف نباشند و ممكن است كه به حسس اقتضا و حاجـت اهـل یـك
مكانی یكی از ایشان در آن مكان معروف باشد و باقی یر معروف و اگر احیانـاً یـكن ـر در زمـانی
یا مكانی ك ایت نكرد دو ن ر معروف خواهند شد و اگر آندو هم ك ایـت نكردنـد بیشـتر چنانكـه
98

میفرماید و اضرب لهم مثالً اصحاب القریة اذ جا ها المرسلون اذ ارسـلنا الـیهم اثنـین فكـذبوهما فعزّزنـا

بثالث فقالوا انا الیكم مرسلون و از این حاجت و اقتضا در هر زمان و مكان خدا است دانا و شـهودی
كه شاهدند بر خلق آسمان و زمین و باقی خلق نمیدانند .پـ اگـر یـكن ـر در یـكزمـان و مكـان
ك ایت كرد و خدا میداند كه ك ایت كرده ،همان یكن ر را معروف میسـازد و اگـر دانسـت كـه
یكن ر ك ایت نمیكند ،بیشتر از یكن ـر را معـروف مـیكنـد و خلـق نمـیتواننـد حكـم كننـد بـر
خداوند عالم جلّشأنه كه چون در یكزمانی یكن ر را معروف كردی ،باید در همه زمانهـا همیشـه
یكن ر را معروف كنی و چون در یكزمانی جمعی را معروف كردی باید در جمیـع زمانهـا جمعـی
را معروف كنی و اگر كسی شعوری داشته باشد از سبك آیـه شـری ه مـیفهمـد كـه خداونـد عـالم
جلّشأنه ن واسته خبری از حال این رسل داده باشد و ب  ،بلكه خواسته بگوید كه مـا در هـر زمـان
و مكانی حجتهای خود را به قدر احتیاج اهل آن زمان و مكـان ظـاهر مـیكنـیم .پـ اگـر یكـی از
ایشان ك ایت نكرد ،دیگری را به امداد او میفرستیم و اگر آن دو ن ر هم ك ایت نكردنـد ،سـیومی
را به امداد آنها میفرستیم و همچنین پ از این جهـت فرمـود و اضـرب لهـم مـثالً اصـحاب القریـة اذ

جا ها المرسلون اذ ارسلنا الیهم اثنین فكذبوهما فعزّزنا بثالث فقالوا انا الـیكم مرسـلون و اگـر بـه محـض
اخبار از حال سابقین میخواست خبری بدهد میفرمود «و اذكر اذ ارسـلنا الـیهم اثنـین» چنانكـه در
جاهایی كه خواسته از احوال سابقین خبری داده باشد و ب فرموده و اذكر عبدنا ایوب اذ نـادی ربـه.
و اذكر عبادنا ابرهیم و اسحق و یعقوب اولی ا یدی و ا بصار .و اذكر اسمعیل و الیسع و ذاالك ل و كـلّ

من ا خیار و سبك اینجور آیات در اخبار صرف است و اما و اضـرب لهـم مـثالً اصـحاب القریـة در
تعلیم و حكمت آموختن به امت است نه محض اخبار و ب مثل آنكه میفرماید و اضـرب لهـم مـثالً

رجلین جعلنا حدهما جنتین من اعناب تا آخر آیات و ضرب امثال را از برای تعلیم امور كلیه مـیآورد
چنانكه فرموده و تلك ا مثال نضربها للناس و مایعقلها ا ّ العـالمون یعنی این مثلهـا را مـیزنـیم از بـرای
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مردم و تعقل نمیكند آنها را مگر علما .
باری ،پ و اضرب لهم مثالً اصحاب القریة اذ جا ها المرسلون اذ ارسلنا الـیهم اثنـین فكـذبوهما

فعززنا بثالث فقالوا انا الیكم مرسلون یعنی از برای قوم خود بزن مثل را و آن مثل اصحاب قریه انطاكیـه
است در وقتی كه آمد نزد ایشان رسو ن خدا در وقتی كه فرستاده بودیم به سـوی ایشـان دو ن ـر را،
پ تكذیس كردند آن دو ن ر را پ قوت دادیم آن دو را به فرستادن رسـول سـیومی پـ گ تنـد بـه
درستی كه ما رسو ن خداییم به سوی شما .پ در صورتی كه یك رسول خدا در زمـانی و مكـانی
نتوانست به انجام رساند رسـالت خـود را ،رسـولی دیگـر را بـه امـداد او مـیفرسـتد خداونـد عـالم
جلّشأنه تا آنكه به تصریح این آیه سه ن ر را در یك زمان و یك مكان فرستاد تا آنكه مراد ایشـان بـه
عمل آمد .آیا چه گمان دارید در امر شیعیان كه همیشه باید یك ن ـر نـاطق باشـد در هـر عصـری و
باقی ساكت؟ آیا نه این است كه پیغمبران خدا هرقدر درجه ایشـان در مقـام خودشـان پسـت باشـد،
نسبت به شیعیان با ترند و پیغمبران در مقـام م ثرنـد و شـیعیان در مقـام اثـر ایشـان واقعنـد ،پـ در
صورتی كه كسانی كه در مقام م ثر واقعند در یك زمان و در یك مكـان چنـد ن ـر ایشـان بایـد بـه
امداد یكدیگر رسالت خود را به انجام رسانند ،پ كسانی كـه ه تـاد مرتبـه مرتبـه ایشـان پسـتتـر
است از پیغمبران ممكن است كه ه تاد ن ر از ایشان در یك زمان و در یك مكان به امداد یكـدیگر
احكام الهی را به انجام رسانند و بعضی مقلد بعـض نباشـند مثـل آنكـه پیغمبـران بعضـی مقلـد بعـض
نبودند كه راوی و حاكی از بعض باشند و به همه ایشان ملك نازل میشد و به امر ملـك مـیكردنـد
آنچه میكردند .پ علمای یر مقلدین هم به امر امام7میكنند آنچه میكننـد و بعـض مقلـد بعـض
نیستند كه راوی و حاكی از مثل خود باشند و اگر راوی و حاكی از یر شدند پ مقلدنـد نـه عـالم
و اگر مقلد شدند خودشان در تكالیف خود جاهلند و خودشان از تحریف ـالین و انتحـال مبطلـین
و تأویل جاهلین ایمن نیستند و خودشان در شباك ابلی گرفتارند و كسی بایـد ایشـان را از شـباك
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ابلی نجات دهد پ داخل در دایره عدول نافین ن واهند بود و فرض این اسـت كـه عـدول نـافین
باید خودشان از دام شیطان رسته باشند تا بتوانند مردم را از دام او نجات دهند.
و اگر خیال كنی كه بنابراین فرض هریك از عدول میتوانند كـه تمـام مـردم را از دام ابلـی
نجات دهند پ یك ن ر ایشان ك ایت میكند در نجات جمیـع مـردم پـ نطـق بـاقی عـدول لغـو
خواهد شد ،پ از این جهت كه خداوند عالم جلّشأنه لغوكار نیست همیشه یكـی از ایشـان نـاطق
است و ك ایت میكند و نطق باقی لغو است ،پ البته باقی ساكت خواهند بـود یـا راوی و حـاكی
از آن یك ن ر ،و اگر چنین خیالی در نظرت جلوه كرد مغـرور مشـو و بـا تـذكر فكـر كـن كـه آیـا
كدامیك از شیعیان زبان ایشان فصیحتر است از زبان پیغمبـران و آیـا كـدامیـك از ایشـان علمـش و
حكمتش بیشتر است از پیغمبران و آیا كدامیك تدبیر او بیشـتر اسـت از تـدبیر پیغمبـران و آیـا قـوت
ن

كدام بیشتر است از قوت ن

پیغمبران و آیا تصرف كدام بیشـتر اسـت از تصـرف پیغمبـران و

آیا معجزه كدام بیشتر است از معجزه پیغمبران؟ و همچنین در سایر ص ات حسنه .پ چـه شـد كـه
در یك زمان و یك مكان سهن ر از ایشان باید به امداد یكدیگر بـه انجـام رسـانند احكـام الهـی را و
لغو نبود وجود سه ن ر و یك ن ر و دو ن ر نتوانستند به انجام رسانند امر الهی را و چون سیومی امـداد
كرد ،به انجام رسید؟ پ بر همین نسق ممكن است كه یـك ن ـر عـدل بـا علـم و فضـلی كـه دارد
نتواند به انجام رساند امر احكام الهـی را و سـرّ ایـن امـر ایـن اسـت كـه اگرچـه هریـك از پیغمبـران
سهگانه شرایط پیغمبـری در او جمـع بـود و نقصـانی در او نبـود ولكـن طبیعـت خلـق روزگـار در
اعصار ،م تلف است و خدا است جلّشأنه مطلع بر آن طبایع .پـ بسـا آنكـه اهـل زمـانی یـا اهـل
مكانی چون یك ن ر س نی گ ت اعتنائی به س ن او نكنند پ چون اعتنا نكردند گو بـه سـ ن
س نگو ندهند پ ن همند كه چه میگوید پ چون دو ن ر و سه ن ر و بیشتر گ تند یـك مطلـس را
اعتنا كنند پ چون اعتنا كردند گو دهند پـ چـون گـو دادنـد خواهنـد فهمیـد كـه مطلـس
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چیست و خواهند فهمید كه س ن هریك تام و كامل بود و حق و صدق بود و در هیچیك نقصـانی
نبود و نقصان در خود خلق بود كه پرده طبـع ایشـان حائـل شـد كـه اعتنـا بـه سـ ن یـك سـ نگو
نكردند پ رفع حجاب طبع ایشان به تعدد اش اص پیغمبران شـد و بسـا آنكـه در زمـانی و مكـانی
اعتنا به س ن یك ن ر هم بكنند و پرده طبیعت ایشان كمتـر حاجـس فهـم آنهـا باشـد و خـدا اسـت
مطلع بر احوال مردم .پ هرگاه در زمانی و مكانی دانست كه اعتنا به س ن یك س نگو مـیكننـد
اكت ا میكند به فرستادن یك ن ر و این اختالف طبایع در اعصـار بـه ت اوتهـای فـاحش اسـت حتـی
آنكه در سیر و سلوك و لباس و معا و مسكن و مأوای هریك از حجتهـای خداونـدی جـلّشـأنه
ت اوتها است كه برخالف یكدیگر به نظر میآید .آیا نبود كه حضرت امیر صلواتاللّه علیه بـا لبـاس
خشن و ذای جشس مشغول آبیاری زراعات مردم میشدند و به مزد كسـس خـود معـا خـود را
میگذرانیدند و حضرت امام حسن 7اینطور سلوك نمیكردند ولكن حلمها اظهار میفرمودنـد در
نزد نامالیمات كه حضرت امام حسین 7متحمل نمیشدند .باری ،مقصود آنكه مصالح هر زمـانی و
مكانی را خداوند عالم جلّشأنه دانا است و در هر زمانی و مكانی حجج خود را اظهـار مـیكنـد بـه
طوری كه حكمت او اقتضا كند و خلق نمیتوانند حكم كنند بر او و ایجاب كنند چیـزی را كـه او
ایجاب ن رموده.
ـ اما جواب از صورت ششم كه در هر زمانی باید م س واحدی باشد ،پـ اصـل@ ایـن
مطلس در نوع حجتهای اصل جـاری اسـت و در احكـام اولیـه الهیـه از حتمیـات اسـت ولكـن در
حجتهای فرع و حجتهای حجت اصل ،مانند شیعیان بزرگ كـه حجتهـای حجـت اصـلند كـه امـام
زمان 7باشد ،جاری نیست خصوص در احكام ثانویه الهیه .آیا نه این است كه در احكام اولیـه بایـد
حجت معصوم از جمیع گناهان و از سهو و خطا و نسیان و سایر نقصها در میان خلق ظاهر باشـد تـا
خلق او را مشاهده كنند و با او مجالست و معاشرت و مكالمت كنند تا قطع اعذار ایشان را به زبـان
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بیان و ابالغ و به افعال و معجزات بكند در میان ایشان ،پ امر الهی را جاری كند و امر بـه معـروف
و نهی از منكر و اقامه حدود الهیه نماید ولكن در احكام ثانویه این امر جاری نشد و امـام معصـوم از
هر نقصی عجلاللّه فرجه ائس شد بلكه در زمان حضور ائمه طاهرین :از وقتی كه صـس خالفـت
شد ،امور الهیه محوله به ایشان هم از ایشان گشت و تغیرت البالد و من علیها پـ ایشـان از تصـرف
ظـاهری ممنــوع شـدند و اگــر احكــام ثانویـه برپــا نشـده بـود بایـد در هــر عصـری یكـی از ایشــان
فرمان رمای خلق باشند تا روز قیامت ،چراكه حجت معصوم از جمیع نقصها ایشانند و ب و احـدی
از شیعیان ایشان ادعای عصمت از جمیع نقصها و سهو و نسیان و خطا را در جمیع امـور در جمیـع
احوال نكرده و نمیكند و مدعی چنین امری ن

ادعای او دلیل بطالن اوسـت و خـود او مكـذب

خود اوست به ادعای خود و م س حقیقی كسی است كه او ً علم به جمیع جهات تأسی خـود
داشته باشد و ثانیاً باید در تأسی هر اساسی لتی و سهوی و نسیانی و خطائی از بـرای او نباشـد و
چنین امری را احدی از شیعیان ادعـا نكـرده و ن واهـد كـرد و ن ـ ادعـای مـدعی مكـذب خـود
اوست و م س چنین تأسیسی در اسالم به جز پیغمبر آخرالزمان كسـی دیگـر نیسـت او ً و حامـل
این تأسی به جز ائمه طاهرین كسی دیگر نیسـت و گمـان نمـیكـنم كـه كسـی در اسـالم بتوانـد
ادعای تأسی در یكی از احكام ظاهره و باطنه بكند چه جای تأسی در جمیع احكام مگـر آنكـه
از اسالم خارج شود .و این مطلـس در میـان علمـای مـذهس اثناعشـری محـل ات ـاق اسـت كـه بـه
مضمون آیه شری ه ماكان لهم ال یرخ من امرهم و به مضمون آیه شری ه اللّه ی لق مایشا و ی تار جمیـع
احكام شریعت و طریقت و حقیقت از برای اهل ظاهر و باطن از نبـی و امـت و از امـام و شـیعه و از
عالم و عامی ،تمام باید از جانس خدا باشد و هیچ خیرهای از برای احدی از خلـق نیسـت نـه دربـاره
ن

خود و نه درباره یر و تمام احكام ظاهره و باطنه در هـر مرتبـه از مراتـس بایـد از نـزد خداونـد

عالم جلّشأنه باشد و به ات اق عقل و نقل اهل اسالم و ایمان احكام الهیه وحی نشـده در آخرالزمـان
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مگر به پیغمبر 9و بعد از او پیغمبری ن واهد آمد .پ جمیع احكام الهـی از زمـان او تـا روز قیامـت
در نزد اوست و ب و او است م س به وحی الهی و ب و وحـی تأسیسـی بـه وجـود مبـارك او9
ختم شده و به مضمون ماآتیكم الرسول ف ذوه و مانهیكم عنه فانتهوا باید جمیـع احكـام الهـی را از او
گرفت و ب و جمیع آن احكام در كتاب اوست و حامـل و شـارح آن ائمـه طاهریننـد :و بـ كـه
همیشه ایشان با كتاب و كتاب با ایشان است تا آنكه هردو وارد شـوند بـر پیغمبـر 9بـر لـس حـوض
كوثر ،چنانكه این مطلس به طرق م تل ه و ال اظ م تل ه با اتحاد مطلـس از خاصـه و عامـه روایـت
شده از آن حضرت 9كه فرمودند انی تارك فیكم الثقلین كتاب اللّه و عترتی اهل بیتی لنی ترقا حتی یردا

علی الحوض ما ان تمسكتم بهما لنتضلوا بعدی پ از ایـن جهـت كـه ائمـه :حامـل و عـالم و شـارح
كتابند و خل ای خدا و رسولند ایشان را هم م س بگوییم منعی نیست و همچنـین شـیعیان بـزرگ
ایشان را كه حامل فضائل و راوی آنها هستند و به قدر مرتبه خود كه اثر مرتبه ائمه طاهرین :اسـت و
خلی ه خلی ه و حجت حجتند میتوان ایشان را هم م س نامید و مانعی نیست ولكن لزوم وحـدت
شیعه و انحصار امور دینیه به آن ش د و رجوع جمیع مردم به او و حكایت و روایت سایر شـیعیان
بزرگ از او و نطق از جانس او مانند لزوم رجوع جمیع مردم به امام 7و لـزوم حكایـت و روایـت از
او از مذهس شیعه نیست و قیاسكردن حال شیعه را بـه حـال امـام 7در مـذهس شـیعه جـایز نیسـت
چراكه او ً قیاسكردن در مذهس شیعه جایز نیست چه جای قیاس معال ارق .آیا نـه ایـن اسـت كـه
امام 7حجت اصل است و قول خود او حجـت اسـت اگرچـه روایـت از امـامی دیگـر نكنـد و زم
است ایمان به اینكه قول او حق است مانند لزوم به حقیت قول امام سـابق و سـایر حجتهـای سـابقه،
اما شیعه قول او حجت است اگر روایت از امام خود كند و اگر از امـام روایـت نكنـد قـول خـود او
بدون روایت حجت نیست نهایت آنكه اگر شیعه ثقه و امین شد میدانیم كه بـدون روایـت حكمـی
نمیكند و چون اطمینان به او داریم میدانیم كه قول امام 7را از برای مـا روایـت كـرده نهایـت اگـر
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ل

روایت را هم روایت نكرده باشد آنچه را از روایت فهمیـده از بـرای مـا گ تـه و مـراد امـام 7را

نقل به معنی كرده و از برای ما بیان كرده پ از این جهت كه اطمینـان بـه او داریـم بسـا آنكـه از او
نپرسیم كه ل

حدیث را از برای ما بگو ولكن چون میدانیم كه حكمی كه میكند و فتـوایی كـه

میدهد از روی هوای خود او نیست و حكم امام 7و فتوای او را از برای ما میگویـد مـیدانـیم كـه
حكم او حكم امام 7است و فتوای او فتوای او است و قول او قول او است و ردّ بـر او ردّ بـر امـام7
است و انكار او انكار او است و ردّ بر امام 7ردّ بر خدا اسـت و ردّ بـر خـدا در حـد شـرك بـه خـدا
است جلّشأنه .پ اگر راوی ثقه یك روایت كند از امام 7و كسی ردّ كند بر او ردّ بر امـام 7كـرده
و اگر صد روایت كند و كسی ردّ كند ،ردّ بر امام 7كرده پ در چنین صورتی كـه شـیعیان عـدول
قولی و حكمی ندارند مگر قول و حكم امام 7معنی ندارد كه بعضی راوی و حـاكی از بعـض باشـند
مانند آنكه همه راوی و حاكی از امام علیهمالسالماند اگرچه بـه واسـطه روات سـابق باشـد و معنـی
ندارد كه یكی از شیعیان حجت اصل باشد و باقی راوی و حاكی از او یا حاكم اصـل باشـد و بـاقی
رعیت و تابع .مگر آنكه فرض كنید كه باقی ،روایات امام 7را ندانند پ در ایـن صـورت از عـدول
نافین ن واهند بود بلكه مقلدین خواهند بود و اصل فرض مسأله این است كه عدول نـافین از علمـا
باشند و همه راوی و حاكی از امام 7باشند.
بــاری ،امــا جــواب از آنكــه اشـ اص م تل ــه تأسیســات م تل ــه خواهنــد كــرد و تكلی ـف
ما یطاق زم خواهد آمد ،پ میگوییم كه شیعیان عدول تأسیسی از هـوای ن ـ خـود ندارنـد و
در اصل دین و مذهس و ضروریات آنها هم كه اختالف ندارنـد كـه مـردم را بـه اخـتالف بدارنـد و
تكلیف ما یطاق زم آید و اگر اختالفی در نظریات داشته باشند در صورتی كه همه ایشـان از قـول
امام 7روایت كنند و امام7از روی عمد اختالف در میان ایشان انداختـه باشـد ماننـد آنكـه حضـرت
صادق 7در مجل واحد از مسأله واحـده سـه جـواب م تلـف مـیفرمودنـد كـه نقصـی زم نیایـد
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خصوص در احكام ثانویه و تكلیف ما یطاقی را زم ندارد چراكه هر عـدلی خـود او و مقلـدین او
عمل میكنند به آنچه به او رسیده و فهمیده و همچنین سایر عدول و مقلدین ایشـان عمـل مـیكننـد
به آنچه به ایشان رسیده و فهمیدهاند و در واقع هیچ اختالفی با هم ندارند چراكه هریك از ایشـان بـه
دیگری بگوید كه من فالن مسأله را برخالف تو فهمیدهام از قول امام ، 7آن دیگری مـیگویـد كـه
تكلیف تو همان است كه فهمیدهای از قول امام 7و نباید به فتوای من عمل كنـی چنانكـه مـن نبایـد
به فتوای تو عمل كنم و جمیع عدول در نظریات ات اق دارند كه هریك باید متمسك به ادلـه نظریـه
خود باشند از كتاب و سنت.
باری ،و اگر كسی گمان كند كه منظور از تأسی این است كه حكومـت كلیـه و ریاسـت
عامه از برای یك ن ر باید باشد كه او رئی و حاكم بر كل خلق باشد بـه طـور ظـاهر و دو سـلطان
در یك مملكت نگنجد و حكام متعدد در یـك و یـت نتواننـد حكومـت كننـد و خانـهای كـه دو
كدبانو دارد ناروب خواهد ماند .پ عرض میكنم كـه از ایـن قبیـل اسـتد ل در آیـات و اخبـار و
اقوال علما و حكما (حكام خل) هست ولكن هر س ن جـایی و هـر نكتـه مكـانی (مقـامی خل)
دارد .پ فكر كنید كه آیا چنین حكومت عامه از برای كیست و در چه عالمی جـاری اسـت و در
احكام اولیه است یا در احكام ثانویه؟ ولكن «الغریق یتشبث بكـل حشـیش» و یتحـرك لسـانه بمـا
یتعقل فی جنانه قل سمّوهم ام تنبئونه بما یعلم فی ا رض ام بظاهر من القول پ بعضـی از ایـن قبیـل
استد ل در نوع حكومت است و بعضی م صوص معصومین:است و بعضی در احكام اولیـه اسـت
و بسا آنكه در احكام ثانویه تغیرات (تغییرات خل) پذیرفته .آیا نه این است كـه حكومـت كلیـه كـه
شائبه جهلی و لتی و سهوی و نسـیانی و عصـیانی در آن راهبـر نباشـد م صـوص ائمـه طـاهرین:
است به طوری كه محل ات اق است در میان شیعه اثناعشری كـه جهـاد كـه اعظـم امـور حكومـت
ظاهری است م صوص معصوم حقیقی 7است و باید در ركـاب او جهـاد كـرد .و همچنـین اقامـه
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حدود مانند رجم و حدّ قتل(حد و قتل خل) و امثال اینها بنـابر اختیـار مشـایخ و جمعـی از محققـین
علما رضوان اللّه علیهم م صوص معصوم 7است و عمده چیزی كه در حكومت ظاهری در كـار
است جهاد و اقامه حدود است و اگر از این قبیل امور م صوص معصوم7باشد و شیعیان بـدون اذن
خاصی نتوانند متصدی شوند ،پ عمده امر حكومت ظاهری از ایشان مسلوب میشـود .پـ مـراد
از حاكمی واحد كه باید متصدی این قبیل امور شود معصوم حقیقی 7خواهد بود نـه شـیعیان ایشـان
و همچنین است امر در هر موضعی كه عصمت حقیقی شرط آن است .پ از این قبیـل بیانـات چـه
در كتاب باشد و چه در احادیث و چه در كالم علما  ،مراد معصوم حقیقی اسـت 7و چـون بعـد از
صس خالفت ،وضع اوّلی تغییر كرد در وضع ثانوی این امـور از اهـل آن منصـرف شـد و متصـدی
نشدند حتی آنكه به یر از حضرت امیر 7سایر ائمه :نتوانستند كه نماز جمعـه كـه یكـی از واجبـات
بزرگ اسالم بود بجا آورند و حدّی از حدود را ظاهراً جاری كنند.
باری ،هر دلیلی كه د لت كند بر لزوم وحدت سائ و م س و حـاكم و نـاطق و حجـت
و امثال اینها جمیعاً از برای معصوم حقیقی 7است نـه شـیعیان تـابع اگرچـه بعضـی افضـل و اعلـم از
بعضی دیگر باشند و بسی واضح است كه عدول نافین بابصیرتند در دین خود و میداننـد كـه افضـل
را باید تصدیق كرد و آیه و تنسوا ال ضل بینكم را فرامو نمیكننـد و اگرچـه بـه جهـت مصـلحت
زمانی از باب امتحان الهی معروف در میان مردم یكی باشد و منحصر شود نطق و بیان به او.
ـ اما جواب از صورت ه تم كه خلق م تلـفالطبـایع همیشـه حـاكم واحـدی مـیخواهنـد
اگرچه جواب از این صورت در عنوان سابق معلوم شد ولكن م تصـری عـرض مـیكـنم كـه اگـر
وضع اول تغییر نكرده بود و احكام اولیه در میان خلق جاری بود ،صـس خالفـت در هـر عصـری
نشده بود و دولت باطل لبه نكرده بود در عالم كه بسی واضح است در نزد شیعه اثناعشری كـه در
هر عصری حاكم واحد منحصر به فرد معصـوم از جمیـع نقـائد یكـی از ائمـه طـاهرین سـالم اللّـه
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علیهم بودند و در این زمانها امام زمان عجل اللّه فرجه ائس نبودند و در میـان مـردم ظـاهر بودنـد و
حكّام را از برای اجرای احكام به اطراف میفرستادند .اما بعد از تغییر وضـع اولـی و طریـان احكـام
ثانویه و یاب ائس عجل اللّه فرجه كه معلوم است كه حكومـت ظـاهری و نظـم عبـاد و بـالد بـا
سالطین است و همین امور طاریه سبس صدور احادیث م تل ه است و فرمودند نحن اوقعنا ال ـالف

بینكم و مكـرر عـرض شـد كـه عـدول نـافین در ضـروریات دیـن و مـذهس نزاعـی ندارنـد و همـه
بابصیرتند در دین و مذهس خود ،اما اختالفی كه به جهت اختالف اخبار و انظار دارند كه بـه ات ـاق
جمیع ایشان چنین اختالفی به جهت مصالح ازمنه و امكنـه و امزجـه اسـت و بایـد در میـان باشـد و
هریك از عدول تصدیق میكنند باقی را و نزاعی ندارند كـه حـاكمی ب واهنـد كـه در میـان ایشـان
حكم كند اگرچه به اقتضای مصلحت یك زمانی و مكانی یكی از ایشان حاكم شرع باشـد و نطـق
منحصر به او شود.
و اما استد ل به اینكه چون در هر عصری از اعصـار حضـور ائمـه طـاهرین :یكـی از ایشـان
ناطق بودند ،پ همیشه در میان شیعیان ایشان هم باید یكی از ایشان ناطق باشد به طریق اولی ،پـ
عرض میكنم كه بسی واضح است در نزد عاقالن كه این قیاس به طریق اولی نیسـت و قیـاس حـال
یر معصوم به معصوم است و قیاس معال ارق است و قیاس معال ارق را اصـحاب قیـاس هـم جـایز
نمیدانند چه جای علمای اثناعشری عدول نافین كه مطلقاً قیاس را جایز ندانستهانـد در امـور جزئیـه
دینیه چه جای امر كلی كه جمیع امور دینیه راجع به آن شود كه تمام خلـق بایـد تـابع باشـند نهایـت
بعضی مقلد صرفند و بعضی راوی و حاكی از برای ایشان.
ـ اما جواب از صورت هشتم كه ل
ل

امام بر شیعیان گ ته میشود ،پ عرض مـیكـنم كـه

امام در لغت و عرف و شرع گ ته میشود بر هر مقدّمی از خوب و بـد و مـ من و كـافر و آیـه

شری ه یوم ندعو كل اناس بامامهم بعد از ت سیر ائمه طاهرین :شاهد صدقی است بر مدعا كه فرمودنـد
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امام دو امام است امامی كه دعوت میكند مردم را به آتش چنانكه فرموده و جعلناهم ائمة یدعون الـی

النار و یوم القیمة ینصرون و فرموده و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا بـاری ،در ایـن قـدر از سـ ن محـل
س ن نیست و نزاعی نیست ولكن به این استد ل باید همیشه امام جماعت هم در هرعصـری یـك
ن ر باشد نه بیشتر .چراكه ل

امام بر او صدق مـیكنـد و امـام بایـد یكـی باشـد در هـر عصـری و

همچنین امام جمعه باید همیشه در هر عصری یكی باشد و امـام شـنبه بایـد یكـی باشـد و همچنـین
ائمه علوم و سایر مقدمین در هر امری باید همیشه یك ن ر باشد چراكه ل

امام بر او صـادق اسـت

و حدیث وارد است كه امام باید در هر عصری یكی باشـد و بـه ایـن اسـتد لها بایـد جمیـع امامهـا
معصوم باشند چراكه ل

امام بر ایشان صدق میكند و در حدیث است كه امام در هر عصری بایـد

معصوم باشد .پ همه ایشان باید معصوم باشند و به این استد ل ل

امام بر ایشان صـدق مـیكنـد

و در حدیث است كه ائمه باید از قریش باشند پ همه باید قرشی باشند .بـاری ،انسـان عاقـل از ردّ
كردن این خرافات خجالت میكشد نمیدانم كه چرا خود مستدلین به اینگونـه خرافـات خجالـت
نمیكشند؟ گویا مشعر خجالت در آنها نیست!
و اما اینكه گ تهاند كه اگرچه در حدیث هم باشد كه امـام از آلمحمـد صـلوات اللّـه علـیهم
باید در هر عصری یكی باشد اگرچه منظور این باشد كه ائمه طاهرین :باید در هر عصـری یكـی از
ایشان قائم به امر الهی باشد در میان مردم ولكن این حدیث شریف شامل شیعیان هم هسـت چراكـه
شیعیان از آل محمدند ، :پ عرض میكنم كه گویا انكـار عـدول نـافین متعـدد را در هـر عصـری
نداشته باشند و این عدول همه از آل محمدند :چنانكه در حدیث است كه كسی به اینطور صـلوات
فرستاد اللّهم صلّ علی محمد و اهلبیت محمد فرمودند بگو اللّهم صلّ علی محمد و آلمحمد تا شـیعیان
ما هم داخل در صلوات بشوند .پ همه عدول داخل در صلوات هستند و امـر منحصـر بـه یكـی از
ایشان نیست و اگرچه یكی از ایشان مقربتر باشد و افضل و اعلم باشد و مقدم باشد از ایـن جهـت
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بر باقی مانند سلمان بنابر قولی و مقداد بنابر قولی و باقی او را بـر خـود مقـدم بداننـد و مقـدم بدارنـد
ولكن نباید راوی و حاكی از جانس او باشند و خود نتوانند راوی و حاكی از امام 7باشـند یـا بـه اذن
او روایت كنند از امام .7و اگر گمان كنی كه در زمان حضور امام همه میتوانسـتند راوی از امـام7
باشند ولكن در زمان یبت یكی باید از جانس امام 7روایت كند و باقی عدول باید راوی و حـاكی
از آن یك ن ر باشند ،میگویم كه شما یك ن ر را پیدا كنید و اسـم ببریـد از علمـای شـیعه در زمـان
یبت كه تمام احكام دینیه را او به تنهایی بیـان كـرده باشـد و عـدولی چنـد در عصـر او باشـند كـه
بتوانند ن ی كنند به علم خود از دین تحریف الین و انتحال مبطلین و تأویل جـاهلین را و مـعذلـك
ساكت باشند یا راوی و حاكی از آن یك ن ر باشند و اگر نتوانسـتید پیـدا كنیـد پـ بـه بطـالن ایـن
تأویلهای جاهالنه اقرار كنید.
باری ،بعد از همه این حرفها(عرضها خل) عرض میكنم كه نمیگـویم چنـین امـری محـال
است و ممكن نیست كه در یك زمانی به اقتضای حكمت و مصـلحت الهـی ،یـك امـری از امـور
دین محول به ش د خاصی شود و منحصر باشد آن امر م صـوص بـه شـ د م صـوص و بـاقی
مردم در آن امر تابع باشند اگر ا ماض نكنند.
و اما جواب از اینكه ائمه طاهرین :ائمه جمیع اعصارند نه اینكه هر یكی امام عصری هسـتند،
پ عرض میكنم كه اگرچه جمیع ائمه طاهرین :امام اهل جمیع اعصـار هسـتند و معرفـت جمیـع
ایشان واجس است بر جمیع اهل روزگار ،ولكن از برای امام هر زمانی 7خصوصـیتی اسـت كـه در
امام سابق و حق 8آن خصوصیت نیست و واجس است بر اهـل هـر عصـری كـه امـام آن عصـر را
بشناسند و او را حاكم از جانس خدا بر خود بدانند و به حكم او جاری شوند نه به حكـم امـام سـابق
و حق . 8آیا نه این است كه در هر عصری شیعیان به قول و فعل و تقریر امام آن زمان 7بایـد عمـل
كنند و از امر او صادر شوند و روی ایشان به سوی او باشد و گو ایشان به فرمان او؟ پ اگـر امـر
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به جهاد كند جهاد كنند در ركاب او و اگر صلح كند صبر كنند و سبقت بـر او نجوینـد و همچنـین
واجس است بر اهل هر زمانی كه امر و نهی امام زمان خود را درباره خود بدانند و بـه اوامـر او عمـل
كنند و از نواهی او اجتناب كنند و واجس نیست بر ایشان كه اوامر و نواهی امام سابق و حـق را بـر
اهل زمان سابق و حق بدانند اگرچه بدانند چراكه تكلیف ایشان همان است كـه امتثـال اوامـر امـام
زمان خود 7را بكنند و از نواهی او منزجر شوند .پـ اگـر احیانـاً امـام زمـان سـابق 7جهـاد كـرد و
ایشان دانستند كه او جهاد كرده ،نمیتوانند جهاد كنند مگر به امر امام زمان خود 7و اگر امام سـابق
مانند امام حسن 7صلح كرد و خانهنشین شد ،اهل زمان امـام حـق مثـل امـام حسـین 7نمـیتواننـد
صلح كنند به بهانه آنكه امام حسن 7صلح كرد و ما باید اقتدا كنیم به او چراكـه او امـام مـا بـوده و
همچنین است حال اهل هر زمانی نسبت به امام حـق 7كـه اگرچـه احكـام او را هـم بداننـد نبایـد
عمل كنند به آن احكام مگر به امر امام زمان خود .7خواه احكام زمان گذشته و خواه احكـام زمـان
آینده و این است كه اخبار آلمحمد :مانند قرآن ناسخ و منسوخ دارد چنانكه اصـحاب حـدیث بـابی
م صوص در این خصوص عنوان كرده و احادیث روایت كردهاند و یكی از اسباب نسخ قیـام قـائم
در مقام سابق است.
باری ،پ معلوم شد كه اگرچه جمیع ائمه :امامـان جمیـع اهـل روزگارنـد ،ولكـن معرفـت
امام هر زمانی خصوصیت به اهل آن زمان دارد كه ائمه سابقه و حقه :آن خصوصیت را ندارنـد و از
این است كه بعضی از اكابر فرمودند كه ما در این زمان به احادیث ائمه ماضـیه :عمـل مـیكنـیم بـه
جهت آنكه امام زمان ما عجل اللّه فرجه ما را امر كرده كـه بـه آن احادیـث متمسـك شـویم اگرچـه
جمیع ایشان را ائمه خود میدانیم ولكن باید به امر و اذن امام زمان خود عجل اللّه فرجه بـه احادیـث
ائمه سابقه متمسك شویم نه آنكه بدون امر و اذن او مستغنی هستیم از او و میتـوانیم اكت ـا كنـیم بـه
احادیث ائمه ماضیه :بدون احتیاج به امر امام زمان عجل اللّه فرجه.
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باری ،پ اینكه گ تند كه جمیع ائمه :ائمه جمیع اهل روزگارند و حكمت اقتضا مـیكنـد
كه مراد از امام زمانی كه در اخبار وارد شده كه مـن مـات و لـمیعـرف امـام زمانـه مـات میتـة جاهلیـة

م صوص معرفت شیعه است كه امر منحصر است به او چنین نیست اگرچه حـدیث شـامل معرفـت
عدلی از عدول نافین بشود و اسم امام بر او هم صدق كند ولكن شیعه عدل هر قـدر بـزرگ باشـد و
به هر مقام بلندی رسیده باشد راوی و حاكی است از امام خود 7و اگر متعـدد شـدند ،همـه راوی و
حاكی از امامند 7نه راوی و حاكی از یكدیگر مگر روایت هر سابقی برای حقـی كـه اختصاصـی
به یك ن ر ندارد و میشود راوی اعلم و افضل باشد از مروی عنه چنانكه فرمودند رب حامل فقه الـی

من هو افقه و بسا آنكه به عك ات اق افتد و هر یك روایت كنند از روات عدیده.
ـ و اما جواب از صورت نهم كه آیه شری ه یوم نبعث فی كل امـة شـهیداً علـیهم مـن ان سـهم و
جئنا بك شهیداً علی ه

را تمسك در مطلوب خود قرار میدهند ،پـ عـرض مـیكـنم كـه ائمـه:

اگرچه از جن مردم نیستند ولكن در مقام تعریف و تعرف در لباسی از جن بشر بیرون آمـدهانـد و
آیه شری ه انما انا بشر مثلكم و آیه شری ه هو الذی بعث فی ا میین رسو ً منهم یتلو علیهم آیاته و یزكّیهم

و یعلّمهم الكتاب و الحكمة و امثال این قبیل آیات بسیار است و خلق مكلّ ند بـه معرفـت كسـی كـه
میتوانند بشناسند چنانكه فرموده یكلّف اللّه ن ساً ا ّ وسعها و یكلّف اللّه ن ساً ا ّ ماآتاها پ مكل ند
كه رسول خدا را بشناسند 9و مكل ند كه دوازده امـام :را بشناسـند .پـ اول شـهیدی كـه خداونـد
عالم جلّشأنه او را قرار داده پیغمبر است 9و بعد از او ائمه طاهرین :شهدا بر خلقند و بعـد از ایشـان
شیعیان ،از اركان گرفته تا نقبا و نجبا و علما هر طبقه در مقـام خـود .پـ اختصـاص شـهید بـه
یكی از شیعیان معنی ندارد بلكه همه شیعیان بزرگ در مقام خود شهیدند و اما ائس شـهید نیسـت،
س ن ریبی است .بلی مردم شهید بر ائس نیستند ولكن ائس عجـل اللّـه فرجـه شـهید اسـت بـر
خلق و خلق به مرئی و مسمع او هستند و ت صیل این مطالس در كتس فارسی و عربـی مشـایخ اعلـی
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اللّه مقامهم ك ایت كرده الحمد للّه .و اما شیعیان به قدر اقتضای حكمت الهی در صـالح هـر زمـان
یا واحد یا متعدد ظاهر خواهند بود و هیچیك راوی و حاكی از یكدیگر نیستند مگر به همـان معنـی
كه اختصاصی به اعلم و یر اعلم ندارد و رب حامل فقه الی من هو افقه.

ـ و اما جواب از صورت دهم كه آیه شری ه لو كان فیهما الهة ا ّ اللّه ل سدتا را میخواننـد كـه
ناطق باید یكی باشد چراكه در حدیث است كه من اصغی الی ناطق فقد عبده فـان كـان النـاطق ینطـق

عن اللّه فقد عبد اللّه و ان كان الناطق ینطق عن لسان ابلی فقد عبد ابلی پ بنابر مضمون این حـدیث
كسی كه گو داد به س ن س نگویی او را عبادت كرده پ گو دهنده عابـد اسـت و سـ نگو
معبود است و معبود به معنی اللّه است و اللّه یكی است پ معبود یكی است پـ نـاطق بایـد یكـی
باشد .پ اگرچه دلیلی در ظاهر آیه قرآن نباشد كه د لت كند بر لزوم وحـدت نـاطق در هـر زمـان
ولكن بعد از منضمكردن این حدیث به این آیه در باطن این آیه د لت میكند بر لزوم وحدت نـاطق
در هر زمان .پ عرض میكنم كه باب واسعی را از برای خود م توح كردهاند از بـرای اسـتد ل بـر
هر مطلبی كه ب واهند .پ آیهای از آیات قرآن را بر مطلس خود ب وانند و اگـر كسـی بگویـد كـه
این آیه د لت بر مطلس تو ندارد ،بگوید آیات قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد پـ اگرچـه ایـن آیـه
در ظاهر د لت ندارد ،در باطن د لت دارد و اهل باطن میدانند كه د لت دارد اگرچه اهـل ظـاهر
ندانند مانند آنكه شیخ مرحوم اعلی اللّه مقامه در رساله رشتیه در س ال و جـواب چهـارم مـیفرماینـد
كه بعضی از صوفیه در مقابل آلمحمّد :ادعاهای عظیمـه مـیكننـد كـه مـا از بـواطن و اسـرار قـرآن
چیزها میدانیم كه اگر ب واهیم هزار هزار علم بیان میكنیم كه دلیل كلّ آنها از قرآن باشـد تـا آنجـا
كه میفرمایند «و لیقولون انما نهی عن ذلك العوام حتی ان منهم من جوز نكاح المـردان بالعقـد و
الصداق و استدل علیه ان التزویج حقیقة شرعیة فی العقد و الصداق و ذلك مماقال فی محكم كتابه
او یزوجهم ذكراناً و اناثاً .فلو قلت له لی هذا مراد اهلل لقال لك انی قد قلت لك ان هذه ا شیا من
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العلوم و ادلتها ت همها العوام و تنكرها و انما هی لل واص» الی ان قال «ف یه بأس كثیر و ضـالل
كبیر و ذلك ن هذا الشیخ اذا كان المرید یعلم انه لی بمعصوم بل یجوز علیه ال طا فالواجـس
فی الحكمة انیقبل المرید كل ما ی الف الضرورخ من الدین و المذهس اذا عرف من شی ه دلیله
و یردّ كل ماخالف الضرورخ من الدین و المذهس ».میفرمایند كه آنها میگویند كه نهی شده است
این اسرار و بواطن از عوام حتی آنكه بعضی از ایشان نكاح مُردان را جایز دانستهانـد بـه عقـدكردن و
صداق قراردادن و استد ل كردهاند بر این مطلس به اینكه تزویج ،حقیقـت شـرعیه اسـت در عقـد و
صداق و این مطلس را خدا در محكم كتاب خود گ ته كه تزویج میكند ذكران را یعنی مـردان را و
اناث را یعنی زنان را .پ اگر به او بگـویی كـه تـزویج مـردان بـه عقـد و صـداق مـراد خـدا نیسـت
میگوید كه من به تو گ تم كه از این قبیل علوم و دلیلهای آن را عوام نمیفهمنـد و انكـار مـیكننـد
آنها را و آنها م صوص خواص است .تا اینكه میفرمایند :پ در ایـن چیزهـا بـأس كثیـر و ضـالل
كبیر است به جهت آنكه هرگاه مرید دانست كه شیخ او معصوم نیسـت و جایزال طـا اسـت پـ
واجس است بر او در حكمت كه قبول كنـد از شـیخ خـود آنچـه را كـه م ـالف ضـرورت دیـن و
مذهس نیست و ردّ كند هرچه را كه م الف ضرورت دین و مذهس است.
باری ،پ متذكر باشید كه ضرورت دین و مذهس میزان خداست كه در میان خلق گذاشـته
كه حق و باطل و اهل حق و اهل باطل به آن سنجیده شوند و عذری از برای عـوام كـه مـیخواهنـد
مرید شوند یا تقلید كنند یا تابع شوند باقی نماند در ارادت و تقلید و تابعبودنشان از برای اهـل باطـل
كه بتوانند بگویند در روز قیامت كه خداوندا ماها عامی بودیم و نمیفهمیدیم و مرشد مـا عـالم بـود
و میفهمید .او گ ت كه تزویج مردان جایز است و آیه قرآن از برای ما خواند كه تو گ تـهای تـزویج
میكند ایشان را چه ذكران باشند ایشان و چه اناث ،پ از ایـن جهـت ماهـا كـه عـوام بـودیم تـابع
شدیم و عقد كردیم پسران را و صداق دادیم و نكاح با ایشان كردیم .پ متذكر باشید كه اگـر بنـا
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باشد كه ضرورت دین و مذهس میزان نباشد از برای عـوام و خـواص و حجـت نباشـد ،بایـد عـوام
معذور باشند در لواط كردن از فاعل و م عول اگر به عقد و صداق باشد و خـواص آیـه قـرآن را هـم
میتوانند ب وانند از برای عوام چنانكه شیخ مرحوم اعلی اهلل مقامه فرمودند.
باری ،اگر ضرورت دین و مذهس میـزان نباشـد از بـرای هـر ك ـر و فسـقی مـیتـوان آیـه و
حدیث خواند و جمیع اهل باطل در جمیع باطلهاشان میتوانند آیـه و حـدیث ب واننـد .بـاری ،پـ
بنابر اینكه از این قبیل استد ل صحیح باشد كه ناطق چون معبود است و معبود به معنـی اهلل اسـت و
اهلل واحد است پ ناطق باید واحد باشد و باطن این آیه لو كان فیهما الهـة ا ّ اللّـه ل سـدتا دلیـل ایـن
مطلس باشد ،میتواند ش د گدایی به آیه قرآن استد ل كند كه گدایی باید منحصر به فـرد باشـد و
آن فرد هم كسی است كه میتواند دلیل بر انحصار را از آیه قرآن بیاورد و آنك منم كه مـیگـویم
خداوند فرموده المیعلموا ان اللّه هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات آیا نمیدانند كه به درستیكه
خدا همان خدا قبول میكند توبه را از بندگان خود و میگیـرد همـه صـدقات و زكاتهـا را و معلـوم
است كه خدا یكی است پ گیرنده صدقات باید یكی باشد! و اگـر انصـاف دهـی خـواهی گ ـت
كه تكلف در استد ل این گدا كمتر است از استد ل كسی كه دلیل انحصار امور دینیـه را بـه یـك
ن ر از آیه لو كان فیهما الهـة ا ّ اهلل ل سـدتا قـرار داده چراكـه ایـن گـدا بـدون تكلـف آیـه خوانـد كـه
خداست گیرنده صدقات و او یكی است پ گدا باید یكـی باشـد امـا آن مسـتدل ،نـاطق را معبـود
كرد و معبود را خدا كرد و لقمه را به دور سر گردانید و گ ت كه خدا یكی اسـت پـ بایـد نـاطق
یكی باشد و با اینكه تكلف در استد ل ایـن گـدا كمتـر اسـت از تكلـف در اسـتد ل ایـن مسـتدل
حدیث بسیار هم بر این معنی(مضمون خل) وارد شده كـه چـون صـدقه را بـه دسـت گـدا دادی آن
صدقه را پ بگیر از آن گدا و ببوس چراكه آن صدقه به دست خـدا رسـیده و بعـد بـده آن صـدقه را
به گدا.
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باری ،از این قبیل استد ل ثكلی میخندد و تعجس آنكـه جمعـی اصـرار هـم دارنـد كـه ایـن
استد ل صحیح است و حال آنكه سستی این قبیل اسـتد ل بـر هـیچ عـاقلی كـه مستضـعف نباشـد
م ی نیست ولكن مردم كاری به دست محكـم و سسـت ندارنـد و از بـرای كارهـای خـود یـك
بهانهای میخواهند پ بهانه بعضی هم همین است كه چون ناطق معبود است و معبود به معنـی خـدا
است و خدا یكی است پ ناطق باید یكی باشد و آیه قرآنی و حدیثی هم در این باب خوانده باشـند
و اسم آن را دلیل از قرآن و حدیث نامیده باشند .خدا كنـد كـه بـه ایـن نسـقی كـه جـاری شـدهانـد
نگویند و استد ل نكنند كه ناطق معبود است و معبود خداست پ ناطق خداست و خـدا كنـد كـه
رفته رفته بر این نسق نگویند كه چون تا اینجا آمدی و انسی به ایـن سـرّ پنهـانی پیـدا كـردی ملت ـت
با كه خدا عالم است به جمیع چیزها و یعزب عنه مثقال ذرخ فی ا رض و فی السما و خدا قادر
بر هر چیزی است و خالق هر چیز ،قل اللّه خالق كل شی پ نـاطق بایـد معبـودی باشـد فـرد یكتـا
عالم بكل شی و قادر علی كل شی و خالق كل شی و همچنین سـایر اسـما حسـنی همـه اسـم
ناطق است و كسی كه باك ندارد كه وحدت الهی را از برای ناطق اثبات كند ،بـاك از اثبـات سـایر
ص ات الهی ن واهد داشت و اگر خود او به این سرحد بیباك نباشد چون قاعده را به دسـت مـردم
داد و بسیاری به جز بهانه در بیباكی چیزی دیگر نمیخواهند بیباكیها خواهند كرد.
باری ،پ اگر عاقلی فكر كند خواهد یافت كه ص ت وحدت الهـی دخلـی بـه خلـق نـدارد
چنانكه ص ت علم و قدرت او و سایر ص ات او دخلی به خلق نـدارد و او نـه شـریكی در ذات دارد
نه در ص ات و نه در افعال و نه در عبادت و نه شبیهی و مثلی(مثیلی خل) در این مقامـات دارد .پـ
چنانكه علم بینهایت او را كسی ندارد و قدرت مطلقه او را كسی نـدارد ،وحـدت او را هـم كسـی
ندارد و وحدت او را دلیل وحدت كسی نمیتوان قرار داد بلكه دلیل وحـدت او دلیـل كثـرت خلـق
او است چنانكه فرمودند :بمضادته بین ا شیا علم ان ضدّ له و فرمودند بتركیبه بین ا شیا علـم ان
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تركیس له و فرمودند بتجهیره الجواهر علم ان جوهر له و فرمودند ان اللّه سبحانه لمی لق شیئاً فرداً قائم ًا

بذاته دون یره للذی اراد من الد لة علیه پ جمیـع صـ ات او از وحـدت و یرهـا م صـوص خـود
اوست بدون شریكی و شبیهی و مثیلی از خلق .پـ اگـر در عـالم خلـق واحـدی یـا متعـددی بایـد
اثبات كرد باید از ادله خلقی باشد نه از ادلهای كـه صـ ات الهـی را از بـرای خـدا بایـد اثبات(ثابـت
خل) كرد .پ اگر دلیلی اقامه شد كه پیغمبر آخرالزمـان 9بایـد یكـی باشـد یـا هریـك از ائمـه :در
عصر خود باید یكی و امور الهیه منحصر باشد به او و ب و سایر مردم بایـد مطیـع و منقـاد هریـك
در عصر خود باشند و همه مردم باید حاكی و راوی از آن یك ن ر باشند ادله این امـور ادلـه رسـالت
و خالفت و و یت است به طوری كه هریك از آن ادلـه در محـل خـود مـذكور اسـت و بـا اینكـه
بسیاری از ص ات ایشان منسوب به خدا میشود مثل آنكه(اینكه خل) اطاعت ایشـان اطاعـت خـدا
است جلّشأنه و ت لف از ایشان :ت لف از خداست جلّشأنه و حكم ایشان حكم خداسـت و قـول
ایشان قول خداست جلّشأنه ،عبادی هستند مكرمون یسـبقونه بـالقول و هـم بـامره یعملـون و در
هیچ مقامی شریك با خدا جلّشأنه نیستند .ولكن،
در افهــام خالیــق مشــكل افتــاد

س نها چون بـه وفـق منـزل افتـاد

باری ،پ بعضی از ص ات اولیای او جلّشأنه منسوب به او میشود مثـل آنكـه فرمـوده خـذ

من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكیهم بها پ چون گرفت صدقات را و به مصارف آن رسانید خداونـد
عالم جلّشأنه فرمود المیعلموا ان اللّه هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات و چون صـدقات را در
محلّی كه خدا گ ته بود صرف كرد میگوید به دست خدا رسیده.
باری ،پ معنی این حدیث شریف من اصغی الی ناطق فقد عبده ان كان الناطق ینطـق عـن اللّـه

فقد عبد اللّه و ان كان الناطق ینطـق عـن لسـان ابلـی فقـد عبـد ابلـی و امثـال او ایـن اسـت كـه هـر
حكایتكنندهای كه نقل میكند قول یر را آن قول قول یر است نه قـول راوی اگرچـه آن قـول را
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تو از زبان راوی شنیده باشی .پ اگر راوی ثقه و امین باشد و بگوید به تو كه فـالن شـ د گ ـت
كه بیا پ ل

بیا را اگرچه از زبان راوی شنیدی ولكن در حقیقت این قـول قـول آن كسـی اسـت

كه راوی از آن روایت كرده .پ اگر تو اطاعت كنی راوی را و بروی نـزد آن شـ د در حقیقـت
اطاعت آن ش د را كـردهای و راوی واسـطه بـوده و اگـر م ال ـت راوی را كـردی در حقیقـت
م ال ت كردهای آن ش صی را كه از او(آن خل) روایت كرده چراكه قول راوی قول خـود او نبـود
و قول یر را نقل كرده بود .پ از این جهت قول پیغمبر 9كـه مـاینطق عـن الهـوی ان هـو ا ّ وحـی

یـوحی بود ،قول خدا بود و حكم او حكم خدا و اطاعت او اطاعت خدا بود و م ال ت او م ال ـت
خدا جلّشأنه .و همچنین قول ائمه طاهرین :و احادیث ایشان كه معصـومند از تكلـم كـردن از روی
هوی ،قول پیغمبر 9و قول خدا جلّشأنه بود و همچنین از شیعیان ایشان هریك ثقـه و امـین باشـند و
احكام ایشان را بیان كنند و احادیث ایشان را حكایت كننـد ،حكـم ایشـان و قـول ایشـان حكـم و
قول ائمه :است و اطاعت ایشان اطاعت ایشان :است و م ال ت ایشـان م ال ـت ایشـان :و قـول و
حكم و اطاعت و م ال ت ایشان قول و حكم و اطاعت و م ال ت رسـول خـدا اسـت 9و قـول و
حكم و اطاعت و م ال ت رسول خدا 9قول و حكم و اطاعت و م ال ـت خـدا اسـت جـلّشـأنه.
پ از این جهت فرمودند من كان منكم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احكامنا
فلیرضوا به حكماً فانی قدجعلته علیكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلمیقبل منه فانما است ف بحكـم اللّـه و
علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ علی اللّه و هو علی حدّ الشرك باللّه و امام زمان عجل اللّه فرجـه فرمودنـد امـا

الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواخ حدیثنا فانهم حجتی علیكم و انا حجة اللّه یعنی هرك كه از شما
شیعیان باشد و از جمله كسانی باشد كه روایت كرده حدیث ما را و نظر كرده در حالل مـا و حـرام
ما و فهمیده احكام ما را ،پ باید راضی شوند به حَكَمبودن او پ به درستی كه مـن قـرار دادهام او
را حاكم بر شما پ هرگاه حكم كرد به حكم ما و قبول نشد از او پ جز این نیست كه به حكـم
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خدا است اف شده و بر ما ردّ شده و ردّكننده بر ما ردّكننده است بـر خـدا و ردّ كـردن بـر خـدا در
حدّ شرك به خداست .و معنی حدیث دویم این است كه میفرماید اما حوادثی كـه واقـع مـیشـود،
پ رجوع كنید در آن حادثهها و احكام آنها بـه سـوی راویـان حـدیث مـا بـه جهـت آنكـه ایشـان
حجتهای من هستند بر شما و منم حجت خدا.
باری ،پ متذكر با كه چون قول راوی ،قول آن كسی اسـت كـه از او روایـت كـرده نـه
قول خود او در حقیقت پ اصل حجت احادیث و آیات مشروحه م سره به احادیث است در میـان
جمیع شیعیان و شیعیان چون روایت میكننـد آن آیـات و احادیـث را ،قـول ایشـان حجـت شـده از
جهت روایت كه در واقع قول ایشان قول خدا و رسول 9و ائمـه :اسـت نـه قـول خـود ایشـان .پـ
بنابراین معنی ندارد كه روایت یكی از راویان حجت باشد و روایت جمیع راویانی كه یر او هسـتند
حجت نباشد .و این ترجیح بالمرجح را هرك بدهد خود با زبان خود داد میكند كه مـن بـیدلیـل
و برهان س ن گ تهام ولكن خدا گو شنوایی عطا كند .پ قـول جمیـع ثقـات و روایـت جمیـع
ایشان حجت است چراكه قول ایشان در حقیقت قول خدا و رسول و ائمه :است نه قول خود ایشـان
مگر آنكه كسی چنین خیال كند كه بعضی از راویان ثقه و امین و صادق نباشـند و مطمـئن بـه قـول
بعضی نشویم كه آیا در روایت خود صادق است یا كاذب .پ در چنین صورتی بایـد رجـوع كـرد
به صادقین چنانكه فرموده و كونوا مع الصادقین ولكن چنین صـورتی خـارج از صـورت مطلـس اول
است چراكه صورت مطلس اول و فرض مسأله این بود كه عدول متعددی باشند و همه ثقـه و امـین
و صادق باشند پ یكی از ایشان ناطق باشد و باقی ساكت یا راوی و حاكی از جانس او باشند پـ
در این صورت معنی ندارد كه یكی حجت باشد و باقی حجت نباشند مگر آنكـه راوی و حـاكی از
همان یك ن ر باشند و حال آنكه همه راوی و حاكی از معصـومند 7و همـه ثقـه و امـین و صـادقند.
پ باید عبرت بگیرند م منان از كارهای خدایی كه بطالن اهل باطـل را از زبـان خـود اهـل باطـل
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جاری میكند با اصرار و ابرام و تكرار و نقل در محافل و نقل در مجال كردن .پ با ایـن حـال و
وضوح بطالن این مقال اگر كسی پیروی ایشان كرد چهبسیار واضح است كـه خـود او هـم از روی
عمد بدون لت میخواهد كه از راه باطل برود و حجـت خـدا نـاقد نبـوده و امـری بـر او مشـتبه
نشده و چنین جماعتی را كسی نمیتواند هدایت كند حتی آنكه خدای قادری كه میتوانـد ایشـان را
هدایت كند هدایت نكرده و لو شا لهدیكم اجمعین.

باری ،جمعی در این باطل عاطل واضح اصرار بسیاری دارند حتی آنكه شنیدم كه مـیگوینـد
كه چون ل

من كان مـنكم م رد است و ل

نظـر فـی حاللنـا و حرامنـا فعـل م ـرد اسـت و عـرف

احكامنا فعل م رد است و فلیرضوا به ضمیر مجرور م رد است و حكماً م رد است و ضمیر منصـوب
جعلته م رد است و حاكماً م رد است و حكم بحكمنا فعل م رد است و فلمیقبـل منـه ضـمیر مجـرور
م رد است ،معلوم است كه ناطق و حاكم باید م رد باشد و امور دینیه منحصر به او باشد.
حتی آنكه شنیدم تحقیقكنندهای از ایشان در حدیث امام زمان عجل اللّه فرجـه كـه فرمودنـد
اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواخ حدیثنا فانهم حجتی علـیكم و انـا حجـة اللّـه گ تـه اسـت كـه
اگرچه در این حدیث ،روات جمع است و جمع متعدد اسـت و ضـمیر فـانهم ضـمیر جمـع اسـت و
جمع متعدد است ،مراد امام زمان عجل اللّه فرجه این نیست كه در یك عصر مردم رجـوع كننـد بـه
راویان متعدد بلكه مراد این است كه اهل هر عصری رجـوع كننـد بـه نـاطق واحـد و حـاكم واحـد
ولكن چون اعصار متعاقبه است و در هر عصری نـاطقی اسـت پـ ناطقهـای متعـدد در عصـرهای
متعدد را امام 7در این حدیث جمع بسته و متعدد فرموده و مراد او این نیست كه مـیتـوان در عصـر
واحد رجوع كرد به راویان متعدد.
حتی آنكه شنیدهام كه میگویند احادیثی كه وارد شده به این مضمون كه ان لنا فی كـل خلـف

عدو ً ین ون عن دیننا تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجـاهلین مراد از ل
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خلـف كـه ل ـ

م رد است ،همان ناطق واحد است كه عدولی متعدد باید راوی و حاكی از آن خلف واحد باشـند و
خلف به معنی زمان مقابل سلف نیست بلكه به معنی خلی ه است .پ معنی حدیث این اسـت كـه از
برای ما در هر خلی ه واحدی عدولی چند است.
باری ،پ باید عبرت گرفت از این خرافات كه اگر همـان نـاطق واحـد خلـف ،مرجـع ایـن
عدول متعدد است چرا باید این عدول ن ی كنند از دیـن تحریـف ـالین و انتحـال مبطلـین و تأویـل
جاهلین را؟ خود آن خلف و ناطق واحد چـرا ایـن كـار را نمـیكنـد و ایـن كـار را چـرا واگـذار بـه
متعددین كرده .پ اگر این متعددین میتوانند كه از كتاب و سنت ن ی كنند از دین تحریـف ـالین
و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین را كه این كار را میكنند و احتیاجی به آن ناطقی كه خـود او هـم
از كتاب و سنت این كار را میكند ندارند و اگر این عدول به این درجه علم نرسیدهانـد كـه بتواننـد
از كتاب و سنت این كار را بكنند و باید هنوز درس ب وانند خدمت آن ناطق واحد تا بعـد بـه درجـه
علمی برسند كه بتوانند این كار را بكنند كه هنوز داخل در عرصه علمای عدول نیستند و نمیتواننـد
این كار را بكنند پ چرا آن ناطق واحد وا گذارد این كار را به ایشـان و اگـر مـراد از خلـف ،زمـان
است و در هر زمانی از برای ائمه طاهرین :شیعیان متعدد است كه هریـك هریـك علمـی دارنـد كـه
میتوانند از كتاب و سنت این كار را بكنند كه میكنند و حـاكمی و نـاطقی ضـرور ندارنـد .و اگـر
یكی از این عدول هم افضل و اعلم باشد ،به سایرین ن واهد گ ت كه شما باید مقلـد باشـید از مـن
و خواهد گ ت كه بر شما حرام است تقلیدكردن از من و یر مـن .حتـی آنكـه نمـیتوانـد بـه سـایر
عوام هم حكم كند كه واجس است بـر شـما كـه تقلیـد كنیـد از مـن چراكـه مـن اعلـم و افضـل از
سایرینم .چراكه در میان علما یافت میشود كسی كه خود را اعلم از سایرین بدانـد یـا مقلـدین ،او
را اعلم و افضل از سایرین بدانند و فتوای او این باشد كه تقلید م ضول و یر اعلم جـایز اسـت و نـه
این است كه جمیع علمائی كه خود را اعلم و افضل میدانند فتوای ایشان این است كه تقلید اعلـم و
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افضل واجس است و همچنین نه این است كه جمیع م ضولین فتوای ایشان این باشد كه تقلید اعلـم
و افضل واجس نیست و تقلید م ضول و یر اعلم جایز است .بلكه بعضی از فرقـه اول تقلیـد اعلـم و
افضل را واجس میدانند و بعضی واجس نمیدانند و تقلید م ضـول و یـر اعلـم را جـایز مـیداننـد و
بعضی از فرقه دویم تقلید اعلم و افضل را جایز(واجس خل) مـیداننـد و بعضـی واجـس نمـیداننـد و
تقلید م ضول و یر اعلم را جایز میدانند پ بنابراین احدی نمیتواند حكم كند كه سایر عـوام هـم
تقلید اعلم و افضل كنند چراكه در میـان هـردو فرقـه افضـل و م ضـول و اعلـم و یـر اعلـم هسـتند
جماعتی كه تقلید م ضول و یر اعلم را جایز میدانند.
و مناسس است كه در این موضع فرمایشی از شیخ مرحوم اعلی اللّه مقامه عرض كنم كـه در
رساله فقهیه میفرماید« :الثانیة یجوز تقلید المجتهد الم ضول مع وجود ال اضل ام و ان عرفناهـا
منكم لكن نحس اننعرف الدلیل القاطع وفقكم اللّه» یعنی آیا جایز است تقلید مجتهـد م ضـول بـا
بودن مجتهد فاضل یا نه و اگرچه دانستهایم این مسأله را از شما لكن دوسـت مـیداریـم كـه بـدانیم
دلیل قاطع این مسأله را.
پ در جواب میفرمایند كه :بدانكه فاضلی كه ترجیح میدهند بنـابر مشـهور قـول او را بـر
قول م ضول معرفت آن بسا مشكل باشد .بعد بیاناتی چند میفرمایند كه ترجمه آن بـه كـار بسـیاری
نمیآید تا اینكه میفرمایند :پ اگر فهمیدی آن چیزی را كه ما اشـاره كـردیم بـه آن ،ظـاهر شـد از
برای تو كه معرفت فاضل مشكل است در واقع و اما معرفت او به محض شـهرت و در بـادی نظـر،
اطالع و معرفت حقیقی نیست چراكه اگر تو ت حد كنی از حال بسیاری از علما مـییـابی زیـد را
افضل از عمرو در بعضی از مسائل علم نحو و مـییـابی عمـرو را افضـل از زیـد در بعضـی دیگـر از
مسائل نحو و همچنین است حـال در سـایر علـوم .بلكـه اگـر جمـع كنـی علمـای یـك وقـت را و
است بار كنی از حال ایشان میبینی ایشان را م تلف در فضل و علـم واحـد بلكـه م تلـف مـیبینـی
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ایشان را در مسأله واحده مثل آنكه مبحث امـر در علم اصول جمیـع آن از جملـه چیـزی اسـت كـه
همه مجتهدین به آن محتاجند پ بعضی از علما افضلند در اینكه امـر از بـرای وجـوب اسـت یـا از
برای ندب یا یر این و م ضولند در اینكه د لت آن از برای فور است یـا نیسـت و مـییـابی بعضـی
دیگر را كه افضلند در د لت امر بر تكرار و عدم آن و مییابی بعضی دیگر را به عكـ و اگـر نظـر
كنی به سوی ایشان در آنچه اجتهاد میكنند میبینی ش صی را كه افضل اسـت در مسـائل طهـارت
یا در یكی از مسائل طهارت و مییابی ش صی دیگر را كه افضل است در مسـائل نمـاز و م ضـول
است در مسائل طهارت .و حاصل مطلس اینكه فاضل در تحصیل دلیـل و در تحصـیل مـدلول و در
كی یت استعمال و در محافظت كردن خود و احتـراز از مسـامحه و احتیـاط كـردن و بـذل جهـد و
امثال اینها از چیزهایی كه مناط فضل است دانستن جمیع اینها به طور حقیقت در یـر معصـوم 7یـا
از جانس یر معصوم 7نزدیك نیست كه یافت شود و در واقع شناختن فاضل این است كه بـه طـور
حقیقت فاضل باشد در جمیع چیزهایی كه مناط فضل است نه محـض شـهرت و نـه محـض اینكـه
ش صی در یك چیزی فضل داشته باشد ولكن جـواب را بایـد گ ـت بنـابر فـرض اینكـه فاضـلی و
م ضولی شناخته شدند اگرچه شناختن مشكل باشد پ میگوییم م روض این است كـه هریـك از
دو مجتهد مطلقاً اشكالی در صحت اجتهاد او نیست و احدی از علمـا تـوق ی در ایـن معنـی نـدارد
چراكه هریك از فاضل و م ضـول مسـتجمع شـرایط صـحت اسـت تا و حكـم هسـتند .و مشـهور
وجوب رجوعكردن به فاضل است و دلیل ایشـان ایـن اسـت كـه ممكـن اسـت كـه از بـرای مقلّـد
حاصل شود مظنهای به حكمی از احكام و معذلك باید تقلید كند از عالمی چراكه ترجیح مـیدهـد
مظنه مجتهد را بر مظنه خود پ باید به مظنه مجتهد عمـل كنـد كـه تـرجیح داده بـر مظنـه خـود و
رجوعكردن او به فاضل راهی است به سوی قوت مظنه خود و ترجیحدادن او این مظنـه را بـر مظنـه
رجوعكردن به م ضول پ تعین ظن قوی او مانند تعین ظن قوی مجتهد است بر ظن ضـعیف او بـه
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دلیل قول خدا كه فرموده أفمن یهدی الی الحق احق انیتبع و به دلیل اینكه با ت اق رجـوعكـردن بـه
فاضل صحیح است و به دلیل قول حضرت صادق 7كه در مقبوله فرمودند كـه حكـم آن اسـت كـه
حكم كرده به آن عادلتر و عالمتر و صادقتر آن دو ن ر در حدیث .و به دلیل روایت داود بـن حصـین
كه فرمود نظر كنید به سوی اعلم و افقه به احادیث ما و اورع آن دو ن ر پ نافذ كنـد حكـم او را و
ملت ت نشود به حكم آن دیگری .و بعضی دیگر گ تند كه واجس نیست رجوعكردن بـه هریـك از
فاضل و م ضول به دلیل آنكه معروف در میان جمیع مكل ـین اسـت مالحظـهنكـردن اینكـه فاضـل
كیست و م ضول كدام ،بلكه اخذ میكنند مسائل خود را از هرك كه بدانند كه به درجـه فقاهـت
رسیده بدون مالحظه فاضل و م ضول و علما در هر عصری با اطالعشان به این معنی منع نمـیكننـد
مقلدین را بلكه معروف از طریقه اصحاب ائمه :ایـن بـوده كـه مالحظـه فاضـل و م ضـول نكننـد و
همچنین ائمه :این مالحظه را نمیفرمودند.
تا اینكه میفرمایند :و ائمه :امر میكردند عامه شیعیان خود را به رجوعكردن به علمای خـود
بدون ت صیل بیان فاضل و م ضول مثل جواب حضرت كاظم 7كه فرمودند اخـذ مكـن معـالم دیـن
خود را از یر شیعه ما و مثل آنچه در توقیع از حضرت حجت 7رسیده كـه فرمودنـد و امـا حـوادثی
كه واقع میشود پ رجوع كنید در احكام آنها به سوی راویان حـدیث مـا بـه جهـت آنكـه ایشـان
حجت من هستند بر شما و منم حجت خدا و مراد از كسانی كه باید رجـوع كـرد بـه ایشـان علمـا
هستند نه مطلق راویان چنانكه معلوم است به جهت آنكـه ائمـه :بسـیاری بـود كـه امـر مـیفرمودنـد
كسانی را كه بهرهای از علم ایشان داشتند كه فتوی دهند در احكام از بـرای عـوام اتبـاع خـود مثـل
قول حضرت باقر 7كه فرمودند به ابان بن تغلس كـه بنشـین در مسـجد مدینـه و فتـوی بـده از بـرای
مردم چراكه من دوست میدارم كـه ببیـنم در میـان شـیعیان خـود مثـل تـو را و امـر كـرد حضـرت
صادق 7معاذ را به نشستن در مسجد از برای فتوی دادن و معین ن رمود رجوعكـردن بـه افضـل را و
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به تحقیق كه بودند بسیاری از كسانی كه قابل فتوی بودند از اصحاب به امـر ائمـه :مثـل یـون بـن
عبدالرحمن و محمد بن مسلم و حارث بن مغیـره و زكریـا بـن آدم و ابـیبصـیر و زرارخ بـن اعـین و
ص وان بن یحیی و م ضل بن عمر و علی بن حدید و عبداللّه بن جندب و منصـور بـن حـازم و نـوح
بن شعیس و عبداللّه بن ابییع ور و حمران بن اعین و حریز بن عبداللّه و ریان بن صلت و یر ایشـان
با اینكه مابین ایشان ت اوت در فضل بود به طـور یقـین مثـل زراره و بـرادر حمـران و معـین نشـد
زراره با اینكه او فقیهتر و صادقتر بود از برادر و كسـی كـه تتبـع كـرده باشـد در احـوال ائمـه :بـا
اصحابشان توقف نمیكند در جایز بودن رجوع كردن به م ضول و تعدد حكّام شـرع در بلـد واحـد
د لت میكند بر جایز بودن رجوعكردن به م ضول و وقوع ایـن امـر بسـیار ات ـاق افتـاده در ا لـس
زمانها یا كلّ زمانها و چیزهایی را كه گ تهاند كسانی كه واجس دانستهاند رجوعكردن به افضـل را،
مقابلی نمیكند با دلیل كسانی كه واجس ندانستهاند.
باری تا آنكه میفرمایند« :و الوجه جواز الرجوع الی الم ضول مطلقاً اذا كـان تامـاً صـالحاً
لالست تا بال نقد حال ان راده ن العلما یجوزون تقلید هذا الم ضول مع عدم مالحظة عـروض
المت اضلین فی وجه التقلید ستجماعه الشرائط ».حاصل ترجمه اینكه جمیع علما فتوی میدهنـد
كه جایز است تقلید كسی كه مستجمع شرایط فتوی باشـد در حـالی كـه آن شـ د من ـرد باشـد.
پ اگر یافت شد كسی كه افضل از او باشد نقصی در م ضول حادث نشده در مسـتجمع بـودن در
شرایط فتوی در حق خود او و در حق مقلد او پ مانعی از برای رجوعكردن حادث نشده.
و مرحوم آقا اعلی اللّه مقامه در فصلی از مقام سیم كتاب مستطاب ارشـاد مـیفرماینـد« :امـا
قول به اینكه تقلید ش د خاصی زم است و تقلید یر آن روا نیست از مذهس ما نیست و هرگز
ما نگ تهایم كه تقلید و اطاعت یر نجبا و نقبا روا نیست حتی آنكه مـا مثـل سـایر علمـا هـم
نمیگوییم كه هرگاه دو فقیه باشند یكی افضل از دیگری ،واجس است تقلید افضل بلكـه موافـق
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طریقه ما جایز است ترك تقلید فاضل و اخذ به قول م ضول .ولكن در این ما را نكتهای است كه
باید آن را ایراد كرد و آن آن است كه آن ك كه انسان به قول او باید عمل كند خالی از آن نیست
كه آن ش د یا بن سه و بش صه م ترضالطاعه است از جانس خداوند عالم ماننـد امـام حجـت
معصوم یا آنكه بن سه م ترضالطاعه نیست بلكه به جهت حكایـت اوسـت قـول م تـرضالطاعـه
بش صه را اگر آن ش د بن سه و بش صه م ترضالطاعه است در این هنگام عدول از قول او به
یر او جایز نیست و روا نیست كه م ضول را م ترضالطاعه بش صه دانند و فاضل را وا گذارند و
این قول قول جماعتی از سنیان است كه با وجودی كه حضرت امیر را 7افضل از ابوبكر میدانند،
جایز میدانند امامت م ضول را و وا گذاردن افضل را .و اگـر آن شـ د بن سـه م تـرضالطاعـه
نیست بلكه راوی است از م ترضالطاعه ،در این هنگام چون خود آن راوی بن سه م ترضالطاعه
نیست و عمل به روایت او میكنیم و طاعت طاعت ش د م ترضالطاعه اسـت در ایـن هنگـام
مناط یقین به قول ش د م ترضالطاعه از روایت هرك كه یقین حاصل شد قول م ترضالطاعه
معلوم میشود دیگر خصوصیتی برای راوی نیست پ جایز است عملكردن به روایت م ضول و
ترك روایت فاضل و فاضل عنداللّه درجه او بلندتر است و این دخلی به روایت ندارد .پـ از ایـن
جهت است كه ما عمل به روایت هریك از علما را جایز میدانیم اگـر ثقـه و عـدل باشـد خـواه
فاضل باشد و خواه م ضول ولكن با وجود این میگوییم كه هرگاه دو ن ر دعـوا داشـته باشـند و
مدعی كسی را اختیار كند به جهت حكومت و مدّعیعلیه كسی را ،و آن دو حاكم اخـتالف در
حكم نمایند چون نصس حاكم به جهت رفع نزاع است آنوقت هریك افضلند باید آن دیگری هم
عمل به قول او كند و حكم م ضول را وا گذارند .بالجمله از مذهس نیست كه امروز تقلید نجیس
یا نقیس واجس است و جایز نیست تقلید یر ایشان.
بالجمله از آنچه عرض شد معلوم شد كه اطاعت نجبا و نقبا زم است چنانكـه اطاعـت
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یر ایشان از علما زم است چراكه همه راوی قول امامند مگر در هنگامی كه كسی باشد كه از
قول او به جهت عدم عدالت و وثاقت علم حاصل نشود به قول امام در آن هنگام عمل به قـول او
نتوان كرد و متعین شود عمل به قول آنكه ثقه است و عدل است و علم بـه قـول امـام از فتـوای او
حاصل شود و در هنگام منازعه دو حكم بدیهی است كه علمای نجبا و نقبا اعـدل و اوثقنـد از
یر و حكم ایشان متعین میشود .و همچنین هرگاه به واسطه م ال ت نجیس و نقیس با علمـای
ظاهر هرگاه ایشان براهینی آورند كه معلوم شود اشتباه علما در آن و در آن هنگـام علـم بـه قـول
ایشان حاصل نشود ،باز متعین شود عمل به قول ایشان چنانكه هرگاه دو ن ر از قول فقیـه روایتـی
كنند یكی بگوید من علم دارم كه قول فقیه این است و ثقه و عدل هم باشد و یكی دیگر بگویـد
كه من شك دارم یا تزلزل دارم و وثاقت او هم زیاد باشد یا نباشد ،در این هنگام قول آن ك كه
از روی بتّ میگوید ،متعین میشود چراكه خود آن راوی دیگر متزلزل است در نقل خود و برای
خود هم روا نیست كه به روایت خود عمل كند.
باری ،از آنچه عرض كردیم معلوم شد كه مناط صحت عمل و لزوم طاعت ،قطع به قـول
معصوم است از هرجا كه حاصل شد متبع است خواه یـك ن ـر باشـد و خـواه زیـاده ».تمـام شـد
عبارت آن بزرگوار اعلی اللّه مقامه.
و مقصود از ایراد قول شیخ مرحوم و آقای مرحوم اعلی اللّه مقامهما ایـن بـود كـه بدانیـد كـه
مذهس ایشان این نبوده كه در هر عصری امور دینیه منحصر است به ش د واحد و نـاطق واحـد و
باقی عدول باید راوی و حاكی از آن ش د واحد باشند اگرچه آن شـ د واحـد افضـل و اعلـم از
سایرین باشد.
و مقصودی دیگر این بود كه به اعتقاد شما ،شیخ مرحوم و سید مرحوم و آقای مرحوم اعلـی
اللّه مقامهم هریك در عصر خود افضل و اعلم علمای عصر خود بودنـد و اختیـار ایشـان ایـن اسـت
127

كه در صورت اجتماع علما و تعدد ایشان و در صورتی كه بدانیم كه بعضی از ایشان افضل و اعلـم
از سایرین هستند زم نیست رجوع به افضل و جایز است رجوعكردن به م ضـول چـه جـای آنكـه
معلوم نباشد افضل از م ضول و چه جای آنكه واجس بدانند در هر عصری انحصار امـور دینیـه را بـه
ناطق واحدی و زم شمارند حكایت و روایت سـایر عـدول را از آن نـاطق واحـد بلكـه در صـریح
عبارت ارشاد بود به طوری كه گذشت كه در صورتی كه نجیس و نقیبی هم در میان خلق باشـند و
كسی ایشان را بشناسد ،جایز است كه مسائل دینیـه خـود را از یـر او اخـذ كننـد اگرچـه آن یـر،
م ضول باشد و اگرچه از علمای ظاهری باشد مگر در صورت اختالف احكام .بـاری ،اگـر كسـی
از روی عمد ن واهد گمراه باشد كه راه حق همیشه واضـح بـوده و خواهـد بـود و اگـر ب واهـد از
روی عمد گمراه شود كه خدای قادر علیا طالق هم مانع از او ن واهد شد.
باری ،از جمله خرافات مسموعه این است كه ل

امامی كه در بعضی احادیث هسـت مثـل

حدیث من مات و لمیعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة م رد است پ در هر زمانی یك امام ناطق باید
شناخته شود و این یك امام ناطق ،یكی از شیعیان است چراكه ائمه طاهرین :دوازده ن رند و همـه را
باید شناخت نه یكی از ایشان را.
پ عرض میكنم كه اگرچه جواب این فقره گذشت ولكن به جهت زیادتی توضیح عـرض
میكنم ال اظ و اسما اجناس مثل ل

رجل و مرأه ،مثل آنكه مـیگوینـد مـرد قـویتر از زن اسـت و

مراد این نیست كه یك مرد م صوص قویتر از یك زن است و همچنین ل

رسول و امـام و شـهید

و شاهد و امثال اینها از جامد و مشتق از برای من رد و متعـدد گ تـه مـیشـود و آیـه شـری ه و اجعلنـا

للمتقین اماماً شاهد صدق این مطلس است كه خداوند عالم جلّشـأنه از ائمـه طـاهرین:خبر داده كـه
میگویند خداوندا قرار ده ما را كه از برای متقین امام باشیم و ن رموده «و اجعلنا للمتقین ائمـة» پـ
ل

امام چه از برای ائمه طاهرین :باشد و چه از برای یر ایشان د لت بر وحدت نكنـد و مـیشـود
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كه مراد متعدد باشد یا واحد .و در صورتی كه امام را به معنی شیعه بگیریم انحصاری را نمـیرسـاند
و معلوم است كه اگر كسی مسائل دین خود را نداند و بدانـد كـه نمـیدانـد و از عـالمی از علمـای
شیعه آن مسائل را اخذ نكند و مسامحه كند با اینكه میتواند اخذ كند و بر این حال بمیرد ،مثل اهـل
جاهلیت مرده و انحصاری را مقتضی نیست.
باری ،و از جمله خرافات مسموعه این است كه میگویند حـدیث اسـت كـه در هـر زمـانی
باید ناطقی من رد باشد و ساكتی .پـ در زمـان ائمـه طـاهرین :نـاطق اگـر پیغمبـر بـود ، 9صـامت
امیرالم منین7بود و اگر امیرالم منین ناطق بود ،امام حسن8صامت بود و همچنـین در بـاقی ائمـه. :
پ در میان شیعیان ایشان هم باید در هر زمانی یك ناطق و یك صامتی باشد تا صـدق كنـد كـه در
هر زمان ناطق و صامتی هست.
پ عرض میكنم كه اگرچه هدایت ن واهد یافت كسی كه خدا ن واسـته اگرچـه مشـافهةً
از قول خود معصوم 7دعوتی را بشنود چه جای دیگران ولكـن در رسـاله صـالحیه از شـیخ مرحـوم
اعلی اللّه مقامه س ال شده «قال ورد ان لكل زمان امامین صامت و ناطق فمن الصامت و من الناطق
زمن الغیبة» شیخ مرحوم اعلی اللّه مقامه میفرمایند :ایـن حكـم م ـتد بـه ماسـوای طـرفین اسـت
چراكه ممكن نیست آدم علی نبینا و آله و علیه السالم اول ماخلق اللّه بود و خلـق شـد حـوّا 3از او و
نبود در آن زمان صامتی با او به جهت آنكه شیث پسر او 7اول ائمـه صـامتین بـود و او در آخـر او د
آدم 7به دنیا آمد به جهت آنكه صامت باید از او د آدم باشد و او د آدم متـأخر بودنـد از او .پـ بـه
تحقیق كه گذشت بر آدم 7زمانی چند و او امام ناطق بود به جهت آنكه حجت بود بر حوّا 3پـیش از
اینكه تولید كند ولدی را ،این بود حكم افتتاح .پ

زم شد كه حكم اختتام هـم چنـین باشـد پـ

حدیث مشارالیه عامّ نیست و مطلـق نیسـت حكـم آن .پـ ب هـم سـرّ امـر را در افتتـاح تكلیـف و
حجتهای خدا و نظیر آن را در اختتام ».تمام شد كالم آن بزرگوار اعلی اللّـه مقامـه و بـه تصـریح آن
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بزرگوار ،مراد از امام ناطق و صامت امام معصوم است نه دیگران اگرچه ل ـ امـام و ل ـ نـاطق و
ل

صامت بر هر امامی و ناطقی و صامتی صدق كند ولكن آن امام ناطق و صامتی كـه در حـدیث

است ،مراد معصومین علیهمالسالمند و در میان معصومین هم در طرفین حكـم ایـن حـدیث جـاری
نیست و به تصریح این بزرگوار ،عموم و اطالقی ندارد .پ آدم 7مـدتی صـامتی معصـوم بـا او نبـود
اگرچه حوّا 3امت او بود و افتتاح امر چنین بود پ در اختتام هم امام معصـوم 7نـاطق اسـت عجـل
اللّه فرجه و امام معصوم صامتی با او نیست با اینكه رجالالغیس مانند خضر 7به خدمت او مـیرسـند
و با ایشان نطق میكند و با اینكه خضر 7معصوم است ،صامتی از برای امام زمـان عجـل اللّـه فرجـه
نیست چراكه ناطق و صامت باید از یك جن باشند و خضر و امام زمـان عجـل اللّـه فرجـه از یـك
جن نیستند چراكه جمیع انبیا و مرسلین ،سوای خاتمالمرسلین صـلوات اللّـه علیـه و آلـه و علـیهم
اجمعین از فاضل طینت ایشان و نور ایشان خلق شـدهانـد و ایشـان منیرنـد و منیـر و نـور آن ،از یـك
جن نیستند مثل اینكه اثر هیچ م ثری از جن م ثر خود نیست بلكه منیر اصل است مانند آفتـاب و
نور فرع است مانند پرتو آفتاب.
باری ،از این قبیل خرافات زیاد شنیده میشود كه نباید ش د عاقلی آنهـا را بنویسـد ولكـن
ملحدین ناچارند كه خود را به جایی ببندند كه بهانـه داشـته باشـند از بـرای اعتنـای بعضـی .چراكـه
بدون اینكه خود را به جایی ببندند محل اعتنای احـدی نیسـتند پـ بعـد از آنكـه خـود را بـه جـایی
بستند و محل اعتنا شدند میگویند از این قبیل خرافات را كه اگر به گو عاقلی برسد البته بیـزاری
از ایشان جوید.
فرمودهاند :و در كتاب مبارك ارشادالعوام هم در جلد چهارم در مطلس نهم در اثبـات لـزوم
وجود شیعه به اجماع شیعه و سنی مرقوم فرمودهاند این است عبارت آن كه« :باری ،این امر كـه در
هر عصری باید كسی باشد كه محل رجوع عباد باشد جمیع شیعه و سنی ات اق دارند و در این به
130

طور اجمال خالفی نیست نهایت هر فرقهای بزرگ را به طور مذهس خود مقرر داشتهاند و چون در
اصول مذهس ما معلوم است كه در مذهس ما تقدیم م ضول بر فاضل روا نیست و به این دلیل ردّ
خالفت خل ا را كردهایم و آیات از قرآن بر این معنی داریم كه أفمن یهدی الی الحـق احـقّ انیتبـع و
چنانكه فرمود هل یستوی الذین یعلمون و آیات بسیار كه به این معنی ذكر كردهایم و از مـذهس مـا
است كه خدا ترجیح بالمرجح نمیدهد و در مذهس ما معلوم است كه آن ش د مأمور به اطاعت
و فرمانبرداری او در هر عصری افضل اهل عصر باید باشد و هر ك افضل اهل آن عصر است او
باید مطاع كل باشد و همه باید صادر از امر و نهی او شوند و تو ّی او را ورزند و نمـیشـود كـه
عالم كاملی در هر عصری نباشد كه وجود او لطف است و خداوند لطف خود را دریغ نمیدارد».
تا بعد از آن میفرمایند« :اگر گویی این دلیل اثبات وجود امامی را میكند در هر عصر ،مـا وجـود
امام را انكار نداریم ،گوییم این دلیل اثبات وجود پیغمبر را هم میكند و اثبات وجود شیعه را هم
میكند چراكه راه استد ل یكی است@».این قسمت با ارشاد ت اوت دارد@
عرض میشود :كه سركار سائل گویا این عبارات را شاهد آوردهاند از برای آنچه قبل از ایـن
فرمودند كه ناطق باید منحصر به فرد باشد و باقی ساكت و اگر هم نطقـی نماینـد حـاكی و راوی از
ناطق هستند پ عرض میكنم كه اگر كسی ب واهد مطلبـی را اثبـات كنـد و شـاهدی را از بـرای
مدعای خود از قول كسی دیگر بیاورد میتواند كه یك عبارتی از آن دیگری به دسـت آورد كـه آن
عبارت شاهد او باشد اگر پیش و پ آن عبارت را بیندازد و قطع نظـر كنـد از طریقـه و مـذهس آن
ش صی كه عبارت او را شاهد آورده چنانكه عبارت شیخ مرحوم اعلی اللّـه مقامـه را از بـرای شـما
نقل كردم كه فرمودند بعضی به این آیه شری ه او یزوجهم ذكرانـاً و اناثـاً اسـتد ل كـردهانـد بـر جـواز
لواط به عقد و صداق و از حال این قبیل اش اص خداوند عالم جلّشـأنه در اول اسـالم خبـر داده و
فرموده هو الذی انزل علیك الكتاب منه آیات محكمات هنّ امّ الكتاب و اخر متشابهات فامـا الـذین فـی

131

قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغا ال تنة و ابتغا تأویلـه و مـایعلم تأویلـه ا ّ اللّـه و الراسـ ون فـی العلـم

چنانكه در مقدمه گذشت.
پ عرض میكنم كه این عبارتی را كه نقل فرمودهاید اگر با عبارت بعد منضم كنید و قطـع
نظر از عبارت بعد نكنید ،یا عبارت بعد را چنانكه بعضی تأویل به رأی خـود مـیكننـد شـما تأویـل
نكنید و متذكر ضروریات دین و مذهس باشید هیچ د لت بر وجوب و لزوم انحصار امور دینیـه بـه
ش د واحد نكند چراكه میفرمایند كه :آن ش د مـأمور بـه اطاعـت و فرمـانبرداری او در هـر
عصری افضل اهل آن عصر باید باشد و هرك افضل اهل عصر است او باید مطاع كـل باشـد و
همه باید صادر از امر و نهی او شوند و تو ّی او را ورزند و نمیشود كه عالم كاملی در هر عصری
نباشد چرا كه وجود او لطف است و خداوند لطف را دریغ نمـیدارد و احادیـث متـواتره از ائمـه
خود :داریم كه هر عصری باید خالی از عالم نباشد .پ در هر عصر علما بایـد باشـند كـه سـایر
مردم تعلم از آنها كنند .و باز از اصول مذهس ما است كه آن علما باید افضل از سایر مـردم باشـند
چنانكه دانستی پ در هر عصری علمائی كه افضل از همه مردم باشند باید حكماً باشـند و شـك
نیست كه نباید آن علما از آن جمله باشند كه خدا میفرماید ان هم ا ّ كا نعام بل هم اضل اولئك هم

الغافلون چراكه انعام واجسا طاعة عباد و بالد نشوند و امام میفرماید الناس كلهم بهائم ا ّ الم من و
میفرماید م من كمتر از گوگرد احمر است .پ آن علمای واجسا طاعة بایـد مـ من باشـند تـا
بهائم نباشند و آنها كمند و كمتر از گوگرد احمر .من نمیگویم ،در اصول كافی اسـت بـاز كـن
كتاب را و ببین .پ علمای م منین در هر عصری هستند و خدا ایشـان را ت ضـیل داده اسـت بـر
سایرین و سایرین را امر به اطاعت ایشان كرده است چنانكه آیات قرآنـی و اخبـار بـه آن شـهادت
میدهد و همه را شنیدی .پ چون به اجماع شیعه و سنی بزرگی ثابت شد كه باید در هر عصری
باشد كه مردم مح وظ باشند و دینشان مح وظ ماند و به اصول مذهس یافتی كـه او بایـد فاضـل
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باشد و افضل از كلّ باشد و انسان باشد ،یعنی م من باشد و عالم باشد پ آنچه ما خیـال داشـتیم
كه در این مطلس اثبات كنیم به ات اق شیعه و سنی ثابت شد».
باری ،اگر كسی در تمام عبارت نظر كند و ن واهد به میـل خـود بعضـی از فقـرات را دلیـل
خود قرار دهد و بعضی را اعتنا نكند یا تأویل كند بر حسس میل خود ،میبینـد كـه در چنـد موضـع
میفرمایند كه در هر عصری علمائی هستند كه افضل از سایر مردمند و م منند و عادلنـد و شـكی از
برای عاقلی باقی نماند كه مرادشان اثبات لزوم انحصـار امـور دیـن بـه شـ د واحـدی نیسـت كـه
جمیع مردم از عالم و عامی تابع او باشند نهایت علمـا راوی و حـاكی از جانـس او باشـند از بـرای
عوام و اگر افلی چنین خیال كند كه در میان علمای متعددین محاله یكی از ایشان افضل و اعلـم
از سایر علما خواهد بود در هر عصری و هر دایرهای را محاله مركـزی هسـت و در صـورتی كـه
افضلی در هر عصری یافت شد اطاعت او زم است بر سایر علمای م ضـولین و سـایر عـوام ،پـ
ثابت میشود به این دلیل كه امور دینیه منحصر است در هر عصری به آن شـ د افضـل كـه مركـز
دایره م ضولین و سایر عوام است و م ضولین باید راوی و حاكی از آن ش د افضل باشند یـا بایـد
ساكت باشند .پ عرض میكـنم در اینكـه م ضـولین اگـر یافتنـد شـ د افضـل از خـود را بایـد
تمكین افضلیت او را بكنند چراكه خداوند عالم جلّشأنه فرموده و تنسوا ال ضل بینكم و م ضـولین
این آیه را خواندهاند و معنی آن را دانستهاند و چون فرض مسأله این است كه آن م ضولین عدولنـد و
ا ماض در حق افضل نمیكنند شك نیست .و اما م ضولین باید راوی و حاكی از افضـل باشـند یـا
ساكت باشند به این دلیل كه چون امام 7در هر عصری چـون افضـل اسـت از جمیـع مـردم ،جمیـع
مردم باید تابع او باشند نهایت آنكه بعضی از م ضولین علما هستند و بعضی عوام پ م ضولین اگـر
علما هستند یا باید ساكت باشند یا راوی و حـاكی از آن امـام افضـل باشـند چنـین مطلبـی در میـان
افضل و سایر م ضولین كه جمیعاً شیعه اثناعشری هستند خالف ضرورت شیعه اثناعشری است كـه
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از جمیع دلیلهای الهی با تر و محكمتر است و احدی از علمـای شـیعه اثناعشـری چنـین مطلبـی را
نگ ته و ن واهد گ ت و قائل به چنین مطلبی داخل در دایره شیعه اثناعشری نیسـت و خـارج اسـت
از ضرورت ایشان اگرچه خود را در نزد عوام داخل در دایـره شـیعه اثناعشـری كنـد .و چیـزی كـه
بعضی از علمای اثناعشری گ تهاند این است كه در صورتی كـه عـوام یافتنـد افضـل و م ضـولین را
باید تقلید از افضل كنند نه از م ضولین و اما بنا بر اختیار مشایخ اعلی اللّه مقامهم كه تقلید عـوام هـم
از افضل زم نیست .و اما م ضولین باید راوی و حاكی از افضل باشند یـا سـاكت باشـند احـدی از
علمای شیعه چنین چیزی نگ ته و ن واهد گ ت چراكه این مطلس خالف ضـرورت مـذهس اسـت
و ساحت علمای شیعه از این منزهتر است كه خالف ضرورت مـذهس خـود كننـد و خـالفكننـده
داخل در عرصه اهل ضرورت نیست.
باری ،پ به طوری كه از عبارت شیخ مرحوم و آقای مرحوم اعلـی اللّـه مقامهمـا یافتیـد بـه
طور تصریح ایشان با دلیل و برهـان كـه تقلیـد م ضـولین جـایز اسـت اگرچـه عـوام افضـلی را هـم
بشناسند ،پ در صورتی كه به اعتقاد شما مشایخ اعلی اللّه مقامهم افضـل و اعلـم از علمـای عصـر
خود باشند و خود ایشان با دلیل و برهان جایز بدانند از برای عوام رجوعكردن به م ضـولین را بسـی
واضح خواهد شد از برای شما كه ایشان برخالف مذهس خود نمیروند و نمیگویند كه م ضـولین
باید حكماً ساكت باشند یا راوی و حاكی از ش د افضل باشند و در صورتی كه با دلیـل و برهـان
ثابت كنند كه مقلدین عوام میتوانند تقلیـد كننـد از م ضـولین نـه از افضـل بسـی واضـح اسـت كـه
نمیفرمایند م ضولین حكماً باید ساكت باشند یـا راوی و حـاكی از شـ د افضـل باشـند چراكـه
فرض مسأله این است كه م ضولین مقلد نیستند و خودشان داخل عرصه علمائی هستند كه تقلید بـر
ایشان حرام است و به ات اق علمای شیعه باید عمل كنند به قول خودشان .و بسـا آنكـه مسـألهای را
كه فهمیدهاند برخالف افضل فهمیده باشند مثل آنكه افضل كشمش جوشیده را حرام و نجـ دانـد
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و م ضول كشمش جوشیده را حالل و پاك داند پ چگونه میتوان تصور كـرد كـه م ضـول بایـد
ساكت شود از حاللبودن و پاكبودن كشمش ،یا راوی و حاكی شود از افضل و حال آنكـه فتـوای
افضل و م ضول این است كه م ضول باید عمل به فتوای خود كند و از بـرای مقلـدین خـود فتـوای
خود را بیان كند بلكه زم است بر او كه در مقـام اسـتد ل بـر حـاللبـودن و پـاكبـودن كشـمش
جوشیده اثبات كند فتوای خود را و ردّ كند فتـوای شـ د افضـل را در حـرامبـودن و نجـ بـودن
كشمش جوشیده .پ چگونه معقول است كه بر او واجس باشد كه روایت و حكایت كند چیـزی
را كه مردود خود او است و فتوای خود او برخالف آن است مگر آنكه نقل كند كه فتـوای شـ د
افضل این است كه كشمش جوشیده حرام و نج است و چنـین نقلـی را افضـل هـم مـیكنـد كـه
فتوای ش د م ضول این است كه كشمش جوشیده حالل و پاك است و گویا منظور شـما چنـین
نقلی و روایتی و حكایتی نباشد .چراكه چنین نقلی اختصاصی به م ضول یا افضل ندارد.
باری ،پ متـذكر باشـید كـه آن شـ د افضـلی كـه بایـد جمیـع مـردم مطیـع او باشـند و
م ضولین از علما باید راوی و حاكی از قول او باشند یا ساكت باشند پیغمبـر خداسـت 9و هریـك
از ائمه هدی علیهمالسالمند در عصـر خـود .و امـا در میـان شـیعیان بعضـی افضـل باشـند و بعضـی
م ضول ،نباید م ضول حكماً ساكت باشد یا راوی و حاكی از جانس افضل باشد و به فتـوای خـود
افضل باید م ضول مستقل باشد و از كتاب و سنت تكلیـف خـود و مقلـدین خـود را ب همـد و بیـان
كند و عمل كند و خالف این مطلس خالف ضرورت مذهس شیعه اثناعشری است و مـن یتبـع یـر

سبیل الم منین نولّه ماتولّی و امید است كه شما بدانید كه اهل حق برخالف ضـرورت مـذهس تكلـم
نمیكنند و چیزی را كه خدا واجس قرار نداده و واجس نكرده واجس نمـیكننـد چنانكـه در رسـاله
«موضح» عبارت ایشان را ترجمه كردهام و ایشان ح

ضرورت مـذهس را از جمیـع مـردم بیشـتر

میكنند و مانند ثقلین كه از یكدیگر جدا نمیشوند تا وارد شوند بر لس حوض كوثر ،ایشـان هـم بـا
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ضرورت مذهس جدا نمیشوند تـا وارد شـوند در فنـای حجـت اللّـه اكبـر 9و از ایـن اسـت كـه در
بسیاری از مواضع اصرار میكنند كه دین و مذهس و طریقه ما آن چیزی است كه در بازار مسـلمین
رواج است .پ اگر احیاناً كالم متشابهی از ما ببینید ،بدانید كه مـراد مـا از آن كـالم همـان چیـزی
است كه رواج بازار مسلمین است و بدانید كـه آنچـه را بـرخالف آنچـه در بـازار مسـلمین اسـت از
كالم ما یافتید ،مراد ما نیست چنانكه در جلد اول در مطلس چهـارم از كتـاب مسـتطاب ارشـاد در
فصلی در ذكر معراج میفرمایند« :بدانكه او ً واجس است در این مسأله و باقی مسائل هم كه این
مقدمه را بدانی كه حضرت پیغمبر 9تشریففرمای این عالم شدند در وقتی كه مـردم بعضـی بـت
میپرستیدند و بعضی سنگها را میپرستیدند و بعضی درختها را میپرستیدند و بعضـی حیوانـات را
میپرستیدند مانند گاو و امثال آن و بعضی آفتاب و ماه و ستارگان را مـیپرسـتیدند و بعضـی آتـش
میپرستیدند و همچنین همه در وادی ضاللت حیران و سرگردان و در میان عرب ظـاهر شـد كـه
عصبیت آنها و حمیت و كبر آنها از همهك بیشتر بود و تعصس بتها و طریقه جاهلیت خود را از
همهك بیشتر میكشیدند .پ آن بزرگوار آمد و طریقـه حقـه و ملـت بیضـا را در میـان مـردم
آشكار كرد و خورده خورده كار به بیزاری جستن از آنها رسـید و اظهـار كـردن ك ـر آنهـا و
نجاست آنها و لعن بر آنها و بر خدایان آنها و خورده خورده امر به مقاتله رسید و جهاد كرد و با
ضرب شمشیر امر خود را ظاهر كرد و با تر از سیاهی رنگـی دیگـر نباشـد و بـا تر از كشـت و
كشتار امری دیگر نیست .پ چیزی كه در دیـن خـدا باشـد و واجـس باشـد اعتقـاد مـردم فـرو
نگذاشت .وقتیكه جهاد و قتل را بر خود گذارده بود دیگر خوفی نداشت كه امری را پنهان كند.
پ همه آنچه واجس بود و از دین خدا بود و میبایست مسلم به آن اعتقاد كند در میان مردم ظاهر
كرد و به ضرب شمشیر به گردن ایشان گذاشت و مردم هم داخل در امر شدند و خورده خـورده
امر دین خود را آشكار كرد تا آنكه وحی نازل شد و آیه آمد كه الیوم اكملت لكم دیـنكم و اتممـت
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علیكم نعمتی و رضیت لكم ا سالم دینا یعنی امروز كامل كردم برای شما دین شما را و تمام كـردم
بر شما نعمت خود را و پسندیدم برای شما اسالم را كه دین شما باشد .پ اگر چیزی مانـده كـه
فرمایش نشده بود ،این آیه بیجا بود پ تمام آنچـه بـر مسـلمین واجـس بـود فرمـایش رفـت و از
اینجهت فرمودند كه حالل محمّد حالل الی یوم القیمة و حرام محمّد حرام الی یوم القیمة پ حالل او
حالل است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت و شریعت او آخری شریعتها است و
سنت او آخری سنتها و كتاب او آخری كتابها.
پ چون این مسأله محقّق شد ،پ عرض میشود كـه هـر مسـأله خـواه بـزرگ و خـواه
كوچك ،خواه واضح و خواه مشكل ،خواه در معرفتها و خواه در سایر امور كه م الف این كتاب
و این سنت و اجماع این مسلمین باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است .میزانی در میـان مـردم
گذاردهاند كه اجماع مسلمین باشد .هر حرفی را باید با این ترازو سنجید ،اگر درست اسـت و بـا
هم موافق است معلوم است كه از جانس پیغمبر است و معلوم است كه از جانس خداسـت و حـق
است و هرچه با اجماع این مسلمین م الف است معلوم كه با قول پیغمبر م الف است و م الف
قول خداست.
و اگر جاهلی گوید كه اجماع مسلمین چه د لت بر قول پیغمبر دارد؟ میگویم بـه او كـه
چنانكه تو چین را ندیدهای ولكن از تواتر قول مردم و كسان بی رض بسیار شنیدهای یقـین داری
كه و یت چین هست و شك در این نداری و هرك بگوید نیست البته س یه و بیعقل است در
نزد تو و در این شبهه نیست همچنین هرگاه جمیع مسلمین در هر عصری طوری را دین خود قرار
دادهاند و ات اق بر آن دارند و آن را از دین اسالم میدانند و آن را طریقه پیغمبر میدانند چگونه یقین
نمیشود كه ات اقی اینها دین پیغمبر و قول پیغمبر است 9شك در این نمیكند مگر كسی كه مبتال
به وسواس باشد و ا ّ همان قسم كه به سیرت سالطین سلف علم به هم میرسانیم همان قسـم بـه
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سیرت پیغمبر 9علم به هم میرسانیم و در این شك نیست .پ معلوم شد كه ات اق مسلمین بر حق
است و م الف ایشان باطل است البته و از طریقه و سنت پیغمبر 9خارج است .پ كدام ترازو از
این محكمتر و عدلتر و كدام شاهد و گواه از این بهتر؟ سبحاناللّه ،مردم جاهل در بعضی مسائل از
ما كرامت میخواهند .جمیع معجزات پیغمبر دلیل حقیت قول ما است وقتی كه ما موافق اجمـاع
مسلمین س ن بگوییم دیگر كرامت برای چه میخواهند؟
باری ،همین قاعده را در دست بگیر و قول هرك را كه میشنوی به ایـن تـرازو بسـنج و
مقدار هرك را به همین قاعده كه ذكر شد بدان اگر كسی در این دین اسـت كـه میـزان همـین
است و اگر از این دین خارج است پ او داند و كار خود ،ما را به او كاری نیست و از بـرای او
اطاعتی نه .و همچنین هر مطلس كه از ما میشنوی طلس میزان كن كه به حول و قوه خداونـد بـه
این میزان سنجیده شده است و در این ترازو راست است و آنچه شنیدهای كه فرمودهاند كه بر هـر
حقی حقیقتی است و بر هر صوابی نوری است ،همین شریعت است حقیقـت هـر حقـی و همـین
است نور هر صوابی و این مطلس را اگرچه همهك ادعا میكنند لكن خداوند تـو را عقلـی داده
است و به قدر عقل تو تو را تكلیف كرده است تو همین قدری از روی لت و بیفكـری تقلیـد
كسی را مكن و فهم خود را به كار بر و عقل خود را حاضر كن و خود به عقل خـود بسـنج كـه
محاله خداوند عالم آنقدر كه از تو خواسته است به تو خواهد رسانید و به تو خواهد فهمانیـد و
مقدار هر ك را به قول او ب هم نه آنكه قول مردم را تسلیم كنی كه میگویند كه فالنی عالم است
بلكه گوینده احمق باشد ،تو چرا اطاعت احمقان نمایی؟ پ این فصل را بدان و زیور گو خود
گردان».
و همچنین در جلد دوّم در قسمت دوّم همین كتاب مستطاب میفرماینـد« :و همچنـین بـاز
یكپاره معنیها هست كه ل

محكم معین آن معنی را میرساند و بعضی از معنیهـا هسـت كـه
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ل

محكم آن معنی را نمیرساند و باید ل

متشابه گ ت تا آن معنی فهمیده شـود و محكـم آن

باشد كه موافق حق معلوم باشد و متشابه آن است كه به ظاهر موافق حق نباشد بلكه شبیه به باطل
باشد و هرك میشنود از آن گمان باطل كند ولكن در حقیقت حق اسـت و باطـل را در آن راه
نیست .پ در این هنگام هرك از آن ل

متشابه موافق محكم حق معلوم فهمد ،آن را فهمیده و

هرك از آن باطل فهمد آن را ن همیده و از برای ل

و معنی قسمهای بسیار است چه فایده كـه

این كتاب به جهت عوام است و ا ّ همه آن قسمها را بیان میكردم تا بدانی كـه هـر كالمـی چـه
خاصیت دارد و همینقدر در اینجا كافی است.
مجمالً كسی كه در نهایت فصاحت و بال ت است باید ل ظی گوید كه آن مطلبی كه در
دل دارد واضح شود .پ چاره ندارد مگر آنكه ل ظهای متشابه در كالمش باشد ولكـن تكلیـف
شنوندگان است كه اگر متشابه را ب همند خدای را حمد كنند بر نیكی فهم خود و اگر ن همند آن
را به محكمها ردّ كنند و از پی متشابه به طور ظاهر نروند و از این جهت است كه در كالم خدا با
وجود نهایت فصاحت و بال ت كالم متشابه هست و خدا در قرآن میفرماید آیهای كه معنی آن آن
است كه خدا كتاب را نازل كرد بعضی از آن آیههای محكم است و آنها اصل كتاب است و بعضی
دیگر متشابه است ،آنها كه ایمان دارند میدانند كه آن متشابهها هم حق است و موافـق محكمهـا
است و اما كسانی كه در دل ایشان میل به باطل است پیروی متشابهها را میكنند به جهت فساد و
تأویلكردن آن به طور میل خود و نمیداند معنی آن متشابهها را مگر خدا و صاحبان علم كه ائمه و
شیعیان خاص باشند .و همچنین در كالمهای پیغمبر هم محكمی است مثل محكم كـالم خـدا و
متشابهی است مثل متشابه كالم خدا و اینكه در كالم ایشان متشابه هست از راه عجز ایشان نیست
در بال ت و در بیان ،بلكه از جهت آن است كه بعضی مطلبهای حق هست كه نمـیتـوان آنهـا را
بیان كرد مگر به ل

متشابه .و همچنین در كالمهای ائمه :محكم و متشابه هست و همچنین در
139

كالمهای علمای شیعه محكم و متشابه هست و از راه عجز در بیان نیست ولكن مطلبی میبیننـد
كه ل ظی در این عالم ندارد مگر ل

متشابه و نمیتوان آن را بیان كرد مگر به ل

متشابه از این

جهت در كالمهای خود متشابه دارند و با وجود این دایم فریاد میكنند كه از پی متشابهات نروید
مگر آنكه آنها را با محكمها مطابق كنید و یكی ببینید لكن بعضی از دشمنان كه خیال فتنه دارند و
فساد را طالس میباشند از پی متشابهها رفته آنها را به طور باطل و ك ر معنی میكنند و مـردم را از
حق میگردانند و نسبت بد به صاحس آن كالم میدهند و بعضی دیگر كه دلهای ایشـان میـل بـه
باطل دارد آن كالمها را سند خود میسازند و از پی باطل میروند و بنای عـالم بـر همـین بـوده و
هست تا خدا یر این خواهد.
باری ،پ آنچه از كالمهای ما در این كتاب یا در كتابهای دیگـر یـا در درسـهای عـام و
خاص بشنوید كه متشابه است معاذاللّه كه ظن بد برید و خیال باطل نمایید و از راه میل بـه باطـل
آنها را به طور میل خود معنی كنید یا آن را دستاویز قدح ما سـازید .چراكـه مـا را چنانكـه كـالم
متشابه هست كالم محكم هست و متشابه كالم ما موافق محكـم كـالم مـا اسـت و چنانكـه در
مسأله معراج عرض كردم اصل و مرجع جمیع حرفها و اعتقادهای مـا محكمـات كتـاب خـدا و
محكمات سنت رسول 9و اجماع مسلمانان است كه در بازارها و مسـجدها و مجمعهـای خـود
میگویند پ هرچه با اجماع و ضروری مسلمانان راست و درست باشد آن اعتقاد ما است و به آن
در دار دنیا زیست داریم و به آن میمیریم و به آن محشور میشویم ان شا اللّـه و هرچـه م ـالف
اجماع مسلمانان و شیعیان باشد ما از آن مذهس بیزاریم به سوی خدا و رسول و ائمه و اولیا  . :این
محكمی كه چندین مرتبه نوشتهام و گ تهام .پ م من این حرف را تصدیق میكند و منافق از پی
متشابه كالم ما میرود».
تمام شد كالم بانظام آن برگزیده ملك عالّم و كالم الملوك ملوك الكالم .پ متذكر بـا و
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افل مبا كه عالمت م من این است كه تصدیق كنـد كـالم محكـم را و عالمـت منـافق همـین
است كه از پی كالم متشابه رود و برخالف كالم محكم معنی كند چه جای آنكـه كـالم متشـابهی
هم در میان نباشد و خود او اختراعی كند .و همیشه عالمت م من تصـدیق محكـم بـوده و همیشـه
عالمت منافق از پ كالم متشابه رفتن (از پی متشابه رفتن خل)@ بوده و كالم این بزرگـوار اعلـی
اللّه مقامه مطابق كالم خدا است جلّشأنه كـه مـیفرمایـد هـو الـذی انـزل علیـك الكتـاب منـه آیـات
محكمات هنّ ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغا ال تنة و ابتغا

تأویله پ چون عالمت م من و عالمت منافق را فهمیدید سعی كنید كه خود منافق نشـوید و از پـی
كالم متشابه نروید و تابع منافقین نشوید و آیه من یتولّهم منكم فانه منهم را متذكر باشـید تـا از ایشـان
محسوب نشوید و برحذر باشید از ایشان بیش از آنكه از شیر درنده در حذرید چراكه هالك دنیـای
فانی با هالكت عالم جاوید همسری نكند.
پ چون عالمت م منین و عالمت منافقین را بـه دسـت آوردیـد پـ متـذكر باشید(شـوید
خل) كه آن اجماع و ضروری مسلمین و م منین را كه میفرمایند در بازارها و مسجدها و مجمعهـا
مردم میگویند چیست آیا آن اجماع اجماع حكما و علما است كه عوام از آن خبـر ندارنـد ،پـ
چگونه در بازارها و مسجدها و مجمعها میگویند؟ یا آن اجمـاع اجمـاع مسـلمین و مـ منین اسـت
كه در بازارها و مسجدها و مجمعها میگویند و به یر از مستضـع ین از ط لهـا و پیرهـای خـرف و
س های مردم همه مسلمین و م منین در آن اجماع شریكند از حكما و علما گرفته تـا عـوامالنـاس
بابصیرت از اینجهـت در بازارهـا و مسـجدها و مجمعهـا گ تـه مـیشـود .و چنـین اجمـاعی را بـه
اصطالح ،ات اق مسلمین و م منین و ضرورت دین و مذهس میگویند .پـ متـذكر شـوید كـه آیـا
چنین ضرورتی را كه میفرمایند به آن زیست میكنـیم در دنیـا و بـه آن مـیمیـریم و بـه آن محشـور
میشویم ان شا اللّه ،حجت خدا هست یا نیست و محكمی است كـه جمیـع محكمـات كتـاب و
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سنت به آن محكم شـده یـا محكـم نیسـت؟ و اگـر محكـم شـد و محكمتـر از هـر محكمـی شـد
متمسك به آن و مصدق آن محكم است یا نیست؟ و م الف آن م الف بـا خـدا و رسـول 9و ائمـه
هدی :هست یا نیست؟ و اگـر م ـالف شـد اعتنـائی بـه م ال ـت او هسـت یـا نیسـت و حكـم او
چیست؟ پ متذكر باشید و افل نباشید كه آیا در كدام بازار و كدام مجمع مسلمین و مـ منین در
كدام عصر به یر از ائمه طاهرین :امور دینیه منحصر بوده به ش د واحد شیعی و جمیع مردم تـابع
او بودهاند نهایت آنكه علمای آن عصر راویان و حاكیان از آن یـك ن ـر شـیعی بـودهانـد و در كـدام
بازار و كدام مسجد و در كدام مجل و كدام عصر اعتقاد شیعه اثناعشری این بوده كه جمیع امـور
دین و مذهس باید منحصر باشد به یك ن ر از شیعیان و همـان بایـد نـاطق یـا حـاكم باشـد و جمیـع
علمای عصر او باید ساكت باشند یا راوی و حاكی از او باشند؟ و اگر متذكر شوید خواهیـد فهمیـد
كه اگر بنای مذهس شیعه اثناعشری این بود كه معتقد باشند به اینكه در هر عصـری بـه یـر از ائمـه
طاهرین :باید یك ن ر از شیعیان ناطق یا حاكم یا امام باشـد و سـایر علمـای شـیعه بایـد سـاكت یـا
راوی و حاكی از آن یك ن ر باشند مانند آنكه هریك از ائمه :در عصـر خـود نـاطق و حـاكم و امـام
بودند و جمیع مردم باید تابع باشند و از خود سـاكت باشـند و راوی و حـاكی از امـام 7باشـند ایـن
مطلس در میان جمیـع شـیعه اثناعشـری معـروف بـود و در بـازار و مسـجد و مجلـ ایشـان امـری
مسلمی میشد كه محل ات اق خاص و عام ایشان بود مانند آنكه امر انحصـار امامـت و قیـام بـه امـر
سیاست در میان ایشان معروف است و محل ات اق خاص و عام ایشـان اسـت كـه بایـد منحصـر بـه
یكی از ائمه طاهرین :باشد و معروفتر بـود در نـزد خـاص و عـام ایشـان از نمـاز و روزه و خمـ و
زكوخ و حج و جهاد چنانكه امامت هریـك از ائمـه طـاهرین :در نـزد خـواص و عـوام در بازارهـا و
مسجدها و مجلسهای ایشان معروفتر است از سایر اموری كه باید از امام 7صادر شود.
و مگو كه عوام چه میدانند كه در هر زمان امور دیـن و مـذهس منحصـر بـه شـ د واحـد
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بوده و سایر علمای شیعه یا ساكت یا راوی و حاكی از او بـودهانـد و شـاید در نـزد علمـای شـیعه و
خواص ایشان این امر معروف بوده چراكه او ً عرض میكنم كه از خود علمـا سـ ال كنیـد كـه آیـا
چنین امری معروف در میان ایشان بوده و هست یا نبوده و نیست .و ثانیـاً عـرض مـیكـنم كـه امـر
شیعیان بزرگ و پیشوایان از امر امامت ائمه طاهرین :با تر نیست ،پ چه شد كه امر امامـت ایشـان
در نزد خواص و عوام در بازار و مسجد و مجل ایشان معروف همه ایشان شد و امر انحصـار امـور
دینیه به ش د واحد شیعی ،معروف در میان ایشان نشد؟ و ثالثاً عرض میكـنم كـه بـر فرضـی كـه
انحصار امور دینیه به ش د واحد شیعی امر دقیقی بوده كه عوامالناس بیبهره ماندهاند ،پـ امـر بـه
این دقت كه گوشزد عوام نشده معلوم است كه مكلفٌبه عوام نبوده و نیست و یكلف اللّه ن سـاً ا ّ

ما اتیها اوضح شاهدی و اصدق صادقی است .پ چنین امر دقیقی ،امر عامی ن واهد بود ماننـد امـر
امامت ائمه طاهرین :و اگر مانند امر امامت ائمه طاهرین :نیست و نباید عوامالناس ب همنـد و اعتقـاد
كنند دیگر دلیل و برهان اقامهكردن از برای ایشان از برای امری كه نمیتوانند ب همند معنـی نـدارد و
اگر باید بدون دلیل تقلید از علمای خود كنند كه در عسر و حرجی كه در دین نیست واقع خواهنـد
شد چراكه بر فرضی كه یكی از علما ادعا كند انحصـار امـور دینیـه را بـه خـود یـا بـه یـر خـود،
دیگری این مطلس را ردّ میكند پ عوامالناس بدون دلیل و برهـان تصـدیق كـدامیـك را بكننـد و
تكذیس كدام را و اگر جمعی كـه در لبـاس علمنـد اثبـات كننـد امـری را ،جمعـی دیگـر هـم ن ـی
میكنند همان را .پ عوامالنـاس كـه سـ ن مثبـت و نـافی را نمـیفهمنـد تصـدیق كـدام طـرف و
تكذیس كدام طرف را باید بكنند.
پ متذكر باشید كه آن امر عامی كه تكلیف خواص و عوام است همان است كه در بـازار و
مسجد و مجمع م منین است و آن امر محكمتر از جمیع محكمات دین اسـت بـه طـوری كـه بایـد
خواص و عوام به آن در دنیا زیست كنند و به آن بمیرند و محشـور شـوند چنانكـه تصـریح فرمودنـد
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كه چندین دفعه گ تهام و نوشتهام و تصریح فرمودند اعلی اللّه مقامه و رفع فی دار ال لـد اعالمـه كـه
م من تصدیق میكند و منافق از پی متشابه كالم ما میرود اعاذنا اللّه و ایاكم من الن ـاق و وفّقنـا علـی
ا ت اق الی یوم التالق.

پ اگر عوامالناس بتوانند ب همند كه هرك خوردن خمر را در اسالم بدون ضرورتی حـالل
داند باطل است و از ضرورت مسلمین خارج است ،اگرچه ل

خمر لذخ للشـاربین در قـرآن باشـد و

حاللكننده خمر به این آیه استد ل كند میتوانند ب همند كـه در میـان شـیعیان در بـازار و مسـجد و
مجمع ایشان هرگز واجس و زم نبوده كه امور دینیه منحصر به ش د واحد باشد و بـاقی علمـای
عدول حتماً ساكت یا راوی و حاكی از او باشند اگرچه در امكان باشد كـه در یـك زمـانی عـالمی
من رد یافت شود كه سایر علما در نزد او تلمذ كنند یا اذعان به افضلیت و اعلمیت او كننـد .بـاری،
و همچنین اگر عوام یر مستضعف میتوانند ب همند كه ترك نماز بدون عذر از برای مكل ـین جـایز
نیست یا میتوانند ب همند كه نماز پنجركعتی در میان نمازهای یومیه نیست و هـرك بگویـد یكـی
از نمازهای یومیه پنجركعتی است مبتدع است در دین ،میتوانند ب همند كه هرك بگوید در میـان
شیعیان امور دینیه باید منحصر باشد به یكی از ایشان و سایر عدول نافین باید ساكت باشند یـا راوی
و حاكی از آن ش د من رد باشند خارج شده از آنچه در بازار و مسجد و مجمـع مسـلمین متـداول
است و آنچه متداول است ضرورت ایشان است و چنین قائلی از ضرورت ایشان خـارج شـده .بلكـه
اگر كسی متذكر باشد خواهد یافت كه اگر چنین چیزی در میان شـیعه بـود معروفتـر بـود در میـان
ایشان از معروفبودن اینكه نماز یومیه از چهار ركعتـی بیشـتر نیسـت و از دو ركعتـی كمتـر نیسـت
بلكه معروفتر بود از هر حالل معروفی و از هر محرم معروفی و از هر واجـس معروفـی و از هـر حـرام
معروفی و از هر مستحس معروفـی و از هـر مكـروه معروفـی و از هـر مبـاح معروفـی چراكـه چنـین
ش صی باید مرجع كل مردم باشد از علما گرفته تا عوامالناس و بایـد هـر حاللـی و هـر محرمـی و
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هر واجبی و هر حرامی و هر مستحبی و هر مكروهی و هر مباحی و هـر مسـألهای از مسـائل جزئیـه
اینها از او صادر شود و بـاقی علمـا چنانكـه فرمودیـد بایـد سـاكت باشـند یـا راوی و حـاكی از او
باشند .پ چنین ش صی معروفتر از هر معروفی در هر زمانی باید باشد در میان شیعه به طـوری كـه
جمیع یر مستضع ین او را بشناسند و ممكن نیست كه حاكم بر كل مردم كه مردم صادرند از امـر
او معروف نباشد و امرهای او معروف باشد و هر سلطانی در هر اقلیمی معروفتـر اسـت از پیشـكاران
او و خود او معروفتر است از احكام او و هر حاكمی در هـر بلـدی معروفتـر اسـت از گماشـتگان او
چه شده كه امور دینیه همیشه منحصر بوده بـه شـ د واحـدی نـاطق و حـاكم بـر كـل و بـاقی یـا
ساكت بودهاند یا راوی و حاكی از او بودهاند یا تابع و مقلد بودهانـد و آن شـ د معـروف نبـوده و
در بازار مسلمین و مساجد و محافل احكام دینیه از او منتشر بوده و روایـات و حكایـات همـه از او
بوده و خود او معروف نبوده تا این زمان محنتاقتران كه سركار فرمودهاید كه بایـد نـاطق یـك ن ـر
باشد و باقی عدول باید یا ساكت باشند یـا راوی و حـاكی از او باشـند و اگـر كسـی مـیگ ـت در
همین زمان باید چنین باشد ولكن سابق بر این چنین نبود ،قباحت قول او كمتر بود از اینكـه بگویـد
در جمیع زمانها چنین بوده و خواهد بود .نمیدانم س نی از ایـن سـ ن سسـتتـر عـاقلی مـیتوانـد
تصور كند و آیا ثكلی به این س ن نمیخندد؟
باری ،ضروریات هر دین و مذهبی چنان معروف است در میان مردم كه خبر آنها بـه كسـانی
كه خارج از آن دین و مذهبند رسیده چه جای كسانی كه داخلند در آن .عبرت بگیرید كه بسـیاری
از عامه و یهود(عامه یهود خل) و نصاری و مجوس میدانند كه مذهس شـیعه اثناعشـری ایـن اسـت
كه دوازده امام دارند و امامان خود را معصوم میدانند و هر امامی را در عصـر او نـاطق و حـاكم بـر
كل میدانند و سایر شیعیان را در عصر او تابع او میدانند و امـور دینیـه را منحصـر بـه او مـیداننـد و
باقی تابعین را ساكت یا راوی و حاكی از او میدانند .بلكه بسیاری از اهل ادیان خارجـه بسـیاری از
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فروع مذهس ایشان را میدانند و میدانند كه نمازهای یومیه را در پنج وقت واجس مـیداننـد و روزه
ماه رمضان را واجس میدانند و حج و جهاد و خم و زكوخ را واجس میداننـد چـه جـای داخلـین
در مذهس شیعه از اهل بصیرت .پ چه شد كه چنین مطلبی كـه در هـر زمـانی بـوده در بازارهـای
شیعه و مساجد و محافل ایشان مذكور نبوده تا حال هم كه سركار فرمایش كـردهایـد چـرا بـر شـما
معلوم نشده كه محتاج شدهاید به س ال از آن؟ و اگر چنین چیزی كه مرجع جمیع امور دینیـه اسـت
در میان شیعه بود ،اول همان معروف میشد و بعد سایر امور دینیه .مثـل آنكـه اولچیـزی كـه تعلـیم
اط الشان میكنند این است كه خدا یكـی اسـت و پیغمبـر او محمـد بـن عبداللّـه اسـت 9و امامـان
دوازدهاند :و بعد سایر ضروریات دین و مذهس را تعلیم میكنند به طـوری كـه در بـازار و مسـجد و
مجمعشان متداول است .باری ،در خانه اگر ك است این حرف بـ اسـت و اگـر كسـی نیسـت
كه حكمة بالغة فماتغنی ا یات و النذر عن قوم ی منون انا للّه و انا الیه راجعون.

و اما اینكه فرمودهاند كه اگر گویی این دلیل اثبات وجود امامی را مـیكنـد در هـر عصـر مـا
وجود امام را انكار نداریم ،گوییم این دلیل اثبات وجود پیغمبر را هم میكند و اثبـات وجـود شـیعه
را هم میكند چراكه راه استد ل یكی است بسی واضح است كه مرادشان از یكـیبـودن راه مسـأله
این است كه حجتی از جانس خداوند عالم جلّشأنه باید در میان خلق باشد خواه آن حجـت پیغمبـر
باشد یا امام باشد یا شیعه باشد و مرادشان این نیست كـه خصـاید پیغمبـری را از بـرای امـام ثابـت
كنند و خصاید امام را از برای شیعه ثابت كنند .آیا نه این است كه یكی از خصاید پیغمبـر 9ایـن
است كه پیغمبر آخرالزمان باشد و به واسطه او فیض وحی الهی به جمیع خلق برسد از امام گرفتـه تـا
رعیت و این امر از خاصه اوست 9كه در امام 7نیست و امام باید به واسطه او مطلع شـود بـه وحـی
الهی و همچنین آیا نه این است كه از جمله خصاید امام 7این است كه معصوم باشد از هـر جهلـی
و لتی و سهوی و نسیانی و خطائی و عصیانی و نقصانی و عالم باشد به ماكان و مایكون الی یـوم
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القیمة و هیچیك از شیعیان ایشان چنین نیستند ،بلكه هـیچ پیغمبـری بـه یـر از پیغمبـر آخرالزمـان9
دارای جمیع خصـاید ائمـه :نیسـتند؟ و آیـا نـه ایـن اسـت كـه ایشـان م تـرضالطاعـهانـد و شـیعه
م ترضالطاعه نیست مگر به قدر روایت و حكایت و درایتی كه از ایشـان بكنـد؟ پـ وحـدت در
هر عصری م صوص پیغمبر 9و سایر ائمه طاهرین :است كه مركز حقیقـی ملـك خداینـد چنانكـه
در «ایضاح» ،عبارت كتاب مستطاب ارشاد را نقل كردم.
و بسا آنكه چون ل

شیعه م رد است مثل ل ـ پیغمبـر و امـام ،اسـتد ل كننـد بـر وحـدت

ناطق و حاكم شیعه؛ و جواب از این قبیل خرافـات گذشـت و ل ـ شـیعه بـر جمیـع شـیعه اطـالق
میشود مثل آنكه ل

امام بر جمیع ائمه :اطالق میشود كه خداوند فرموده و اجعلنا للمتقـین امامـا و

بعد از تصریح در كتاب مستطاب ارشاد كه وحدت م صوص مركز حقیقـی و امـام اسـت چنانكـه
در رساله «ایضاح» نقل شد ،شبههای باقی ن واهد مانـد از بـرای طالـس حـق .اگـر عبـارت ارشـاد
حجت است كه تصریح فرمودهاند كه وحـدت م صـوص امـام7اسـت .أفت منـون بـبعض الكتـاب و
تك رون ببعض؟

فرمودهاند :و در كتاب مبارك هدایة الصبیان هم میفرمایند« :باید دانست كه امر این ركـن
از دین سابق بر این از جور ظالمین م ی بود ایشان را كسی نمیشناخت ولكـن علـم ایشـان در
میان بود به قدر تمامشدن حجت خدا ،تا در این زمان كـه خداونـد مصـلحت در اظهـار ایـن امـر
دانست و ظاهر كرد ش د ایشان را و اول ظاهر شدن این ركن چهارم در دین به واسطه جنـاب
شیخ احمد بن زینالدین ا حسائی اعلی اللّه مقامه بود .پ آن بزرگوار به حول و قوه الهی اظهـار
كرد در عالم و حجت خدا را تمام كرد جزاه اللّه عن ا سالم و المسلمین خیر جزا المحسـنین و
بعد از آن بزرگوار ،جناب سید كاظم بن سید قاسم رشتی اجل اللّه شأنه پ آن دو بزرگوار به حول
و قوه خداوند احكام دین را از فروع و اصول در همه عالم پهن كردند به طوری كه شهری نماند
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از شهرها مگر آنكه علم و معرفت ایشان به آنجا رسید و بندگان به واسطه آن دو بزرگوار آزمایش
شدند و هرك علم و حكم ایشان را قبول كرد نجات یافت و هرك قبول نكرد گمـراه شـد و
باید دانست كه خداوند بعد از ایشان باز زمین را خالی نگذارده و ن واهد گذارد تا ظهور امام».7
و خود سركار در كتاب مبارك «ایضاح» فرمودهاند كه علم مرحوم شیخ اعلی اللّه مقامه منحصر بـه
خود شیخ بود و بعد به سید مرحوم اعلی اللّه مقامـه و بعـد بـه آقـای بزرگـوار اعلـی اللّـه مقامـه بـود
منحصر بودند و در كتاب مبارك «میزان» هم فرمودهانـد در سـایر كتـس و درس كـه هـرك امـام
زمان خود را نشناسد و بمیرد جاهل مرده بلكه كافر ،حال عقل قاصر این حقیـر نمـیتوانـد كـه ایـن
فرمایشات را تطبیق نماید و تكلیف زمان حال خود را بدانـد كـه نـاجی باشـد و رسـتگار .و بـاز در
«ایضاح» فرمودهاند كه شیخ مرحوم میفرمود علم من چیزی اسـت كـه در بـازار مسـلمین اسـت و
ضرورت میزان حق و باطل است .حقیر كه سهل ،اكثر مردم خیلـی از ضـروریات علمـی و یـره را
نمیدانند كه تمیز بدهند ضروری بدیهی را كه ماها میفهمیم كسی از مسلمین تجاوز نمـیكنـد چـه
جا كه از سلسله جلیله باشد مثل نماز و روزه و بعضی حالل و حرام را كه ش د بداند حق و باطـل
كدامند .مثالً اگر كسی بگوید شراب حالل است یا نماز ظهر سه ركعت ،یـا مسـح را زیـر پـا بایـد
كشید و باقی بدیهیات ضروری را اختالف بدهد كه همهك میداند خالف اسـت لكـن كسـی در
زمان حال انكار این بدیهیات را نكرده حتی سنی ،چگونه باید تمیز داد؟
مجدداً جسارت مینماید سركار را به خدا و اش اصـی كـه عـرض شـد قسـم مـیدهـد اآلن
جوابی شافی و تكلی ی كافی از این مطلس كه عرض شد برای حقیر معین و مرقوم ب رماییـد كـه بـه
آن متمسك شده دست به دامان سركار زده و ان شا اللّه ناجی باشد.
در باب ناطق هرگاه همینطور است و منحصر است ب رمایید صحیح است و ا ّ متعـدد بایـد
باشد یا ردّی بر این قول هست به دلیل عقلـی و آفـاقی و ان سـی و حكمـت ،بطـالن قـول را مرقـوم
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فرمایید و عقیده را كه باید چه قسم دین ورزید و اعتقاد نمود به جهت اینكه به فهـم نـاقد خـود از
این كتس و این عبارات اینطور اعتقاد حاصل كرده بود كه منحصر است شـ د نـاطق و بـه یـك
ن ر باید تقلید كرد و دین ورزید .بدیهی است كه نقبا و نجبا و علما متعـدد بـوده و هسـتند لكـن
ناطق را منحصر دانسته تا به حال استدعای جواب كافی دارد.
عرض میشود :كه اگرچه جواب از این س ال از آنچه گذشت معلوم شد ولكن باز بـه طـور
اختصار عرض میكنم كه مراد هر كسی را از تمام عبـارت او بایـد فهمیـد نـه آنكـه سـابق و حـق
عبارت را قطع نظر كنند و عبارت وسط را گرفته استد ل كنند .آیا نه این است كه اللّه اله ا ّ هـو

الحی القیوم یك مطلس حقی است اگر تمام عبارت را ب وانی و معنی كنی ولكن اگـر اللّـه را از اول
عبارت بیندازی و ا ّ هو الحی القیوم را از آخر عبارت بیندازی و كلمه اله را ب ـوانی و معنـی كنـی
كه « » ن ی جن اله را كرده مطلس مطلس باطلی خواهد شد كه مراد گوینده تمام عبـارت نبـوده
آیا نه این است كه سابق بر این عبارتی كه نقل فرمودهاید این اسـت كـه مـیفرماینـد« :پـ بـه ایـن
جهت خدا در میان خلق از شیعیان در هر عصری چند ن ری را انت اب كرده است و علوم ائمه:را
به ایشان تعلیم كرده و ایشان را در میان خلق قرار داده كه مردم آنها را ببینند و دین خود را از ایشان
یاد بگیرند و از جهالت و نادانی بیرون آیند» تا آخر عبارت كه میرسد بـه آن عبـارتی كـه سـركار
نقل فرمودهاید و بسی واضح است كه این چند ن ری را كه خدا انت ـاب كـرده در هـر عصـری كـه
مردم ایشان را ببینند و دین خود را از ایشان بگیرند ،همه باید عالم باشـند و متـدین باشـند تـا بتواننـد
تعلیم مردم كنند و بسی واضـح اسـت كـه بایـد نـاطق باشـند و سـاكت نباشـند چراكـه بـا سـكوت
نمیتوان تعلیم كرد .و بسی واضح است كه این چند ن ری كه منت بند در میان خلق كـه علـوم ائمـه
طاهرین :نصیس ایشان شده نباید هـیچیـك مقلـد و جاهـل و عـامی باشـند چراكـه جمیـع مقلـدین
محتاجنــد در مســائل دینیـه خــود بــه ایـن چنــد ن ــری كــه خــدا ایشــان را انت ــاب كــرده بــه علــوم
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آلمحمد:پ معنی ندارد كه جمیع این چند ن ر راوی و حاكی باشند از یـك ن ـر ایشـان اگرچـه آن
یك ن ر افضل و اعلم از كل آنها باشد .چراكـه بـه فتـوای خـود افضـل تقلیـدكردن حـرام اسـت بـر
م ضولین و به فتوای خود افضل واجس است بر م ضولین كه مسـتقل باشـند در فتـاوی خـود .پـ
معنی ن واهد داشت كه ناطق یكی از ایشان باشد و بـاقی حـاكی و راوی از جانـس او باشـند و ایـن
مطلس محل ات اق و اجماع جمیع علمای شیعه اثناعشری است بلكه از محـل ات ـاق علمـای ایشـان
گذشته و بسا صاحبان بصیرت از مقلدین هم از این معنی بـاخبر باشـند بلكـه بـر سـایر مقلـدین هـم
واجس نیست كه حاكی و راوی و مقلد از یك ش د معین باشند اگرچـه آن شـ د افضـل باشـد
چنانكه عبارت مرحوم شیخ و آقای مرحوم اعلی اللّه مقامهما را از برای شما نقل كردم.
اما اینكه میفرمایند« :و باید دانست كه امر این ركن دیـن سـابق بـر ایـن از جـور ظـالمین
م ی بود و ایشان را كسی نمیشناخت ولكن علم ایشان در میان خلـق بـود بـه قـدر تمـامشـدن
حجت خدا» تا آخر عبارت ،بسی واضح است كـه در میـان خلـق بعـد از ائمـه طـاهرین :سـابقین و
مقربین حضرت ربالعالمین بوده و هستند ولكن بسا آنكه از سـبقت و تقـرب ایشـان اهـل عصـری
بیخبر باشند و ایشان را باش اصهم نشناسند و ایشان در میـان خلـق جلـوه كننـد و ظـاهر شـوند بـه
ص ت علم و عدلی كه ایشان متحملند و به قدر اتمام حجت علـم خـود را ظـاهر كننـد و سـبقت و
تقرب خود را از جور ظالمین م ی دارند پ علم ایشـان در میـان خلـق باشـد و علـوّ مقـام ایشـان
م ی باشد و این است معنی م یبودن ایشان مثل آنكه حضـرت یوسـف علـی نبینـا و آلـه و علیـه
السالم را برادران او میدیدند و او را نمیشـناختند تـا وقتـی كـه خـود را بـه ایشـان شناسـانید و ایـن
خصلت یوسف با قائم آلمحمد 9و عجل اللّه فرجه خواهد بود چنانكه در اخبـار وارد شـد تـا وقتـی
كه خود را به خلق بشناساند و بسا آنكه بعضی از مردم چون شنیدند كه رجالالغیبی در دنیـا هسـتند،
گمان كنند كه رجالالغیس باید مثل جن از نظرهای ان م ی باشند .باری ،رجالالغیـس در میـان
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خاص و عام مردم معروفند و در السنه و افواه مشهور ولكـن باش اصـهم از عامـه خلـق مسـتورند و
بسا آنكه گاهگاهی از برای بعضی از مردم ظاهر شوند و خـود را بـه ایشـان بشناسـانند ماننـد خضـر
علی نبینا و آله و علیه السالم كه در زمان حضور ائمه طاهرین :ظاهر میشد و میفرمودند كـه خضـر
بود و بسا آنكه در این زمانها هم در بیابانی و ورطهای خود را به بعضی از مردم بشناساند.
باری ،شیخ مرحوم اعلی اللّه مقامه و رفع فی دار ال لد اعالمه یكی از آن رجالی بود كه اگـر
فرض كنی در زمان سابق بر عصر خود به دنیا آمـده بـود م ـی بـود و مثـل سـایر علمـای آن زمـان
سلوك میفرمود مثل آنكه سایر رجالالغیس م ی بودنـد ولكـن چـون مشـیت الهـی بـر ایـن قـرار
گرفت كه علم م صوص به او و امثال او را در عالم ظاهر كند و زمان مقتضـی ظهـور آن علـم شـد
خداوند عالم جلّشأنه ش د او را ش د اول ظاهركنندگان علم م صوص قرار داد و بـه طـوری
كه در رساله «ایضاح» عرض كردهام علم او منحصر به خود آن بزرگوار بود و علـومی كـه در میـان
علما بود دارا بود و میدانست علومی را كـه سـایر علمـا دارا بودنـد و نمـیدانسـتند سـایر علمـای
ظاهر علمی را كه منحصر به خود آن بزرگوار بـود مگـر آنكـه از خـود ایشـان اخـذ كننـد .چنانكـه
معروف است كه بعضی از طالب در زمان او به مرحوم آقای آقا سـیدعلی رضـوان اللّـه علیـه عـرض
كردند كه آن بزرگوار بعضی چیزهای نا یق در كتاب خود نوشته و كتاب «فوایـد» یـا شـرح آن را
خدمت آن بزرگوار دادند كه مطالعه كند بلكه قدحی در او كند .پ آن جناب آن كتـاب را مطالعـه
فرمود و به طالب فرمودند كه از اول تا به آخر این كتاب را مطالعه كردم و قسم یاد كردنـد بـه حـق
خدا و رسولخدا 9و یك یك از ائمه هدی :كه من ن همیدم مراد او را پ شما چه دانسـتید مـراد او
را و بطالن مراد او را؟ دست از من بردارید كه من قدح نمیكنم در كالمی كه مـراد را از آن ن همـم
و محل قدحی در آن نیابم.
باری ،و علم م صوص آن جناب را چنانكه در رساله «ایضاح» عرض كردهام احـدی ماننـد
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سید مرحوم اعلی اللّه مقامه از او اخذ نكرد در میان علمای ظاهر و از آن بزرگواران علـم م صـوص
را احدی مانند آقای مرحوم اعلی اللّه مقامه اخذ نكرد در میان علمای ظـاهر .بـاری ،امـا بنـدگان بـه
واسطه این بزرگواران آزمایش شدند به جهت آنكـه آن بزرگـواران دارای علـوم سـایر علمـا بودنـد
خصوص علم مسائل دینیه و سایر علمای معروف دارای علم م صوص به خود ایشـان نبودنـد پـ
هرك تصـدیق كـرد ایشـان را در علـوم مشـتركه و تسـلیم كـرد ایشـان را در علـم م صـوص بـه
خودشان نجات یافت و هرك قبول نكرد و انكار كـرد ایشـان را در علـوم مشـتركه هـالك شـد.
چنانكه هرك انكار كند علم و حكم عالمی از علمای اهلبیت :را كه صاحس علم و حكم شـرع
باشد هالك شود .چنانكه این مطلس به ال اظ م تل ه و معنی واحـد در اخبـار آلمحمـد :وارد شـده
كه ردّكننده بر شیعیان ایشان ردّكننده بر ایشان است و ردّكننـده بـر ایشـان ردّكننـده بـر رسـولخـدا
است 9و ردّكننده بر رسولخدا ردّكننده بر خدا است جلّشأنه و ردّ بر خـدا در حـدّ شـرك بـه خـدا
است جلّت عظمته.
باری ،و مراد از این رد ،انكار است نه ردی كه علمای ابرار به جهت اختالف اخبـار و انظـار
در مسائل نظریه بر یكدیگر میكنند.
باری ،و اما در علمی كه م صوص خود ایشان بود و سـایر علمـای معـروف دارای آن علـم
نبودند بعد از آنكه آن بزرگواران در مجال عدیده گ تند و در مواضع عدیده نوشتند كه مراد مـا در
هر مسألهای كه بیان كردهایم آن چیزی است كه در بازار مسلمین و مسـاجد و محافلشـان معـروف
است كه ضرورت مسلمین و م منین باشـد ،همـان اسـت مـراد مـا از بیـان مـا و هـرك

یـر از آن

معروف را از بیان ما فهمید مراد ما را ن همیده خواه در معاد جسـمانی یـا در معـراج جسـمانی یـا در
فضائل ائمه طاهرین :یا در سایر مسائلی كه حقیقت آن را بیان كردهایم دیگر مجال انكاری از بـرای
احدی باقی نگذاردند .نهایت اگر ن همیدند بیـان ایشـان را ،بایـد سـكوت كننـد و توقـف نماینـد و
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بگویند ما نمیفهمیم و نباید تكذیس و انكار كننـد ایشـان را و بایـد حمـل كننـد قـول ایشـان را بـر
صحت چنانكه واجس است كه عمل جمیع مسلمین را حمل بر صحت كنـیم مـادامیكـه آن عمـل
متحمل وجه صحیحی باشد .و واجس بود بر مردم كه مصداق این آیه شری ه واقع نشوند كه فرمـوده
بل كذبوا بما لمیحیطوا بعلمه و لمایأتهم تأویله پ تسلیم علم ایشان و حمل بر صحتكردن آن بعـد از
تصریح و تكریر كه مراد ما همان امور متداوله در میان مسلمانان است واجس بود و در صـورتی كـه
عمل مسلمین را اگرچه عامی باشند و اگرچـه جاهـل باشـند و اگرچـه فاسـق باشـند بایـد حمـل بـر
صحت كرد ،مادام كه راه احتمال صحتی در آن باشد ،بسی واضـح اسـت كـه قـول و فعـل شـ د
مسلم م من عادل عالم متقی پرهیزگار را باید حمل بر صحت كرد نه آنكه اعتـراف او را بـه جمیـع
ضروریات دین و مذهس حمل بر فساد و حیله كنند و به افترا او را منكر یكـی از ضـروریات دیـن و
مذهس قرار دهند و باب وجوب افترا بستن بر او را بر روی خود و امثال و اتباع خود م تـوح كننـد و
در باب عداوت او داخل شوند پ در چنین صورتی هالك خواهند شد.
باری ،و اما آنچه در رساله «ایضاح» نوشـتهام همـین اسـت كـه در اینجـا نوشـتم و آنچـه در
رساله «میزان» به ت صیل نوشتهام چیزی نیست كه محل تحیر باشد كه ش د بعـد از معرفـت ائمـه
طاهرین :یا خود مسائل دینیه خود را میداند یا نمیداند .پ اگـر مـیدانـد و عمـل بـه مقتضـای آن
میكند ناجی و رستگار است و اگر نمیداند باید از دانایی بیاموزد و اگـر نـه خـود مـیدانـد و نـه از
دانایی میآموزد ،نمیتواند عمل كند و چون ندانسـت و عمـل نكـرد و بـر ایـن حـال مـرد ،مـردن او
مردن جهالت و جاهلیت و اهل جاهلیت (مردن جاهلیت و ضـاللت و اهـل جاهلیـت خل) خواهـد
بود و صادق است بر او مضمون این حدیث كه فرمودند من مـات و لـمیعـرف امـام زمانـه مـات میتـة

جاهلیة و چون ت صیل این مطلس در رساله «میزان» هست در اینجا محتـاج بـه ت صـیل نیسـت و در
رساله «میزان» و یر آن مراد من و یر من از اهل حق این نبوده و نیست كـه بعـد از ائمـه طـاهرین:
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در هر عصری باید یكی از شیعیان ناطق و حاكم در میان خلـق باشـد و جمیـع خلـق تـابع او باشـند
نهایت بعضی از علمائی كه هستند یا باید ساكت باشند یا راوی و حاكی از آن یك ن ر معین و بـاقی
خلق مستمع از آن راویان و حاكیان از آن ش د من ـرد باشـند چنانكـه سـركار شـما فرمـودهایـد و
متحیر شدهاید كه آیا آن ش د من رد كیست كه جمیع مردم باید تابع او باشند كـه مبـادا اگـر او را
نشناختید هالك شوید .پ عرض میكنم كه چنین ش صی را در میـان اهـل حـق ن واهیـد یافـت
چراكه اهل حق هرگز به ادعای باطل دعوت ن واهند كرد.
اما اینكه در رساله «ایضاح» نوشتهام كه مشایخ اعلی اللّه مقامهم فرمودهاند كه میـزان حـق و
باطل آن است كه در بازار مسلمانان است كه عبـارت ارشـاد را بعینهـا نقـل كـردم و عبـارت شـیخ
مرحوم اعلی اللّه مقامه را ترجمه كردم و ت صیل دادم.
اما اینكه اكثر مردم از ضروریات علمی و یر آن بیخبرند ،پ عرض میكنم كه اكثر مـردم
چنانكه میدانید در قید دین خود نیستند ،حرفی در ایـن نیسـت و اكثـری از مـردم مسـائل علمیـه را
نمیدانند صدق است ولكن صاحبان بصیرت ایشان كه مستضعف نباشند و در قید دین خـود باشـند
البته حجتی از جانس خداوند عالم جلّشأنه باید در میان ایشان قائم باشد اگرچه عامی باشند و عـالم
نباشند تا نتوانند بگویند كه ما عامی بودیم و حجت تو را ای خدا نمـیشـناختیم و ادعـای حقیـت را
جماعت بسیاری میكردند .و بسا آنكه هریك ادعای حقیت را دربـاره خـود مـیكردنـد و ادعـای
بطالن را درباره دیگران میكردند پ ما ندانستیم كه حق با كدام اسـت و كـدام بـر باطلنـد پـ از
این جهت متحیر در دین خود ماندیم یا آنكه بدون دلیل و برهانی از جانـس تـو بـه جهـت صـالح و
صرفه دنیای خود ،یا به جهت هوی و هوس خود بعضی تـابع بعضـی شـدیم .بـاری ،پـ از جهـت
قطع عذر جمیع خلق ،خداوند عالم جلّشـأنه امـر عـامی را در میـان عـوام یـر مستضـعف و سـایر
علما و حكما برقرار كرد تا رفع عذر ایشـان را كـرده باشـد و چنـین امـر عـامی را بـه اصـطالح،
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ضرورت دین و مذهس مینامند كه هرك موافـق بـا آنهـا شـد ،حـق اسـت از علمـا و حكمـا و
عقال و عوامالناس بابصیرت و هرك م ـالف آنهـا اسـت بـر باطـل اسـت از علمـا و حكمـا و
س ها @ و عوامالناس.
باری ،اما اینكه فرمودهاید اگر كسی بگوید شراب حالل است یا نماز ظهر سه ركعت اسـت
یا مسح را زیر پا باید كشید و امثال اینها كه همهك میدانـد خـالف اسـت لكـن كسـی در زمـان
حال انكار اینها را نكرده حتی سنی ،پ چگونه باید تمیز داد؟ پ عـرض مـیكـنم كـه ضـروریات
دین و مذهس همه از همین قبیل چیزها است كه فرمودید و همه آنها و هریك از آنهـا میـزان حـق و
باطل است و زم نیست كه كسی از جمیع آنها خارج شود تا معلوم شود كه از اسـالم خـارج شـده
بلكه اگر از یكی از آنها هم خارج شود از اسـالم خـارج شـده و زم نیسـت كـه از یـك ضـرورت
معینی مانند حرمت شراب و وجوب نماز خارج شود تا معلوم شود كه از اسالم خارج شـده بلكـه از
هریك خارج شود از اسالم خارج شده و از این جهت شیخ مرحوم اعلی اللّه مقامـه فرمـودهانـد كـه
مرید عامی باید مرشد را به ضرورت دین و مذهس بسنجد و قبول نكند از او چیـزی را كـه م ـالف
ضرورت دین و مذهس است چنانكه عبـارت آن بزرگـوار را از بـرای شـما ترجمـه كـردم و از ایـن
جهت است كه آقای مرحوم اعلی اللّه مقامه در كتابهای خود در بسـیاری از مواضـع ایـن مطلـس را
فرمودهاند .و از جمله آنها است كه در كتاب جامع در باب پـنجم در مطلـس اول در مسـأله ششـم،
بعد از آنكه اقسام ك ار نج را بیان میكنند ،میفرمایند« :و كذلك كـل مـن انكـر ضـروریاً مـن
ضروریات ا سالم من اهل ا سالم و من ضروریات المذهس من اهـل المـذهس ».حاصـل معنـی
آنكه همچنین است حكم هـرك كـه ضـرورتی از ضـروریات اسـالم را انكـار كنـد از اهـل اسـالم و
هرك كه ضرورتی از ضروریات مذهس را انكار كند از اهل مذهس.
باری ،پ اینكه فرمودهاید كه اكثری ضروریات علمی و یره را نمیدانند كه تمیـز دهنـد در
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میان حق و باطل ،پ متذكر باشید و افل مباشید كه مستضـع ین را از اط ـال و پیرهـای خـرف و
س ها از مقام تمییز میان حق و باطل خارج كنید و كسانی كه شعوری دارنـد و حقـی مـیشـنوند و
طالس آن هستند و باطلی میشنوند و آن را طالس نیستند و میخواهند حق را تصدیق كنند و از باطـل
وحشتی دارند داخل كنید .پ بدانید كه اگر در میان این جماعت نباشد یك امر مسـلمی از جانـس
خداوند عالم جلّشأنه كه در میان عوام و خواص مسلم باشد و در میان ایشان مشترك باشد و عـوام
بدانند آن را چنانكه علما میدانند ،آنگاه حجت خداوند عالم جلّشـأنه نـاقد خواهـد بـود چراكـه
علما بسیارند و بسا آنكه عالمی بگوید به عوامالناس كه پیروی فالن عالم را نكنید كه او مبـدع در
دین خدا است و بسا آنكه فالن عالم هم به عوامالناس بگوید كه پیروی ش د اول را نكنید كـه او
مبدع در دین خدا است .پ متذكر باشید كه در این هنگـام عـوامالنـاس بایـد چـه كننـد؟ تصـدیق
هریك را به محض ادعا بكنند بدون دلیل و برهان الهی بیجا است و در نزد خداوند عـالم جـلّشـأنه
معذور ن واهند بود .پ باید یك امری باشد از جانـس خداونـد عـالم جـلّشـأنه مشـترك در میـان
عوامالناس و سایر علما به طوری كه همه بتوانند آن را ب همند تا حجت ناقد نباشـد و اسـم چنـین
امر عامی را ضرورت اسالم و ضـرورت مـذهس مـینامنـد مثـل حرمـت شـراب و حلّیـت سـركه و
وجوب نماز و حرمت زنا و امثال اینها .و امثال اینها امـری نیسـت كـه م ـی و مشـكل باشـد كـه
سركار و امثال سركار از صاحبان بصیرت آنها را نتوانند ب همند.
اما حاصل آنكه فرمودهاید كه اگر كسی خالف ضرورتی را بكنـد همـهكـ مـیفهمـد كـه
خالف كرده لكن كسی در زمان حال انكار ضروریات نكرده حتی سنی پ چگونه باید تمییـز داد
میان حق و باطل؟ پ عرض میكنم كه از زمان آدم تا خاتم 9تا قیام قـائم عجـلاللّـه فرجـه تـا قیـام
قائمین در رجعت ،تا قیام قیامت احدی از آحاد مكل ین از علما و حكما گرفته تا عوامالنـاس یـر
مستضعف كسی نجات نیافته مگر به تمسك بـه ضـروریات الهیـه و احـدی هـالك نشـده مگـر بـه
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م ال ت از آنها یا بعضی از آنها .پ اگر جاهلید عالم شوید و اگر افلید متـذكر شـوید تـا تصـدیق
كنید و نجات یابید و تكذیس نكنید كه هالك شوید.
تـو خــواه از سـ نم پنــد گیـر و خــواه مــالل

من آنچه شرط بالغ اسـت بـا تـو مـیگـویم

بلی ،سنی هم نگ ته كه نماز واجس نیست ولكن گ ته كـه خلی ـه رسـول خـدا 9را مـا بایـد
تعیین كنیم به اجماع خود نه به تعیین رسول خدا 9و اختیار خدا جلّشأنه و این مطلس خالف ظـاهر
و صریح قرآن مسلم در میان اهل اسالم است كه فرموده و ماكـان لمـ من و م منـة اذا قضـی اللّـه و

رسوله امراً انیكون لهم ال یرخ من امرهم و فرموده و من لمیحكم بما انزل اللّه فاولئـك هـم الكـافرون و
نصس خلی ه ایشان بما انزل اللّه نبود به اعتراف خود ایشان و به اجماع ادعایی خـود ایشـان بـود و آن
اجماع هم محقق نشد .و همچنین است حال كسانی كه عداوت كردند با امثال شیخ مرحـوم اعلـی
اللّه مقامه و حال آنكه شیعه بودند و عالم بودند و عادل بودند و متقـی و پرهیزكـار بودنـد بـر فرضـی
كه اعلم و اعدل و اتقی و اورع و ازهد اهل عصر خود از سایر علما ظاهر نبودند و اصـرار و تكـرار
كردند كه مراد ما از بیان ما همان است كه در بازار مسلمانان اسـت و در مسـاجد و مجـامع ایشـان
معروف خاص و عام است یعنی مقرّیم به جمیع ضروریات دیـن و مـذهس و منكـر یكـی از آنهـا را
كافر میدانیم چه جای منكر جمیع آنها را و به این زیست میكنیم در دنیا و به این عقیده مـیمیـریم
و به این عقیده محشور میشویم ان شا اللّه و معذلك با ایشان عـداوت كردنـد و افتراهـا بـه ایشـان
بستند .آیا عداوت با مقرّین به جمیع ضروریات دین و مذهس ،خالف ضرورت دین و مـذهس نبـود
كه كردند؟ و آیا به ضرورت دین و مذهس افترا بر مقرّین به جمیع ضروریات دیـن و مـذهس بسـتن
خالف ضرورت دین و مذهس نبود كه بستند؟ و آیـا بـا علـم و تقـوی و ورع و مواظبـت ایشـان بـه
مستحبات چه جای واجبات و اجتناب ایشان از مكروهات چه جای محرمـات و اشـتغال ایشـان بـه
نشر علم فضائل آل محمد :و عبادات و فراغ از مباحات اعتراف ایشان را به جمیـع ضـروریات دیـن
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و مذهس ،حمل بر حیلهكردن خالف ضرورت دین و مذهس نبود؟ كه گ تند و میگویند كـه آنچـه
به زبان بیان میكنند حق است و آنچـه در كتابشـان نوشـتهانـد حـق اسـت ولكـن در دلشـان منكـر
ضروریات اسالمند و معاد و معراج را روحانی میدانند و ائمه :را خدا میداننـد؟ آیـا خبـر دادن از دل
از برای م لوق بیخبر از دل ،م الف ضـرورت دیـن و مـذهس نیسـت؟ اگرچـه نگ تـه باشـند كـه
شراب حالل است یا نماز واجس نیست .و آیا شما نمیتوانید ب همیـد كـه خـالف ضـرورت دیـن و
مذهس كردهاند اگرچه نگ تهاند زنا حالل است؟
پ بر همین نسق اگر فكر كنید خواهید یافت كه نجات جمیع اهل نجات در دنیا و آخـرت
به تمسك به ضروریات دین و مذهس بوده و خواهد بود و جمیع اهل هـالك بـه م ال ـت یكـی از
ضروریات هالك شدند و میشوند.
و اما اینكه در باب ناطق فرمودهاید هرگاه همینطور است و منحصر است ب رماییـد صـحیح
است و ا ّ متعدد باید باشد یا ردّی بر این قول هسـت بـه دلیـل عقلـی و آفـاقی و ان سـی و حكمـت
بطالن قول را مرقوم فرمایید و عقیده را كه باید چه قسم دین ورزید و اعتقاد نمود .عـرض مـیكـنم
كه بعد از تصریح آقای مرحوم اعلی اللّه مقامه چنانكه در رساله «ایضـاح» و «موضـح» و در همـین
رساله گذشت ،آیا شكی از برای طالبین تابعین حق باقی خواهد ماند؟
باری ،همینقدر بدانید كه اصل این مطلس مطلبی نیست كه باید حتمـاً اعتقـاد كنیـد كـه در
هر زمانی بعد از ائمه طاهرین :باید ناطق منحصر به فرد باشد و بـاقی مـردم تـابع ،نهایـت آنكـه سـایر
علما راوی و حاكی از آن یك ن ر باشند ،بلكه ممكن است كه فرض كنید در یـك وقتـی یـا یـك
بلدی منحصر شود احكام شرع و امور شرعیه الهیه اصو ً و فروعاً به عالم واحدی كـه بـاقی علمـا
شاگردان او باشند و هنوز به درجه استقالل در فتوی نرسیده باشند پ مقلـد آن عـالم باشـند نهایـت
آنكه چون از سایر عوامالناس بهتر میدانند و بر فتاوی آن عالم مطلعنـد ،روایـت و حكایـت كننـد از
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برای عوامالناس فتاوی آن عالم وحید را و اما اگر به درجه استقالل به فتـوی رسـیده باشـند و عـادل
باشند كه معقول و منقول نیست كه باید حتماً ساكت باشـند یـا راوی و حـاكی از آن وحیـد باشـند
اگرچه آن وحید ،افضل و اعلم از سایرین باشد و ایشان م ضول باشـند و همچنـین حـتم نیسـت كـه
البته باید اعتقاد كنید كه در جمیع زمانها و مكانها بعد از ائمـه طـاهرین حكمـاً بایـد نـاطقین متعـدد
باشند و ممكن نیست كه ناطق واحد باشد بلكه ممكـن اسـت كـه وحیـدی یافـت شـود و ممكـن
است كه ناطقین متعدد یافت شوند و همه عدول باشند و همه عالم مستقل به احكام الهیـه اصـو ً و
فروعاً باشند و بر هیچیك از این دو صورت به تنهایی نباید دلیل و برهان اقامه كرد نه از كتـاب و نـه
از سنت و نه از عقل و نه از آفاق و نه از ان

و نـه از حكمـت و جاهـل اسـت كسـی كـه بـر یـك

طرف متصدی اقامه دلیل میشود و طرفی دیگر را ردّ میكند .چراكه بـه حسـس مصـالح اوقـات و
امكنه ،این مطلس ت اوت میكند و دلیل جمیع آنچـه گ تـه شـد در مقـدمات گذشـت و ضـرورت
اسالم و ایمان كه در بازار و مساجد و مجامع مسلمین و م منین است همین است.
اگر سركار یا كسی دیگر ب رمایید كه مـا كـه سـهل ،اكثـری از مـردم ضـروریات علمـی و
یرها را نمیدانند پ چطور تمیز دهند میان حق و باطل به میزان ضروریات؟ عـرض مـیكـنم بنـابر
فرضی كه سركار فرمودهاید كه ضروریات متداوله در بازار و مساجد و مجـامع مسـلمین و مـ منین
را نمیدانید یا نمیتوانید ب همید مطالبه دلیل و برهـان آفـاقی و ان سـی و عقلـی و حكمـی را كـردن
بسی واضح است كه بیثمر خواهد بود و ن واهید فهمیـد .ولكـن آنچـه عـرض شـد جـواب فـرض
سركار بود و نه این است كه خواستم بیادبی كنم كه سـركار نمـیفهمیـد بلكـه البتـه مـیدانـم كـه
میفهمید ولكن افلید و متذكری باید كه باعث تذكر سركار شود كـه بدانیـد كـه در طـرفین ایـن
فرض دلیلی از كتاب و سنت و عقل و آفاق و ان

و مجادله و موعظـه و حكمـت نیسـت اگرچـه

ا لس آیات و احادیث د لت بر تعدد دارد و ا لس زمانها در ا لـس بـالد علمـای نـاطقین مسـتقلین
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متعدد بودهاند.
اما اینكه فرمودهاید به فهم ناقد خود از این كتـس و ایـن عبـارات ایـنطـور اعتقـاد حاصـل
كرده بود كه منحصر است ش د ناطق و به یك ن ر باید تقلید كـرد و دیـن ورزیـد ،بـدیهی اسـت
كه نقبا و نجبا و علما متعدد بوده و هستند لكن ناطق را منحصر دانسته تـا بـه حـال .پـ عـرض
میكنم اما تعدد نقبا و نجبـا و علمـای مسـتقلین در فتـوی و تقلیـد نكـردن هـیچیـك از ایشـان از
یكدیگر و روایت و حكایت نكردن هیچیك از یكدیگر و حكایت و روایت جمیع ایشـان از ائمـه
طاهرین :اگرچه به واسطه باشد و اگرچه واسطه م ضـول باشـد و ربّ حامـل فقـه الـی مـن هـو افقـه

حدیثی است متواتر مابین عامه و خاصه حق است و صدق .اما نـاطق را یكـی دانسـتهایـد ،پـ اگـر
مراد شما این است كه در میان شیعیان یكی از ایشان بر جمیع خلق حـاكم و نـاطق اسـت از جانـس
خدا یا از جانس ائمه هدی :و سایر نقبا و نجبا و علمای مستقلین در فتوی بایـد سـاكت باشـند یـا
راوی و حاكی از جانس او باشند و نتوانند روایت و حكایت كنند خودشان از ائمه هدی :بـه واسـطه
سایر رواتی كه یر آن ناطقند و همه روایات را او باید بكند با درایت و سایرین بایـد سـاكت باشـند
یا راوی و حاكی از جانس او و سایر خلق جمیعاً باید تقلیـد كننـد از همـان یـك ن ـر و بـ اگرچـه
فتاوی او را از زبان سایر علما بشنوند كه بسی واضح است كـه چنـین مطلبـی را احـدی از علمـای
شیعه ادعا نكرده و هرگز اهل حق ادعا ن واهند كرد چراكه این مطلس خالف ضرورت دیـن اسـت
و اهل باطل هم نتوانستهاند ادعای این مقام را بكنند الحمد للّه چه جای اهل حـق بـه طورهـایی كـه
مكرر عرض كردم و در رساله «ایضاح» ت صیلی دادم .و اگر مراد سـركار ایـن اسـت كـه در میـان
علمای شیعه كه صاحبان علمنـد (كتابنـد خل) و معـروف و مشـهورند در میـان ایشـان و مسـتور و
پنهان نبودهاند هریك هر علمی را كه دارا بودند منحصر به خود آنها نبود بلكه آن علـم را از دیگـری
اخذ كرده بودند و آن دیگری از دیگری و هكذا و در این میان به عنایت خاصه الهیه و تعلیم خـاص
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ائمه طاهرین :شیخ مرحوم اعلی اللّه مقامه ظـاهر شـد در میـان خلـق كـه آن علـوم متداولـه در میـان
علما را دارا بود و به عالوه علمی داشت م صوص به خـود او كـه سـایر علمـای معـروف آن علـم
م صوص را نداشتند مگر كسانی كه از خود او اخذ كردند .پ آن علم م صوص منحصر بـود بـه
خود آن بزرگوار پ این مطلس حق است و صدق و درست یافتهاید و چون سـایر علمـای معـروف
از آن علم م صوص نداشتند اگرچه دارای سایر علوم بودند و مأنوس نبود علم م صوص او در نـزد
سایر علما از این جهت مكرر میفرمودنـد كـه هـرك مطلـس مـرا از بیـان مـن مطـابق یافـت بـا
ضروریات دین و مذهس به طوری كه در بازار مسلمانان و مساجد و مجامع متداول است مـراد مـرا
یافته و هرك مطلس مرا از بیان من م الف یافت با آنچه در میان اهل ایمان متداول است مـراد مـرا
نیافته و خیالی از نزد خود از برای خود بافته .و این فرمایش را مكرر میفرمودند تا تالمیـذ و آخـذین
از او مغرور به خیا ت خود نشوند و اعتقاد نكنند مگر بـه امـری كـه مطـابق بـا ضـروریات دیـن و
مذهس است و به خیا ت خود تأویل نكنند امور یقینیه الهیه را كه مبادا گمـراه شـوند .پـ حجـت
خدا را به این فرمایش تمام كرد پ هرك تأویل نكرد نجات یافت و هرك اعتنا به این فرمـایش
نكرد و تأویل كرد هالك شد .لیهلك من هلك عن بینة و یحیی من حی عن بینـة .و همچنـین بـه ایـن
فرمایش تمام كرد حجت خدا را بر سایر علمائی كه علم منحصر به او در نزد ایشان مأنوس نبود كـه
مبادا گمان كنند كه حقایق بیانات م صوصه به خود او با ظواهر آنچه در دست دارند از امور یقینیـه
الهیه م الف است .پ نجات یافت هرك كه تصدیق كرد قول م من عالم عادل متقی پرهیزكـار
را چراكه خود او بر مراد خود آگاهتر بود از سایر مردم و تصریح كـرد كـه حقیقـت مـراد و مقصـود
من موافق است با ضروریات دین و مذهس و م الف با آنها نیست و آنچه م الف با آنها اسـت مـن
آنها را باطل میدانم چنانكه شما باطـل مـیدانیـد بـه طـوری كـه عبـارت ارشـاد را نقـل كـردم كـه
فرمودند به آنچه متداول است در بازار و مسجد و مجمع اهل حق معتقدیم و به آن زیسـت مـیكنـیم
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در دنیا و به آن میمیریم و به آن محشور میشویم ان شا اللّه و هالك شد كسی كـه اعتنـا نكـرد بـه
این فرمایش و حمل كرد این فرمایش را به مكر و حیله و حال آنكه تصریح كرده بودند كـه محكـم
قول ما همین است و حمل كردند محكم قول ایشان را بر فساد و حال آنكـه بـه ضـرورت اسـالم و
ایمان ،فعل مسلم و م من را باید حمل بر صحت كرد مادام كه احتمـال وجـه صـحتی در آن باشـد.
پ خارج شدند از ضرورت اسالم و ایمان و م ال ت كردند آیه قرآن را كه فرموده و تقولـوا لمـن

القی الیكم السالم لست م مناً و گ تند كه او در دل خود منكر بعضی از ضروریات اسـت اگرچـه در
ظاهر قول خود اصرار و تكرار كند كه من م الف ضرورت اسالم و ایمان را هالك میدانـم و از او
بیزارم.
بــاری ،چــون شــرح و بســط ایـن مطلــس را در رســاله «ابطــال الباطــل» دادهام در اینجــا بــه
همینقدر اكت ا میكنم.
و همچنین به این فرمایش تمام كرد حجت خدا را بر سایر عوام یـر مستضـعف پـ نجـات
یافت هرك كالم او را حمل بر صحت كرد و هالك شد كسی كـه بـدون دلیـل تصـدیق و تقلیـد
معاندین او را كرد و حال آنكه علم او از علم معاندین كمتر نبود و تقوای او از تقوای معاندین كمتـر
نبود بلكه زیادتی علم او از علم معاندین چنان ظاهر و واضح و مشهور و معـروف بـود كـه خـود آن
معاندین هم نتوانستند انكار كنند و كتس منتشره او در میان عبـاد و بـالد در ادای شـهادات ك ایـت
میكند .و مواظبت او در عبادات و عدم لت او از مستحبات به طوری بود كه احدی از معانـدین
نتوانستند ایرادی به او گیرند با شدت عنادی كه داشـتند و اعتـراف بـه عجـز خـود از ادای ایـنهمـه
عبادات به عمل خود كردند .پ برای عوام یر مستضعف عذری باقی نماند در تصدیق معانـد او و
عداوت با او و حال آنكه عداوتكردن با ش د عالم متقی پرهیزكار شیعی ناشـر و شـارح فضـایل
آل محمد :خروج از اوضح ضروریات دین و مذهس را زم دارد و م الف است با فقـرات ادعیـه و
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زیارات متواتره بلكه از حدّ تواتر تجاوز كرده و معنی آنها به سرحد ضرورت مذهس رسیده كـه سـلم

لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و ولی لمن وا كم و عدو لمن عـاداكم پـ عـداوت و تهمـت بـر
چنین ش صی اگر رواست ،چرا عـداوت و تهمـت بـر سـایر علمـای ابـرار شـیعه روا نیسـت و اگـر
عداوت و تهمت با هیچیك روا نیست چرا بر چنین ش صی روا شده؟ آیا چه داشـتند سـایر علمـای
ابرار كه او نداشت و آیا به كدام ص ت حمیده متصف بودند كه او متصف نبود؟ پ چه شد كـه ردّ
بر سایر علمای ابرار و عداوت و تهمت ایشان به ضرورت دین و مـذهس ردّ بـر خـدا شـد و در حـد
شرك به خدا شد و ردّ بر چنین ش صی كه اگر اعلم از سایرین نبـود ،علـم او كمتـر از علـم ایشـان
نبود و اگر اورع و ازهد و اتقی و اجهد از سایرین نبود ،زهد و ورع و تقـوی و جهـد او در عبـادات
از ایشان كمتر نبود ردّ بر او به ضرورت دین و مذهس ردّ بر خدا نشد و در حد شرك به خـدا نشـد؟
و چه شد كه عداوت با او و تهمت و افترای بر او مباح شد و منافی تقـوای معانـدین او نشـد و حـال
آنكه در احادیث است كه خداوند عالم در قدسی فرموده كه من اذی لی ولیاً فقد ارصـدنی بالمحاربـة
و دعانی الیها و در قرآن فرموده ان الذین ی ذون الم منین و الم منات بغیر مااكتسبوا فقد احتملوا بهتانـاً و

اثماً مبیناً و ك ایت میكند در این مطلس قیام ضرورت دین و مذهس .پـ چـون چنـین ش صـی را
متصف به ص ت علم و عمل یافتیم بلكه اعلم و افضل و اتقـی و اورع از علمـای ظـاهر در عصـر او
یافتیم و اصرار و تكرار قول صریح محكم او را دانستیم كه گ ت آنچه با ضروریات دیـن و مـذهس
مطابق است عقیده من است و آنچه م الف با آنها است من از آن بیـزارم ،ردّ بـر او را ردّ بـر خـدا و
در حد شرك به خدا دانستیم و اذیت و عـداوت بـا او را اذیـت و عـداوت بـا خـدا و رسـول و ائمـه
هدی :دانستیم و دوسـت داشـتیم او را و دشـمن داشـتیم دشـمن او را و دوسـت دشـمن او را تـا بـا
ضرورت دین و مذهس مطابق باشیم و مانند معاندین او از ضرورت دین و مذهس خـارج نشـویم .و
علم م صوص به خود او را منحصر به او دانستیم چراكه در میان علمای ظاهر در عصر او یـر او را
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ناطق به آن نیافتیم و ناطق به علم م صوص خود او ،خود او بود و ب و بعد از آنكه او ناطق به علـم
م صوص به خود شد ال اظ علم او را بسیاری شنیدند و ح

كردند ولكن در میان علمـای ظـاهر

و آخذین از او كسی مانند سید مرحوم اعلی اللّه مقامه واقف بر نقطه علم منحصر به او نشد و شـارح
علم او نبود به طوری كه او بود .و همچنین در میان علمای آخذین از سید مرحـوم اعلـی اللّـه مقامـه
اگرچه جمع بسیاری ال اظ علم منحصر به او را شنیدند و ح

كردند ولكـن كسـی را نیـافتیم كـه

مانند آقای مرحوم اعلی اللّه مقامه واقف بر نقطه علم منحصر به او شـود و شـرح و بسـط آن را كنـد
چنانكه مروی است از خود سید مرحوم اعلی اللّه مقامه كه درباره آن بزرگـوار فرمودنـد كـه چشـم
مرا روشن كرد و كمر مرا راست كرد و بر نقطه علم واقف شد.
باری ،پ اگر مقصود شما از انحصار نطق به شـ د واحـد ایـن اسـت كـه نـاطق بـه علـم
م صوص شیخ مرحوم اعلی اللّه مقامه خود او بود و ب و بعد از او كسی مانند سـید مرحـوم اعلـی
اللّه مقامه ناطق به آن علم م صوص نبود و بعد از او كسی مانند آقای مرحوم اعلی اللّـه مقامـه نـاطق
به آن علم م صوص نبود ،حق است و صدق و نیافتیم كسی را یر از ایشـان اعلـی اللّـه مقـامهم در
آن علم نطقاً و كتباً شرح و بسط دهند.
اما آنكه فرمودهاید تقلید را چنین دانسته بودید كه از آن ش د ناطق واحد بایـد كـرد ،چنـین
نیست چراكه امر تقلید منحصر به یك ن ر هرگـز نبـوده و زم دانسـتن تقلیـدكردن جمیـع مـردم از
ش د معینی با وجود موجود بودن اش اص متعدد كـه همـه علمـا و عدولنـد و شـرایط فتـوی در
ایشان جمع است ،خالف ضرورت دین و مذهس است و تقلید هریك را میتوان كـرد و هـیچیـك
از مشایخ اعلی اللّه مقامهم چنین چیزی را فرمایش نمیفرمودند چنانكه عبـارت شـیخ مرحـوم اعلـی
اللّه مقامه را از برای شما ترجمه كردم و عبارت ارشاد را نقـل كـردم .چگونـه جمیـع مـردم بایـد از
ش د معینی تقلید كنند كه بسا اسم آن ش د معین را نشنیده باشند و سید مرحوم در حیـوخ شـیخ
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مرحوم اعلی اللّه مقامهما به فتوای خود عمل میكردند نه به فتوای شیخ مرحـوم و آقـای مرحـوم در
حیوخ سید مرحوم اعلی اللّه مقامهما به فتوای خود عمل میكرد نه به فتـوای مرحـوم سـید اعلـی اللّـه
مقامه و هریك از مشایخ اعلی اللّه مقامهم اجازات متعدده به اش اص متعدده داده بودند كـه مسـتقل
در فتاوی خود باشند و سید مرحوم اعلی اللّه مقامه در حیوخ خود در اجازه آقـای مرحـوم اعلـی اللّـه
مقامه تصریح فرمودهاند كه بر كافه مقلدین جایز است تقلیـد او و زم اسـت اطاعـت او در آنچـه از
اخبار استنباط كرده است .پ اگر تقلید از خود سید مرحوم اعلی اللّه مقامه در حیوخ او بایـد بكننـد
و منحصر به ایشان بود تقلیدكردن جمیع مقلدین در عصر او چگونه تصریح مـیفرمودنـد كـه تقلیـد
كنند از یر او و هریك از مشایخ اعلی اللّه مقامهم جایز میدانستند تقلید از هـر عـالمی كـه شـرایط
فتوی در او جمع باشد و به این جهت اجازات متعدده به اش اص عدیده دادند.
باری ،شاید سركار چیزی دیدهاید در كتاب كسی كه علم م صوص به خود شـیخ مرحـوم
اعلی اللّه مقامه را منحصر به خود او گ ته و به دقت در آن كتاب نظر نكـردهایـد و چنـان دانسـتهایـد
كه گ ته در هر زمانی باید محاله تقلید كرد از ش د معینی و سایر علما بایـد سـاكت باشـند یـا
راوی و حاكی از آن یك ن ر باشند و امید است كه بعد از ت صیل و توضیح بر مطلـس واقـف شـوید
ان شا اللّه تعالی.
و السالم علی من عرف الكالم و وصل الی المرام و احترز عـن متشـابهات الكـالم و اجتنـس
عن مزال ا قدام .و ك ایت كرد از بـرای صـاحبان انصـاف و تمـام شـد در روز ه ـتم مـاه جمـادی
ا ولی سنه  1297حامداً مصلیاً مستغ راً.
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