بسم اهلل الرحمن الرحیم
متن زیر جهت محققین پیرامون نظریه وحدت ناطق جمع آوری شده است.
والسالم علی من اتبع الهدی

پیرامون وحدت ناطق ،از کتاب اسحاقیه
مصنف :مرحوم آقای حاج محمد خان کرمانی اعلی اهلل مقامه

سؤال
از هر که جویا میشوی که باید چنین شخصی باشد که وسیله نجات باشد و راه معرفت ائمه و انبیاء و خدا باشد
و اسوه خلق باشد میگوید بلی چون میگوئی بچه باید شناخت هیچ نمیگوید یا اگر چیزی گوید میگوید بهر چه
ولی سابق را شناختی  ،من اکنون در این عصرم و هنوز ولی نشناختهام و اکنون طالبم چه کنم اگر بعلم باید
بشناسم که نه مرا آن تمیز است که بفهمم و نه علم یكی و دو تاست و نه منحصر بسلسله چنانچه بالعیان و
المشافهه مشاهده میكنیم که بسیار از مخالفین مذهب در فنون شتی و علوم عدیده مختلفه ید طولی داشتهاند و
شق شعر کرده اند و اگر بچیز دیگر باید بفهمم آن چیست اگر تقوی است که آنقدر شبهه و تلبیس بسیار شده
است که ریا از تقوی شناخته نمیشود و مع التسلیم که فهمیده شود بهمین نمیتوان اکتفا نمود بجهت اینكه این
تقوی بفرده مایه اختیار یكی از علما بر همه روی زمین نمیشود و نمیتوان اعتقاد کرد که فالن اسوه خلق است
و راه معرفت خدا و رسول است چه اگر بهمین تنها میشد اکتفا کنی چرا امروز جمیع این سلسله جلیله کثر اهلل
امثالهم در تفحص و در تفتیشاند و اختالف در میان ایشان است چه بحمد اهلل علما متقی و متزهد و پرهیزگار و
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بردبار در میان ایشان بسیار است که در تقوای ایشان شبهه نمیتوان کرد پس معلوم شد که چیزی دیگر بكار
است .
جواب
ظاهرا این فرمایش علی الرسم است یا بعضی بی خیال این سخن را گفتهاند و سائل حفظه اهلل قبول فرمودهاند از
حسن ظن خود  ،ابدا در میان اهل باطل مثل اهل حق علم نیست چرا که خداوند میفرماید انما یخشی اهلل من
عباده العلماء و امام میفرماید ال علم اال خشیتك و کی بجز اهل حق خداترس هست اگر خداترس است که حق
است و اال باطل است بلی میشود کسی خداترس باشد و فی الجمله عامی باشد و بر او امری مشتبه بماند او هم
که محل نظر نیست و ا ز این گذشته نظر بهمین علوم ظاهره که میكنی کیست آنكه غالب علوم را داشته باشد
بر حق مگر مشایخ ما یا حامل علم ایشان هر کس این حرف را تصدیق کند معلوم است که اطالع بر علوم ندارد
و اال چنین سخنی را نمیگفت و قبول نمیكرد بلی پاره ای کلمات پریشان و مغشوش دست دارند و اسمش را
علم گذاردهاند از دره تا ذره هر چه گفتهاند غالبا مغشوش است بلی الفاظی چند در دست دارند و اگر حقی هم
بگویند در غیر مقامش میگویند پس اگر کسی همه علوم را یا غالب علوم را بطور حق میداند این بر حق است
چرا که علم اشرف همه کماالت است و اخبار بسیار در فضل علم و علماء وارد شده است و خدا اجل از این
است که جمیع علوم حقه را باهل باطل بدهد بلی علومی باطله میدهد اگر خود این مسأله را عالنیه نمیبینی
بدلیل که میفهمی و شك نداری در اینكه علم حق از آلمحمد است سالم اهلل علیهم چنانكه میفرماید در حدیث
که علم صحیحی نخواهید یافت مگر آنچه از این خانه بیرون میآید و در حدیث دیگر اشاره بسینه مبارك خود
فرمود و در اخبار بسیار دیدهٔ که میفرمایند در علوم اعادی خود که چه علم اکتساب کردهاند حال انصاف ده
مادام که انسان از دوستان و موالیان ایشان نشود و رو بایشان نكند و از خانواده ایشان علم را استنباط نكند
می شود که همه علوم را بر حق کسب کند حاشا که چنین باشد پس اگر کسی همه علوم را یا بعض را بطور حق
درست کرد معلوم است که راهی بایشان دارد و هر کس راهی به ایشان دارد رجوعش بایشان خواهد شد چنانكه
میفرماید التأخذ اال عنا تكن منا پس از ایشان میشود و هر کس از ایشان است با ایشان است معاذ اهلل ان نأخذ اال
من وجدنا متاعنا عنده چه فایده که نمی خواهم پرده کسی را پاره کنم و نام کسی را ببدی ببرم و اال از علوم
سایرین از هر کدامی یك چیزی مینوشتم که بدانی اصل دین ایشان فاسد است چه جای سایر علوم و اگر کسی
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اصل را خراب کرد جمیع امر او فاسد میشود بلكه قسم میخورم که هر کس اهل حق باشد و امروز از حق برگردد
تا فردا خداوند فهم او را می گیرد و علم او را ضایع میكند و خراب میكند بلی انسان تا اهل علم نباشد نمیتواند
علم حق و باطل را تمیز دهد اما این حرف در کسانی جاری است که هیچ شعور ندارند و مستضعفند اما برای
امثال سائل حفظه اهلل این امر بسهولت واضح میشود همین قدر که دو کتاب را پهلوی هم بگذارند و درست
بخوانند میفهمند که علم کدامیك حق است و علم کدامیك باطل در حدیث میفرماید ان علی کل حق حقیقة
و علی کل صواب نورا و خداوند میفرماید من لم یجعل اهلل له نورا فما له من نور علم حق نوری دارد که ظاهر
است از آن ولو یك کلمه باشد.
و اما در تقوی این فرمایش که فرمودهاند گمانم این است که مرادشان از تقوی نماز کردن و روزه گرفتن و غسل
کردن و مراقبت پارهٔ جزئیات باشد اما تقوای حقیقی در احدی نیست مگر در اهل حق و اگر کسی گمان کند
که تقوی در نزد غیر اهل حق است تكذیب خدا و رسول را کرده است نمیبینی خداوند میفرماید ان اکرمكم
عند اهلل اتقاکم پس هر کس متقیتر شد گرامی تر است نزد خدا و اگر بنا باشد دشمنان تقوی داشته باشند الزم
میآید در نزد خداوند گرامی باشند و چنین نیست بلكه اهل باطل نزد خداوند از همه چیز خوارترند چنانچه خداوند
عالم در کتاب خود تصریح میفرماید در آیات متعدده چنانكه میفرماید کأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة و
ان هم اال کاالنعام بل هم اضل و کأنهم خشب مسندة و کأنهم اعجاز نخل خاویة و هكذا از این قبیل آیات که
داللت بر خواری ایشان در نزد خداوند میكند بسیار است و همچنین در اخبار دلیل این بسیار است پس اهل
باطل مكرم نمیشوند و اهل حق مكرمند و معظم و همچنین میفرماید و من یتق اهلل یجعل له مخرجا و در جای
دیگر میفرماید و من یتق اهلل یجعل له فرقانا و فرقان نوری است که بآن میان حق و باطل تمیز داده میشود و
مخرج یعنی مشعری که در هر مشكل که فرو ماند بواسطه آن بیرون رود پس چه طور میشود که اهل باطل
صاحب تقوی باشند بلی نمازی بسا بكنند بحسب صورت ظاهر و روزه بگیرند و پارهٔ آداب را بجا بیاورند و
لكن اصل تقوی مشكل است در ایشان یافت شود حضرت صادق علیه السالم میفرماید من اخرجه اهلل من ذل
المعاصی الی عز التقوی اغناه اهلل بال مال و اعزه بال عشیرة و آنسه بال انیس و من خاف اهلل اخاف اهلل منه کل شیء
و من لمیخف اهلل اخافه اهلل من کل شیء و من رضی من اهلل بالیسیر من الرزق رضی اهلل منه بالیسیر من العمل و
من لم یستحی من طلب المعاش خفت مؤنته و نعم اهله و من زهد فی الدنیا اثبت اهلل الحكمة فی قلبه و انطق بها
لسانه و بصره عیوب الدنیا داءها و دواءها و اخرجه من الدنیا سالما الی دار السالم حال در همین یك حدیث
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ش ریف تعمق کن ببین این صفات برای اهل باطل حاصل میشود حاشا که چنین باشد و اخبار در صفات و شیمه
متقین پس از این می آید درست در همه تعمق بكن و ببین که چگونه اهل باطل صاحب تقوی میشوند باز نفرمائید
مثل پارهٔ مردمان که مكرر این را میگویند که ما از کجا بشناسیم و من مثال بجز صورت ظاهر نمیبینم تقوای
حقیقی را چه میفهمم عرض میكنم اگر انسان این قدر بیشعور است که نمیفهمد که مكلف نیست اگر اندك
شعور دارد چه طور نمیفهمد  ،کیست که شعور داشته باشد و بگوید من نمیفهمم فالن کس مثال منصف است
یا بیانصاف  ،کیست که فرق میان ای ن دو را نفهمد و اگر کسی منصف شد کم است که بر باطل بماند بجهت
اینكه حدیث است که حق بانسان چند بار عرضه میشود و بدل او میافتد اگر قبول کرد و اال از او سلب میشود
پس اگر این شخص انصاف دارد حق را باید بفهمد و تصدیق کند و تو هم میفهمی که انصاف دارد یا ندارد  ،از
تقوی است راضی بقضاء بودن و توکل بر خدا داشتن کی باطل صاحب این دو صفت میشود و کی تو نمیفهمی
و تمیز نمیدهی میان متوکل و غیر متوکل و راضی و غیر راضی را اگر کسی بگوید تمیز نمیدهم بیانصافی کرده
است و هكذا سایر صفات که پس از این ذکر میشود انشاء اهلل  ،خالصه سخن اینكه این حرف که متقی در غیر
اهل حق هم هست سخنی ظاهری قشری است و هم چنین این فرمایش که بسا جمعی به ریاء بصورت تقوی راه
میروند و امر مشتبه میشود هیهات هیهات چگونه مرائی با غیر مرائی مشتبه میشود آیا میشود آتش را در پنبه
پنهان کنند و ظاهر نشود ،
ثوب ا لریاء یشف عما تحته و ان التحفت به فانك عاری محال است که ریاء بروز نكند و خداوند وعده داده
است که مرائی را رسوا کند در دنیا و آخرت نهایت امروز پنهان مانده فردا آشكارا میشود بلكه عرض میكنم
عمل مرائی در همان روز اول پیدا و نمایان است و صاحبان فهم میفهمند که ریا میكند نهایت جمعی که
کمفهمترند چند روز بعدتر میفهمند باری ریا هم مشتبه نمیشود ابدا ابدا و ان اهلل الیهدی کید الخائنین و الیفلح
الساحر حیث اتی و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و حضرت باقر علیه السالم فرمود من اراد اهلل عز و جل
بالقلیل من عمله اظهر ا هلل له اکثر مما اراده به و من اراد الناس بالكثیر من عمله فی تعب من بدنه و سهر من لیله
ابی اهلل اال ان یقلله فی عین من سمعه و در حدیث دیگر میفرماید ما من عبد اسر خیرا فذهبت االیام ابدا حتی
یظهر اهلل له خیرا و ما من عبد یسر شرا فذهبت االیام حتی یظهر اهلل له شرا و حضرت امام رضا علیه السالم
می فرماید اعملوا لغیر ریاء و ال سمعة فانه من عمل لغیر اهلل وکله اهلل الی ما عمل ویحك ماعمل احد عمال اال رداه
اهلل به ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا و مسلم است که وعده امام خلف نمیشود و مرائی را خدا رسوا میكند .
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و اما آنچه فرموده اند که همه در تفتیش هستند  ،این دلیل این نیست که بیش از تقوی چیزی بكار هست یا نه ،
عمل این مردم حجت نیست و همه هم اهل تفتیش نیستند اگر همه تفتیش میكردند خدا میداد و آن کسان که در
تفتیش هستند بسا جمعی از ایشان بمطلب رسیده باشند ما خبر نشده باشیم و پارهٔ هم بسا اهل حق نباشند و
عمدا حق را ترك کنند و جمعی هم بسا قواعد برای خود اختراع کرده باشند که عالم باید کرامتش چنین باشد
نص داشته باشد چه طور و چه طور باشد و امر در واقع چنین نیست خالصه مقصود این است که عمل مردم
حجت نیست همه هم اهل تفتیش نیستند و این تقویها هم که در این خلق میبینی غالبا تقوای رسمی است .
سؤال
و چون بدین مثابه با کسی صحبت کنی و بحث بدینجا انجامد گوید بلی چنین کسی الزم است اگر از او جویا
شوی که تو خود آن شخصی میگوید نه میگویی او را میشناسی میگوید نه نمیدانم چه باید کرد و این همه از
جهت این است که اگر ادعا کند که من هستم یا بگوید که فالن است میترسد که از خودش یا او آثار ائمه
علیهم السالم و افعال ایشان را بجویند آن وقت آن شخص یا باید چنین کند و مأمور نباشد و یا از عهده برنیاید
پس باین علم و تقوی که نم یتوان شناخت و این گونه کارها هم که از اشخاصی که مظنون است که دارای این
مقامند سرنمیزند پس چه باید کرد و این بدان ماند که مریضی مرض مهلك داشته باشد و پی دوا و عقب مداوا
رود و از هر کس جویا شود که دوای من چیست همه گویندش که این مرض تو مرضی است مهلك و لكن هر
دردی را دوائی و هر سقم و علتی را شفائی هست و تو را طبیبی در کار است و معالجه مرض تو را مثال داروئی
کند که در مرتبه سیم گرم و خشك است و بدین صفت و رنگ و بو و طعم و خاصیت است بعد مریض بگوید
ای شخص تو خود آن طبیب هستی و این دارو را داری بگوید خیر  ،کسی را میشناسی که این دارو نزد آن یافت
شود بگوید نه  ،پس چه باید کرد جواب این است که برو بمیر سبحان اهلل جگر انسان از این گونه سؤالها و
جوابها میشكافد و آخر هم هیچ بدستش نمی آید بهر حال مستدعی آنم که مرحمت فرموده بیان فرمائید که آن
شخص را بچه باید شناخت و اگر بنا شد که جمعی مدعی این مقام باشند بچه تمیز باید داد و بر فرض اینكه همه
در یك عرصه باشند آیا ناطق یكی باید باشد یا همه  ،سرکار را بروح مطهر مشایخ اعلی اهلل مقامهم که مرحمتی
فرموده جوابی شافی و خطابی کافی بفرمائید و مرا از این گرداب غم نجات بخشید  ،بیّنوا توجروا .
جواب
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من هرگز در صدد بسط دادن این مسأله نبودهام و کسی را که پاپی این حرف باشد کم دیدهام طالبین را طالب
نیافتم چه جای آن کسان که طالب نیستند اال قلیلی و با همه هم نشست و برخواست کردم ،
پس بهر جمعیتی ناالن شدم

جفت خوشحاالن و بدحاالن شدم

و کسی را که از راه داخل شود کمتر یافتم ولی از این وضع سؤال که سایل فرموده قلب من آتش گرفت و پریشان
شدم پس بطور اختصار چند کلمه عرض میكنم ولی با نظرکننده شرط میكنم که هر چه در خیال دارد ترك کند
و هر قاعده که مسلم کرده است کنار بگذارد آن وقت با انصاف نگاه کند تا بمطلب برسد .
اوال عرض میكنم که موضوع را باید مشخص کرد که مطلب کیست مسلم است که پیغمبری نمیخواهیم که
امروز دعوی نبوت کند چرا که محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله خاتم است و پس از او پیغمبر نیست امامی
هم نمیخواهیم که دعوی امامت کند چرا که امام زمان عجل اهلل فرجه خاتم ائمه است سالم اهلل علیهم و روحی
ف داهم و خود آن بزرگوار حی است و غایب از نظر و روز معینی دارد که ظاهر شود همچنین نقیب و نجیب هم
نمیخواهیم که ظاهر شود چرا که خداوند بر حسب صالح ملك بمردم میدهد و امر نوعی است نه شخصی ،
نوعا هنوز مردم صالح برای این عمل نیستند و اگر فرد فردی صالح شوند بهمانها میشناسانند نه بهمه  ،مردم
هنوز در اواسط و اواخر قریه اول سیر میكنند که قریه علما باشد اال قلیلی که در اوایل قریه دویمند و قلیل دیگر
در اواسط و اواخر این قریه هستند پس چه طور میشود که امروز نقیب پیدا شود برای عامه مردم و مشایخ ما
میفرمودند که اگر کسی ا دعای این مقام را کند کاذب است و بر حق نیست و در حدیث خاص نهی شده است
از بردن اسم ایشان پس منظور نظر ما ایشان هم نیستند پس مراد کیست المحاله مراد عالم است پس باید طالب
عالم شد و صفات علما را طلب کرد  ،باز عرض میكنم پس از آنكه معلوم شد که مطلوب عالم است حال عرصه
را تنگ تر میكنیم تا ذهن تو جمع شود ذهن متفرق مسأله را زود نمیفهمد و اگر بنا باشد حواس انسان همه جا
باشد نمی تواند فكر کند و حالت یك شخصی را بفهمد پس عرض میكنم اگر بخواهی این مطلب را بفهمی لختی
بخود بهپرداز و برو ساعتی در جای خلوت بنشین و کاله خود را قاضی کن و با کاله صحبت بدار که ای کاله
آیا امروز خدا را در ملك حجتی هست یا نه ؟ المحاله باید حجتی باشد چرا که اگر حجت خداوند مرتفع شود
دین و ایمان تمام میشود و ارسال رسل و انزال کتب لغو میشود و حق از عالم میرود و در این باب صد حدیث
متجاوز وارد شده است و کتاب خداوند صریح است در این مطلب و در کتاب برهان این مسأله را مفصل نوشتهام
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بطوری که بر احدی این مطلب مشتبه نمیماند و جلد چهارم ارشاد العوام و کتاب الزام النواصب محض اثبات
این مطلب نوشته شده است پس ای کاله تو را چاره نیست جز این را تصدیق کنی و اال کافر میشوی حال بهبینیم
این حجت ظاهر است و ناطق یا پنهان  ،بدون شبهه ظاهر است چرا که سلطان پنهانی بكار اهل ظاهر نمیخورد
اگر چه در جزو اثری داشته باشد اگر حجت پنهان حاصل داشت خداوند خود کافی بود و محیط بهمه بندگان
بود و امام پنهان کافی بود پس البد باید حجتی ظاهر باشد و آشكارا و المحاله تصدیق این مطلب را کاله میكند
حال بهبینیم این حجت آیا از کفار است و بت پرستان حاشا که چنین باشد چرا که حجتی که ما میخواهیم از
جانب خداست چگونه میشود در کسانی که بخدا کافرند یا مشرك بخداوند هستند باشد پس اگر از آنها نیست
ما از چندین هزار نفر آسوده و مطمئن شدیم و حاجت باینكه سفر کنیم به ینگی دنیا یا چین و ماچین یا جاهای
دیگر که بت پرستند نیست از آنها که آسوده شدیم المحاله طلب این امر را از ملیین میكنیم پس اول ملیین یعنی
کسانی که اسم ایشان ملی است هنود هستند رجوع بآنها که میكنیم میبینیم خود را نسبتی به سام بن نوح میدهند
اما منكر همه پیغمبرانند و شرعی و دینی ندارند و گاو را می پرستند و ما کسی را میخواهیم که خدا را بپرستد و
مقر بانبیاء باشد و دینی داشته باشد پس حجت ما هندو که نباید باشد پس از چندین هزار دیگر هم آسوده شدیم
 ،رجوع بگبرها میكنیم می بینیم خود را نسبت به پیغمبری میدهند و لكن اصل نبوت آن معلوم نیست و کتاب
درستی ندارند از آن گذشته آتشپرستند و ماه و ستاره را میپرستند و اعتقاد بانبیاء ندارند پس حجت ما گبر هم
نباید باشد  ،رجوع به یهود و نصاری میكنیم آنها اگر چه مذهبشان محكمتر است از سایرین و اهل کتابند و
ملتی هستند اما اقرار بخاتم نكرده اند و ما از مسلمانان کسی را میخواهیم پس زحمت و تعب ما خیلی کم شد و
از رنج سفر کردن بفرنگستان و تجسس از حال یهودیان آسوده شدیم و تو میدانی که غالب اهل زمین باین طور
بیرون رفتند چرا که مسلم بسیار کم است و ما جز مسلم کس دیگر را نمیطلبیم پس فكر ما بملت دیگر نباید
برود میآئیم میان مسلمانان شك نیست که حجت ما سنی نباید باشد چرا که ما یقین کردهایم که حق در شیعه
اثنی عشری است پس غالب مسلمانان هم از فكر ما بیرون رفتند چرا که سنی خیلی بیشتر است از شیعه و در
حدیث وارد شده است که مسلمانان هفتاد و سه فرقه میشوند یكی ناجی و باقی هالك و المحاله منظور ما در
سلسله حقه باید باشد پس زیدی نیست اسمعیلی نیست فطحی نیست واقفی نیست صوفی نیست چرا که صوفی
بر لسان امام ملعون است همچنین کسانی که منكر فضایل شدند نیستند چرا که منكر فضایل کافر است کسانی
که منكر اصلی از اصول دین شدند نیستند و هكذا بهمین طور همه بیرون میروند تا منحصر میشود امر بجماعتی
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که صورت ظاهری دارند  ،در میان ایشان نظر می کنیم آن اشخاص که با مشایخ ما اختالف داشتند که مسلما
صاحب این مقام نیستند بر فرض اینكه عقایدشان صحیح باشد و اال که غالبا عقایدشان فاسد است در اصول یا
در فروع بهر حال بداهة از آنها که کسی نایب ایشان نیست نایب ایشان جزو سلسله شیخیه باید باشد چرا که
ایشان علم خود را دست کسی میدهند که از خودشان باشد نه بكسی که با ایشان دشمن است یا محل اعتمادشان
نیست چنانكه بنای عالم بر همین شده است پس امر منحصر میشود بسلسله شیخیه  ،در میان این سلسله جمعی
برزگرند و عمله و اکره مسلما اینها که حامل علم نیستند جمعی هستند نوکر دیوان و حاکم و ضابط و کدخدا
و کالنتر و میرزا و غیر اینها آنها هم که مسلم اهل این کار نیستند جمعی بیکاره و فعله هستند جمعی کاسب و
بزاز و تاجر و خباز و صباغ و خیاط و امثال ایشان هستند اینها هم که مسلم اهل این عمل نیستند جمعی همین
طور جزو اشرافند نه کسبی دارند نه منصبی نه علمی و فضلی اینها هم که حجت خدا نیستند دو سه برابر ایشان
زنان هستند آنها هم نیستند دو سه برابر اطفالند آنها هم نیستند خالصه امر منحصر میشود بطالبان علم ایشان ،
جمعی از طالب که مبتدیان هستند و هنوز مشغول بتحصیل نصاب و صرف فارسی و هدایه و فالن و فالنند آنها
که اهل این کار نیستند بعضی ترقی کرده نحو و صرف را کامل کردهاند آنها هم محل این سخن نیستند چرا که
امر دین خداوند به } ضرب زید عمرا { نمیگذرد جمعی هستند که باال رفتهاند و منطق و معانی و بیان و بدیع و
عروض هم می دانند آنها هم اهل این فن نیستند بر فرض اینكه یاد گرفت که صغری کدام و کبری کدام و قضیه
صادقه چه و کاذبه چه یا امر یعنی چه و نهی چه و نسبت چیست و داللت چه ایجاز کدام و اطناب کدام و صنعت
ترصیع چیست و تشبیه چه و بحر تقارب کدام و بحر رمل کدام حاصل باصالح دین و دنیای مردم چه میبخشد
و معرفت چه طور حاصل میشود پس این جماعت هم اهل این فن نیستند جمعی ترقی میكنند و اصول و فقهی
هم می خوانند چه دخل بمعرفت خدا دارد و اصالح ملك چه طور میشود هی بگوید اصل عدم فالن و اصل بقاء
فالن است یا مختلعه رجوع ندارد و شغار حرام و وراط حرام  ،عینه فالن و فالن و هكذا سایر حرفهای دیگر ،
مسایل ظاهر را میتوان از ایشان گرفت و لكن بجان خودت اگر بخواهی یك تعیین قبله از ایشان بیاموزی نمیدانند
یك مسأله حیض را بیان نمی توانند بكنند چرا که علم دیگر الزم دارد و ایشان ندارند و از این گذشته ای بسا
بقال و خباز فقیه شود و لكن سلطنت دنیا و آخرت دخل باین حرف ندارد پس این جماعت هم اهل این فن
نیستند بلكه در میان سنی ای بسا فقهای بسیار پیدا شود و همچنین اگر رفت علوم غریبه را هم کسب کرد باز
اهل این کار نیست و حرف در آنها هم بعینه مثل همین است که ذکر شد از ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و
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تعیین طول و عرض بالد و ارتفاع کواکب و غیر اینها کی امر عالم میگذرد و دین خداوند رواج میگیرد و هكذا
سایر علوم پس در میان این جماعات حجت اهلل نیست پس همه بیرون رفتند اال آن اشخاص که صاحبان علوم
بسیار و صاحب تدین باشند و شیخی باشند حال بشمر که این گونه جماعت چند نفرند المحاله میفهمی که
عددشان بسیار کم است و کمترند از کبریت احمر پس فكر تو جمع میشود و زحمت کم  ،هیچ الزم نداری به
هند روی یا سند یا چین و ماچین یا با همه مذاهب بنشینی و همه اشخاص را بهبینی پس فكر خود را مشغول این
چند نفر کن و فكر در حال ایشان کن المحاله می دانی که آن کس که میخواهی کیست و چیست مسلما آن
شخص نایب مشایخ است و راوی از امام زمان علیه السالم و امام میفرماید در راویان اخبار که انهم حجتی
علیكم و انا حجة اهلل پس این حجت امام است حجت امام باید دارای صفات حمیده و اخالق پسندیده باشد ،
حال من بطور اجمال و اختصار صفاتی چند که کلی است و مفری از اینها نیست عرض میكنم که این شخص
باید مسل مان باشد و مسلمان کسی است که بجمیع ضروریات اسالم اقرار کرده باشد و هیچ یك را از روی تعمد
منكر نشود و اینكه تو میبینی که پارهٔ دلیل کامل را ضرورت میدانند مرادشان این است المحاله و اال اقرار
بضرورت تنها دلیل اسالم است نه کمال بلكه عمل بضروریات تنها هم دلیل کمال نیست چه بسیار چیزها هست
که جزو نظریات است و بدیهی است در نزد اهل فن که کامل باید اقرار بآن داشته باشد بلكه عرض میكنم که
فقها بعض ایشان بعض را در نظریات امتحان میكنند نه در ضروریات پس امتحان کامل چگونه مختص بضروریات
میشود مگر اینكه مرادشان این باشد که من عرض کردم یا مقصود این باشد که عالم میتواند همه عالمات و
صفات کامل را بضرورت اثبات بكند بهر حال مراد من بیان حق است و حق را عرض میكنم و میگذرم رد و
بحثی بر کسی ندارم بهر حال کامل باید مسلم باشد و مسلم کسی است که بجمیع ضروریات اقرار کند و از
هیچ یك تخل ف نورزد از روی عمد و بفرایض عمل کند و از کبایر اجتناب کند و اگر کبیره غفلة از او سرزد
تائب شود چنین کسی مسلم است و عالوه بر اسالم کامل باید مؤمن باشد یعنی عمل با ارکان بدن خود کند
مختصر اینكه هر چه میگوید اثرش را در خودش بهبینی و مراقب باشد شرع پیغمبر را در ظاهر و باطن و ایمان
اخص است از اسالم چرا که هر مؤمنی مسلم است و مسلم اعم است چرا که هر مسلمی مؤمن نیست و ایمان
تصدیقی است در دل و عمل بظاهر و لكن این ایمان تفصیل دارد و صفات بسیار دارد و هر چه عرض میشود
صفت مؤمن است و این مؤمن همان متقی است در واقع ولی البد قدری تفصیل بدهم تا بفهمی  ،پس این کامل
ولد الزنی نیست چرا که ولد الزنی مؤمن نمیشود کسی که نطفه حیض باشد یا در خلقت او کم و زیاد باشد
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نیست و بدانكه کمی تا بحدی است که آنجا که باید مو داشته باشد مو نداشته باشد تا این حد نقص است در
خلقت باید کامل دارای این نقص نباشد چرا که امام میفرماید که چنین کسی مؤمن نمیشود قد او بلند از حد
بیرون نمیشود و کوتاه ناقص نمیشود رنگ او سیاه از حد بیرون نمیشود و همچنین موی او سیاه بیاعتدال
نمیشود و ای بسا چیزهای دیگر در قیافه او هست که اهل قیافه میدانند ولی عامه مردم نمیفهمند و آنچه عرض
شد صریح اخبار آل محمد است علیهم السالم  ،و سایر عالمات از دو شق بیرون نیست یا متعلق است بعلم او یا
عمل .
اما شق اول که متعلق بعلم او است چند عالمت است  :اوال علم خود را از آلمحمد علیهم السالم باید بگیرد اگر
از غیر ایشان گرفت علم او خطاست و او نایب آلمحمد نیست و دلیل اینكه همه علمش را از ایشان میگیرد این
است که هر چه میگوید حدیثی برای آن بخواند و از کتاب خداوند بر آن استدالل نماید بطوریكه عقال بفهمند
که درست میگوید نه محض اینكه یك آیه بخواند از هر مقوله باشد و یك حدیثی بگوید هر چه باشد  ،و دویم
اینكه در دین خود شك و شبهه نداشته باشد و شیطان بر قلب او وارد نشود که قلب او را فاسد نماید امثال ایشان
اگر چه بظاهر معصوم نیستند ولی قلبشان شعاع آل محمد است سالم اهلل علیهم و شعاع بر صفت صاحب شعاع
است پس شیطان قلب ایشان را مریض نمیکند از این جهت است که در آخرت برای ایشان حرجی نیست و بدون
گفتگو داخل جنت می شوند و اگر این شخص از نایبان مخصوص امام است باید عالم بجمیع علوم باشد و هیچ
علمی را کمتر از علم دیگر نداند بهمه چیز عالم باشد  ،و سیم این است که هر چه میگوید از روی فهم و بصیرت
بگوید نه بمحض شنیدن  ،ای بسا اشخاص که اظهار علم میکنند و لكن علم ایشان استماعی است از استاد و
شاهد این این است که چون سایلی از ایشان بخواهد چیزی را که نشنیدهاند نمیدانند و چون در هر مسأله بیش
از آنچه استاد گفته است از او بخواهی عاجز ماند و اما آن کسی که میفهمد علم او از خود او است هر چه میل
داشته باشد  ،و یك شاهد دیگر برای اینكه این شخص علمش از خودش است یا استاد این است که رجوع کنی
بمسائلی که می گوید اگر مسأله را استاد نوشته باشد یا فرموده باشد او هم بنویسد و بفرماید اگر دیدی حذو
النعل بالنعل رفته است و همان عبارات ر ا بعینه نوشته بدان که این سخن از استاد است نه از خود اگر دیدی بوضع
دیگر همان مسأله را بیان میكند و از جای دیگر هم استخراج میكند بدانكه علم از خود او است  ،چهارم اینكه
بقدر حاجت این مردم علم داشته باشد چنانكه موالی من اعلی اهلل مقامه فرمود و خود این قاصر با همین گوش
شنیدم که نایب من اقال باید بقدر حاجت این خلق علم داشته باشد  ،جمعی خیال میكنند که این امر محض
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بازیچه است برای اشخاصی چند این ادعا را میكنند که یك غذا نمیتوانند طبخ کنند کسی که از عهده پختن
یك آبگوشت برنیاید چگونه میتواند اطالع بر آسمان پیدا کند و چون برای اشخاصی این ادعا را کردند که
سررشته از کاری نداشتند و اطالع بر علوم نداشتند البد شدند که بگویند واجب نیست یك نفر باشد اشخاصی
متعدده باشند هر کدامی یك چیزی را دارا باشند یا آنكه بگویند باید متعدد باشند آن وقت میان خلق اختالف
بیاندازند که بیچاره ها ندانند چه کنند و پس از این بیان این مسأله خواهد آمد انشاء اهلل بهر حال باید کسی باشد
که اگر مسگر در صنعت مس خود نقصی یافت و ندانست چه کند اگر از او سؤال کند جواب بگوید و اگر
برزگر در کشتن تخم جهلی داشته باشد از او سؤال کند جواب گوید مختصر اینكه حجت خداست  ،اگر
می خواهی مسأله را بفهمی در شرح قصیده سید مرحوم نگاه بكن و حكایت دورات را مطالعه کن بهبین که
اصل بنیان این امر برای چه است  ،خالصه باید در هر دوره چنین جامعی باشد اگر نقیب باشد و ممكن باشد
ظهورش همه علوم و رسوم را دارد بطور کمال و واقف است بر حقایق اشیاء و دارای اسمهای بیست و هشتگانه
خداست و بهر اسمی در هر مرتبه اثر میكند اگر چه مراد بیان حال ایشان نیست ولی چون در سؤال اسم مبارك
ایشان برده شده بود خواستم عالمت ایشان را هم نوشته باشم و معرفت ایشان برای ما عسیر است مگر اینكه ما
عالماتی که برای کامل ذکر میكنیم از او مشاهده کنیم آنوقت خود او ادعا کند نقابت را یا اینكه نصی از امام یا
نقیب معروف دیگر داشته باشد و بدون این محال است که شناخته شود و هرگاه نجیب باشد و نجیب کلی هم
باشد همه علوم و رسوم را دارد باین طور که نفس او محیط است بعلوم و بر او پوشیده نیست چیزی و اگر نجیب
جزئی است هر چه بخواهد بفهمد می فهمد باندك نظری و ریاضت جزئی و محتاج بدیگری نیست و اگر عالم
است همه چیز نمی داند و لكن بقدر حاجت این مردم باید داشته باشد و بفقه تنها یا حكمت تنها یا علم دیگر
کار نمیگذرد این مسأله را ملتفت باش که شیطان تو را اغوا نكند  ،و ای بسا شیطان در دل تو وسوسه کند که
مراد تشیید امر دین است چه حاجت است بعلوم دیگر  ،نجوم را گبر هم میداند هیئت را هیوی هم میداند و
هكذا هر علمی را اهلی است و مراد ما از نایب شیخ مرحوم کسی است که همان فضایل را بما بفهماند و توحید
بگوید  ،عرض میكنم این حرف شیطانی است اما اوال که حكمت شیخ مرحوم اعلی اهلل مقامه مرکب است از
همه علوم تا انسان علوم دیگر را نداند چه طور میتواند این را بفهمد و ای بسا یك عبارت در کتاب خود بنویسند
که مرکب از ده علم باشد پس حامل علم ایشان باید همه را بداند در کتاب مبارك ارشاد در مسأله معراج نظر
کن و ببین که برای فهمیدن یك مسأله معراج چند علم الزم است اگر مقصود محض اقرار کردن بمعراج است
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که یك فقیه کفایت میكند که حدیث را از کتب مجلسی مرحوم روایت کند و من بشنوم پس این اوضاع که
خدا سرپا کرده است از آسمان و زمین و ستارگان و ماه و آفتاب و عرش و کرسی و جنت و نار و صد و بیست
و چهارهزار پیغمبر و صد و بیست و چهارهزار وصی پیغمبر فرستاده است در هر عصر هشتاد و شش نفر اقال
بزرگ قرار داده است و امامی نصب کرده است محض اینكه فقیه یك حدیث روایت کند مقلد تسلیم کند حاشا
که چنین باشد مراد امر عظیمی است خلق را برای فایده بزرگی آفریدهاند و خواستهاند که ایشان را تكمیل کنند
 ،بدانستن یك مسأله و دو مسأله چطور این خلق تكمیل میشوند و آن روز که همین کفایت میكرد طفل عالم
شیرخواره بود و بشیر قانع بود امروز بحد مراهقه رسیده باید ادب شود شیطنت او تمام شود معلم میخواهد نه
للِه  ،ملتفت این مسأله باش تا حق را بفهمی  ،خالصه از قول صاحب کار برای تو روایت کردم که بقدر حاجت
مردم اقال علم میخواهد و هر علمی را هم که میگوید و مینویسد میبایستی از مأخذ خودش بگیرد الغیر و
مأخذ علوم آلمحمدند علیهم السال م و امام علیه السالم شأن این رجل را در علم بیان فرموده است و در حدیث
می فرماید انظروا الی رجل منكم قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احكامنا فلیرضوا به حكما
فانی قد جعلته علیكم حاکما و این نصی است از امام علیه السالم که باین نص ما باید حامل علم مشایخ را
بشناسیم و اال نص خاص از زمان علی بن محمد الصیمری موقوف شد و حكم امام علیه السالم شد که دیگر نص
نكنند و سر این عمل آن است که سید مرحوم اعلی اهلل مقامه بیان فرموده است و مجمل بیان در این مقام این
است که میفرماید که تمحیص و امتحان در هر حال هست و همیشه امتحان بوجود نایب بوده است و در همه
زمان ها بوجود نواب خداوند امم را امتحان فرموده است و بهمین طور گذشته است تا زمان امام علیه السالم آن
بزرگوار هم امتحان فرمود بوجود نواب خود و نص میفرمود تا اینكه رسید به علی بن محمد پس خواست امتحان
را سختتر فرماید نص خاص را ترك فرمود پس بنصوص عامه قرار شد  ،از این جهت است که موالی من اعلی
اهلل مقامه فرمود خواستم نایب خود را معین کنم دیدم پیشینیان نكردند من هم نكردم و عجب است از آن جماعت
که امروز نص میطلبند و حال اینكه بمطلب خود نمیرسند و گمان مكن که نص نفرمودن از جهت این است که
نایب خود را نمیشناسند بلكه میشناسند و مطلعند بر حال او ولی محض این نص نمیکنند که عرض شد  ،از
این باب است که موالی من در ایام قبل از وفات خود فرمود در خواب دیدم درس میدهم همه مردم پشت بمن
کردند مگر یك نفر که روی او بمن است و همان المحاله نایب ایشان است الغیر خالصه جمعی همچنین
می پندارند که نص نكردن از باب این است که بسا نص بر کسی شود که پس از مردن کامل سابق از دین برگردد
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و او بی خبر نص کرده باشد هیهات هیهات چه قدر عامیند و نادان  ،کاملی که این قدر نفهمد و شاگردان خود
را این قدر نشناخته باشد که آیا این شخص مرتد میشود یا نمیشود این چه کامل است و من چه طور دینم را
دست این میدهم و چه طور مطمئن باو میشوم و ای بسا میگوید علم خود را از فالن بگیر من از کجا بفهمم بر
او مشتبه نشده است اگر کامل این قدر شعور نداشته باشد که باغرض و بیغرض و بیدین و بادین و مرائی و
صادق را تمیز دهد پس چه حاصل  ،و عرض میكنم این حرف از چه جهت است محض کون است یا امكان ؟
یعنی شخصی اآلن گمراه باشد و نص بر او شود یا احتمال گمراهی در او برود اگر میگوئی حاال گمراه است و
کامل نمیداند پس این کامل هیچ نمیفهمد چرا که تمیز دادن مرائی از صادق و مؤمن از فاسق از یك مسأله هیئت
دانستن آسان تر است اگر چه جمعی نفهمند و اگر مراد امكان است عرض میكنم امكان قریب مراد است یا بعید
اگر امكان قریب است که همینكه انسان با جمعی معاشر شد و باشعور هم باشد میفهمد که آیا این مرتد میشود
یا نمیشود من هم ا ین را میفهمم چه جای کاملین بلكه در هر صنعتی صاحب صنعت شاگرد خود را میشناسد
که در این صنعت این چه طور میشود پس چه طور میتوان چنین تهمتی بكاملین زد و حال اینكه میفرماید اتقوا
فراسة المؤمن فانه ینظر بنور اهلل واهلل کامل میشناسد مردم را و میفهمد که این کافر مؤمن میشود ولو بعد حین
و این مؤمن کافر میشود ولو بعد حین مگر اینكه برای خدا بدا حاصل شود و آن منافات با نص کردن ندارد
بجهاتی چند و اگر مراد امكان بعید است که در امكان بعید پیغمبران هم شاید از دین برگردند این دخل به مسأله
ندارد و نه هر چه در امكان است ظاهر میشود و نه هر چه بدابردار است در آن بدا میشود اگر چه خدا قادر است
و هر چه میخواهد میکند اما اگر چیزی نقص باشد در حكمت نمیكند با اینكه این قول منافی حدیث است چرا
که حضرت صادق علیه السالم فرمود مامات عالم حتی یعلمه اهلل عز و جل الی من یوصی خالصه برویم بر سر
مطلب پس امروز نص خاص مرتفع است ولی نص عام هست و از امام علیه السالم نصوص بسیار است ولی در
این نص که ذکر آثاری میفرمایند فكر میكنیم تا مراد را بفهمیم پس فرمود نگاه کنید بمردی از خودتان از این
سخن فهمیدیم که باید شیعه باشد و مقر بجمیع ما جاء به النبی  ،و مبدع نباشد و مفتری نباشد چرا که اگر کسی
مبدع شد از مؤمنین نیست  ،فرمود که روایت کند حدیث ما را  ،معلوم شد او کسی است که رویش بآلمحمد
است و در هر حال مشایع ایشان است و علم خود را از ایشان گرفته است الغیر چرا که فرمود روی حدیثنا و
نفرمود حدیث غیر ما را  ،ف رمود و نظر کند در حالل و حرام ما  ،و از برای ایشان در هر چیزی حكمی است
چنانكه در احادیث فرمودهاند و حاللی دارند و حرامی حتی در جزئیات ملك پس این امر مخصوص بفقه و اصول
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نیست و نفرمود در حرام و حالل ما در احكام شرعیه و موارد فقهیه بلكه مطلق فرمود پس جمیع حالل و حرام
را باید بداند حتی در آن مسأله دقیقه که مثال متعلق است به رمل باید حالل و حرام را بداند و همه اینها از کتاب
و سنت است الغیر  ،و فرمود و عرف احكامنا یعنی احكام ما را بفهمد  ،و ایشان حاکمند در هر موردی در هر
جزئی و کلی پس باید در همه جا احكام را بفه مد پس چنین کسی حاکم مطلق است بلی حكام خاص هم در
ملك هستند بلكه ای بسا امری خاص را دست کسی بدهند که مؤمن هم نباشد و لكن این امر را دست چنین
کسی میدهند الغیر از این جهت است که در حدیثی میفرماید که ما اوعیهٔ داریم که بدند و علم را در آن اوعیه
میگذاریم پس آن علم را بگیرید و پاك کنید و اوعیه را ترك کنید  ،همچنین میفرماید حكمت ضاله مؤمن
است هر جا که دید میگیرد  ،و این حدیث بظاهرش رد میكند بر کسانی که میگویند حامل علم ایشان حكمتی
میخواهد الغیر چرا که دیدی که میفرماید حكمت را هر جا دید میگیرد و این حدیث در موردی است که راوی
عادل نباشد بلكه مؤمن نباشد و سنی باشد پس میشود سنی حكیم باشد و حكمت او را بسا میگیریم و خودش
را ترك میكنیم چنانچه در حدیث دیگر است که گوهری در مزبله است گوهر را بردار  ،خالصه مطلب این
است که حاکم ما چنین علمی الزم دارد  ،کسی نگوید من چنین علمی را چطور بفهمم اوال که قراین خارجه و
داخله دست می آید و ثانیا این امر مشتبه نمیشود  ،نحو تنها ای بسا مشتبه شود صرف تنها مشتبه شود اما همه
علوم را اگر کسی داشته باشد نمی توان گفت من نمیفهمم خود تو دارای چه علم و مسأله هستی که میفهمی و
میدانی از او سؤال کن ببین که این را میداند عمرو نام از فن خود سؤال کند میبیند که میفهمد آخر از تراکم
ظنون کار بجائی میرسد که یقین میكنی هرگاه دیدی شخصی است سالها در علوم شتی درس میدهد و موعظه
میكند بدون فكر سابق و مطالعه و هر کس از هر علم که سؤال کند جواب مینویسد و جواب او را دست اهل
فن می دهی میگویند عالم است باین فن هر چه هم سؤال میكنی بزبان بیان میكند و دارای عمل هم بطوری که
بعد می آید هست چنین کسی دارای آن مقام است بداهة و شكها و ظنهای عقلی دیگر بكار نمیرود و ای بسا
در باطل هم کسی برخواست و علومی چند آورد المحاله علم او مغشوش بباطل خواهد بود اگر فهمیدی و تمیز
دادی نعم المطلوب و اال رجوع باهل فنی که بیغرض باشند بكن تا بفهمی و اگر انسان اندکی علم گوشزد او
شده باشد دو کتاب یا دو موعظه یا دو درس را پهلوی هم بگذارد خواهد فهمید که کدام بهتر است و کدام بدتر
 ،خالصه این است مجم لی از عالمات شخص حاکم که باید در علم او باشد بقدریكه این عوام الناس متحملند
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و می توان نوشت و گفت ولی باالتر از این حرفهاست که اگر ابراز داده شود الضطربوا اضطراب االرشیة فی
الطوی البعیدة دیوارها موش دارد و موشها گوش  ،کی میتوان مطلبی نوشت یا گفت .
و اما عال ماتی که در عمل اوست بطور اختصار اینكه خداوند عالم جل شانه شیعه را از شعاع آلمحمد سالم اهلل
علیهم آفریده است چنانكه در حدیث میفرماید انما سمیت الشیعة شیعة النهم خلقوا من شعاع نورنا و احادیث
باین مضمون و قریب به آن که داللت کند بر اینكه شیعه بر صفت آلمحمدند بسیار است و کسی را در این
مطلب شكی نیست و همین دو کلمه تو را کافی است کتاب اخالق آلمحمد را بگذار پیش روی خودت و
بخوان و آن شخص را که مدعی است یا محل نظر است با آن بسنج ببین که با هم درست میآیند یا نه  ،مثال
میبینی در حدیث که امام مثال خوشخلق بوده است هر بدخلقی را که دیدی که مدعی است یا بصورت مدعین
حرکت میكند ادعای او بی جاست مثال در اخالق ائمه میبینی که ابدا فحش ندادند و اگر احیانا در پارهٔ کتب
نسبت کلمه رکیكی بایشان دادهاند یا سهو روات و غلط نساخ است یا اصل حدیث فریه است و برای هر یكی
از ایشان کذابی بود که بایشان دروغها نسبت می داد و خود ایشان فرمودند که بر ما افترا میزنند  ،پس باید بحكم
ایشان حدیث را بر سیرت ایشان عرضه کرد هر چه مخالف است با سیرت ترك کرد خداوند میفرماید انك لعلی
خلق عظیم و پیغمبر می فرماید بعثت بمكارم االخالق پس ایشان حرف لغو نمیزنند و فحش نمیدهند پس هر
کس بر این صفت است از ایشان نیست اگر چه عالم به بسیاری از علوم باشد بلكه عرض میكنم اگر کسی خارق
عادت آورد آن وقت از او شنیدی که بمؤمنی فحش داد یا حرف رکیكی از او شنیدی درباره هر کس که باشد
این نیست از آلمحمد  ،عبرت بگیر که حضرت سیدالشهداء و اصحاب ایشان در صحرای کربال یك کلمه
رکیك از دهانشان بیرون نیامد بلكه کنیزها و بچههای ایشان در طول سفر شام یك کلمه رکیك از دهانشان
بیرون نیامد بلی بدلیل و برهان کفر همه را ظاهر کردند  ،خالصه یكی یكی صفات را بخوان در کتاب و ایشان
را بآن صفات امتح ان کن و گمان مكن که اینها همه ضروری نیست و غالب نظری است و نظری اسباب امتحان
نیست عرض میكنم موقع این سخن را باید فهمید که آیا مراد این است که خالف ضرورت نكند و بضرورت
عمل کند و در نظری هر چه میخواهد بكند این حرف که حرفی سست و بیپاست چرا که انسان در نظری و
ضروری هر دو باید متابع و مشایع باشد مثال شك نیست که غالب مسائل فقه از نظریات است و پارهٔ هم
ضروری است و آنها صد یك مسائل نمیشود مثال در کتاب صلوة دوازدههزار یا بیشتر مسأله است چند مسأله از
اینها ضروری است حال من اگر بنا شد شخص را امتحان کنم بضروری بچه طور باید امتحان کنم و مقصود
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چیست مقصود این است که بهمان ضروریات عمل کند و باقی را میخواهد عمل کند میخواهد نكند واهلل چنین
نیست ای بسا مسائل در نماز هست که از جمله ضروریات نیست و اگر کسی عمل نكند فاسق میشود و از
عدالت خارج میشود  ،آیا مراد این است که بضروریات باید اقرار کند بسایر میخواهد اقرار کند میخواهد اقرار
نكند این قول هم خطاست بهمه باید اقرار کند ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببكم اهلل پس مقصود اینهم نیست
 ،آیا مقصود این است که در ضروریا ت خالف قوم نباید بكند که اگر مخالفت کرد کافر است و در نظریات
اگر خالف کند نقلی نیست اگر این سخن را کسی بگوید همه فقها منكر میشوند چرا که چه بسیار نظریات
هست که طوری میان فقها مسلم شده است که احدی نمیتواند تخلف کند چه بسیار نظریات هست که مسلم
است اگر کسی تخ لف کند چه در فتوی و چه در عمل از درجه علم ساقط میشود و فاسق هم میشود و ای بسا
در ضروری کسی تخلف میكند و فاسق هم نمی شود چه جای کافر  ،پس از آنكه انسان استفراغ وسع نمود و
مرادش متابعت آلمحمد است در ضروری هم تخلف کرد کافر نمیشود نهایت اگر دیگری دانست که خالف
ضرورت کرده است تقلید او را نمیکند و اگر کسی اهل علم باشد و باخبار آلمحمد سالم اهلل علیهم رجوع کند
این مسأله را میفهمد بالشك و لكن در صدد اثبات این مطلب نیستم چرا که خود این حرف خالف ضرورت
است که امتحان را باید بضرورت کرد اگر درست دقت کنی در اخبار  ،خالصه پس کسی را نمیرسد که بگوید
اخالق آلمحمد همه ضروری نیست و نمی توان کسی را بآنها امتحان کرد و اصل این سخن از این جا برداشته
شده است موقعش را بفهم که اگر کسی در نظریات اختالف کرد با پارهٔ از فقها در موردی که میسر باشد
اختالف کردن بر او حرجی نیست مثال جمع ی فتوی میدهند که اگر کسی شك میان دو و سه کند بنا را بر اقل
باید گذارد جمعی قول دیگر میگویند او با یك طایفه مثال اختالف کرد نباید او را مالمت کرد چرا که المحاله
چنین فهمیده است و اگر خواستیم در مسایل شرعیه او را امتحان کنیم بمسایل استنباطیه خطاست چرا که شاید
فتوای او این است  ،هر سخن جائی و هر نكته مقامی دارد  ،خالصه مطلب این بود که شیعه از شعاع ایشان است
و نور ایشان و نور بر صفت منیر است پس مؤمن بر خلق ایشان است و اگر کسی بگوید من نمیتوانم بسنجم
حرفی بیپا زده است و سابقا دانستی که احتماالت عقلیه در این مورد جاری نمیشود پس هر کس دارای علوم
است و در هیچ مورد از آلمحمد تخلف نمیکند این قائممقام ایشان است و این را بدان که الزم نكرده است که
فریاد کند من آنم چرا که چنین عملی پس از پیغمبران و امامان احدی نمیكرد و نمیكند مگر او را بخصوصه
حكم کنند که برو بگو بلكه پیغمبران هم تا حكم نمیشد ادعا نمیکردند ولی ادعای عملی همه دارند هر کس
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هر روز درس داد ادعای علم دارد هر کس هر روز نرفت از کسی استمداد کند و مسأله از او بپرسد این ادعای
استقالل دارد هر کس هم در هر حال بر صفت آلمحمد راه رفت ادعای تشیع دارد الزم نكرده فریاد کند من
شیعه هستم هرگز کسی از سید مرحوم اعلی اهلل مقامه نشنید که من نایب شیخ مرحومم بلكه استنكاف میفرمود
ولی چون بر آن صفت شد معلوم شد که قائممقام او است و هرگز کسی از موالی من نشنید این ادعا را مگر در
خفیه برای خاصان  ،آن هم یك نفر دو نفر ولی چون بر آن صفت شد معلوم شد که نایب ایشان است پس چشم
خود را باز کن و هر کس را دیدی در این مجلس و مسند نشسته بدانكه او را ادعائی است اگر دارای صفات
آلمحمد است از ایشان است و اال فال  ،این مطلبی بود نوعی ولی دوست میدارم پارهٔ صفات خاصه را از اخبار
عرض کنم و بهتر این است که یك حدیث مفصل بنویسم و تأسی بسید مرحوم اعلی اهلل مقامه نمایم که عالمت
نایب را در کتاب مبارك حجة البالغه این طور بیان فرموده و اگر خواسته باشی همان کتاب مبارك را تحصیل
کن که کافی است انشاء اهلل .
فرمود مؤمن زیرك است و بافطانت  ،سرور او در صورت او است و حزن او در دلش  ،سینه او از همه چیز
گشادتر است و نفس او نزد او از همه چیز خوارتر  ،از هر فانی منزجر است  ،حریص است بر هر خوبی  ،حقود
نیست و حسود نیست  ،بر کسی نمیجهد و سبب برای کارهای خود نمیسازد  ،عیبجو نیست  ،غیبت نمیكند
 ،اکراه از رفعت و بلندی دارد  ،مدح کردن مردم گوش او را پاره نمیکند  ،غم او طویل است و هم او بعید ،
سكوت او بسیار است  ،باوقار است و متذکر و صابر و شاکر  ،مغموم است بفكر خودش و مسرور است بفقر
خود  ،خلق او نرم است و مالیم  ،وفای او محكم است  ،ادعای او کم است  ،دروغگو نیست  ،پرده کسی را
پاره نمیکند  ،اگر بخندد زیاد نمیخندد  ،اگر غضب کند از جا بیرون نمیرود  ،خنده او تبسم است و سؤال
کردن او محض پندگرفتن و مراجعه نمودنش محض فهمیدن  ،علم او بسیار است حلم او زیاد است رحم او بیحد
است  ،بخل و عجله نمیكند  ،کسل نمیشود  ،جور در حكم نمینماید و در علم کج نمیشود  ،نفس او از سنگ
سختتر است  ،مزاح کردن او شیرین تر از شكر است  ،حریص نیست و انفه ندارد و دشواری در او نیست ،
منازعه او بسیار جمیل است  ،مراجعه کردن او با کرامت است  ،اگر غضب کند عادل است  ،اگر طلب کند با
رفق و مالیمت است  ،تهور ندارد  ،پردهدری ندارد  ،دوستی او خالص است و عهد او محكم و بعقدها وفا میكند
 ،صله ارحام مؤمنین میكند  ،عالم است و خاموش  ،فضول او بسیار کم است  ،راضی است از خدای عز و جل
 ،مخالف است هوای خود را  ،سختی نمیكند بر زیردست خود و در چیزی که بكار او نمیآید فرو نمیرود ،
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نصرت کننده دین است و حامی مؤمنین  ،کهف مسلمانان است  ،مدح مدحکنندگان حالت او را تغییر نمیدهد
و طمع در قلب او اثر نمیكند و لعب حكم او را تغییر نمیدهد و جاهل بر علم او آگاه نمیشود  ،میگوید و عمل
میكند  ،عالم است و حازم  ،فحاش نیست و غضب زیاد نمیكند  ،وصول است بدون عنف  ،بخشنده است بدون
اینكه اسراف کند  ،مكار و حیلهورز نیست  ،پشت سر کسی بد او را نمیگوید و از کسی نمیترسد  ،مالیم است
با خلق و سعیکننده در زمین  ،معین ضعیف است  ،فریادرس مصیبتزدگان  ،پرده را پاره نمیكند و سر کسی را
فاش نمینماید  ،بالی او زیاد است و شكوه او کم  ،اگر خیری دید ذکر میكند آن را و اگر بدی دید پنهانش
میكند  ،عیب را میپوشاند و حفظ الغیب خلق را میكند و لغزش ایشان را میبخشد  ،بر هر نصیحتی که آگاه شد
فروگذار نمیكند و فروگذار نمی کند جانب کسی را که درباره او حیف و میلی شده است اال اینكه آن را اصالح
میكند  ،امین است و محكم  ،تقی است و نقی  ،زکی است و رضی  ،عذر را میپذیرد و ذکر خلق را بخوبی
میكند و بمردم حسن ظن دارد و اگر عیبی دید خود را مالمت میكند و متهم میسازد  ،دوست میدارد در راه
خدا از روی فهم و علم و قطع میكند در راه خداوند با حزم و عزم  ،اگر خوشحالی باو رسید او را از جا بیرون
نمیكند و عالم را متذکر میكند جاهل را تعلیم مینماید  ،ابدا احتمال نمیرود که باو داهیهٔ برسد و ابدا ترس
این نیست که غایله داشته باشد  ،سلوك همه کس پیش او خالصتر است از سلوك خودش و نفس همه کس
صالحتر است نزد او از نفس خودش  ،عیب خود را میداند و مشغول بغم خودش است  ،وثوق بغیر خدای خود
ندارد  ،غریب است و تنها و محزون  ،دوست میدارد در راه خدا و مجاهده میكند در راه او تا اینكه متابعت کند
رضای او را و ابدا خود او برای خودش انتقام از کسی نمیکشد و ابدا با سخط خدا دوست نمیدارد کسی را  ،با
فقرا مینشیند و با اهل صدق رفاقت میکند  ،دایما زیارت اهل حق را میکند  ،عون غریبان است و پدر یتیمان
و شوهر بیوه زنان  ،بسیار کرامت دارد اهل فقر را  ،در هر کرامتی محل امید است  ،بشاش است و مسرور ،
عبوسکننده نیست و تجسس نمیکند  ،شدید است و بسیار کظم غیظ میکند  ،بسیار تبسم میکند و نظر او
دقیق است و حذر او عظیم  ،بخل نمیکند و اگر مردم باو بخل کنند صبر میکند  ،تعقل نموده پس حیا کرده
است و قناعت کرده تا مستغنی شده است از مردم  ،حیای او بلندی میجوید بر شهوت او و دوستی او باال میرود
بر حسد او و عفو او زیادتی میجوید بر کینه او  ،سخن نمیگوید مگر بدرستی و نمیپوشد مگر بطور اقتصاد ،
راه رفتن او با تواضع است  ،خاضع است از برای پرورنده خود بطاعت کردن او  ،راضی است از خدا در همه
حاالت  ،نیت او خالص است  ،در اعمال او غش و خدعه نیست  ،اگر نظر کند بجهت عبرت گرفتن است و
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سكوت او بجهت تفكر است و کالم او حكمت است  ،نصیحتکننده و بذلکننده و برادری کننده است  ،ناصح
است در پرده و عیان  ،از برادر خود مهاجرت نمیكند  ،غیبت او را نمینماید و با او مكر نمیکند  ،بر آنچه از
او فوت شده محزون نمیشود و بآنچه باو برسد مسرور نمیشود  ،بچیزی که جایز نیست امیدواری امیدوار
نمیشود  ،در امور سخت ضعیف نمیشود و در امور سست افتخار نمیكند  ،علم را با حلم ممزوج میكند و عقل
را با صبر  ،بسیار دور کسل میشود و دایما خورسند است  ،آرزوهای او بسیار نزدیك است و لغزش او کم ،
منتظر مرگ خود است  ،قلبش خاشع است و متذکر پروردگار  ،نفسش قانع است  ،جاهل نیست  ،امر او بسیار
آسان است و برای گناه خود محزون  ،شهوتش مرده است  ،غیظ خود را کظم میکند  ،خلق او صاف است ،
همسایه او از او ایمن است  ،کبر او ضعیف است  ،قانع است بآنچه برای او تقدیر شده است  ،صبر و امرش
محكم است  ،ذکر او بسیار است  ،با مردم آمیزش میکند که علمی تحصیل کند و ساکت میشود تا سالم بماند
 ،سؤال میکند تا بفهمد  ،تجارت میکند که نفعی ببرد  ،از خیر ساکت نمیشود که افتخار نماید و تكلم بآن
نمیكند بجهت اینكه بر دیگری بل ندی جوید  ،نفسش از او در تعب است و مردم از او در راحت  ،نفس خود را
به تعب انداخته محض آخرتش پس خلق را از خود راحت کرده  ،اگر بر او ظلم کنند صبر میکند تا خدا نصرتش
کند  ،دوری جستن او از هر کس از او دوری کند محض عداوت است و تنزه  ،و نزدیكی کردن او با کسی که
نزدیك باو شود لین است و رحمت  ،نیست دوری کردن او از تكبر و عظمت و نه نزدیكی کردن ( او ظ ) از
مكر و خدعه بلكه اقتدا می کند به کسانی که پیش از او بودند از اهل خیر پس او امام است از برای کسانی که
بعد از او هستند از اهل بر  .تمام شد محل مقصود از حدیث شریف و همین یك حدیث از برای شناختن نایب
مشایخ ما کافی است و کیست که دارای این صفات شود مگر مؤمن کامل و ان فی ذلك لذکری لمن کان له
قلب او القی السمع و هو شهید و بر ماست استنباط صفات و اخالق ایشان از اخبار و فرمایش مشایخ کبار  ،و
علی نحت القوافی من مواقعها و ما علی اذا لمیفهم البقر
و اما تعیین نمودن اسم و نسب و والیت و منزل او شأن من نیست من صفاتش را عرض کردم تو خود در محل
مظنه تجسس کن تا بفهمی  ،تو را هم دیده و گوش است آخر آدمیزادی  ،و یا خلیلی اذا وصلت الیه فبحق
الوداد قبل یدیه
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و اخبار دیگر هم در صفات ایشان مذکور است مختصرا اینكه آلمحمد سالم اهلل علیهم بطور اطالق نص
فرموده اند و نص خاص امروز منقطع است یعنی حتم نیست و احتمال میرود مقرباتی چند بیان بفرمایند که اهل
خبره بفهمند و در ذکر صفات کاملی که در هر عصر و زمان باید باشد مشایخ من اعلی اهلل مقامهم کوتاهی
نفرمودهاند ولی مردم کمتر ملتفت میشوند .
و دوست میدارم که یك عبارت از موالی خودم اعلی اهلل مقامه در این باب ذکر کنم تا سایل حفظه اهلل آسوده
شود  ،شخصی از ایشان سؤال کرده است محق از مبطل چه طور امتیاز داده میشود بعلم و عمل یا کرامت و
خارق عادت جواب میفرماید اعلی اهلل مقامه و من همان جواب را بعینه ترجمه میكنم :
بدانكه خداوند عالم بر هر حقی حقیقتی قرار داده است و بر هر درستی نوری  ،چنانكه از حضرت پیغمبر صلی
اهلل علیه و آله روایت شده است پس حقی که حقیقتی و نوری دارد بباطلی که حقیقت ندارد و مجتث و زایل
است مشتبه نمی شود با اینكه با باطل ظلمتی است چرا که اصل ظلمت از باطل است و بازگشتش بسوی او است
و خداوند از برای حق و باطل مثلی زده است و فرموده مثل کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی
السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب اهلل االمثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة
اجتثت من فوق االرض ما لها من قرار پس فرموده و وعده او حق است و صدق که یثبت اهلل الذین آمنوا بالقول
الثابت فی الحیوة الدنیا و فی اآلخرة و یضل اهلل الظالمین و یفعل اهلل ما یشاء و همچنین فرموده انزل من السماء
ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله کذلك
یضرب اهلل الحق و الباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمكث فی االرض کذلك یضرب اهلل
االمثال پس محق و مبطل مشتبه نخواهند شد بعد از قول خدای سبحانه ان اهلل الیصلح عمل المفسدین و بعد از
قول خداوند بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق و قول او جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان
زهوقا و قول او و یرید اهلل ان یحق الحق بكلماته و یقطع دابر الكافرین لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره
المجرمون پس این سخن بطور کلیت است که امر مشتبه نمیشود و باطل مفتضح میشود المحاله و بطالن او
ظاهر می شود و خداوند عمل او را اصالح نمیكند پس اگر فرض کردی که ادعا نمود امری را و مفتضح نشد و
خداوند امر او را فاسد نكرد پس این حق است بالشك  ،و پس از این مسأله تسدید را بیان میفرماید بعد میفرماید
 :و اما کیفیت باطل کردن خداوند مبطل را پس واقف بر حدی نمیشود و بر او است ابطال باطل بهر نحو که
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ممكن شود بعضی از آن اقسام این است که از او ظاهر شود چیزیكه مخالف است با امر ثابت جازم قطعی از
حقی که پیشتر از او بوده است یعنی عالم برحق سابق یك چیزی بی شبهه مذهب او بوده است الحق منكر شود
پس هرگاه چنین کرد در بطالن او کفایت میكند و بیش از این الزم نیست مثل اینكه مثال مدعی ادعا کند که
خدا دو تا است و مردم را دعوت بشرك کند یا ادعا کند عدم نبوت نبیی را که نبوت او ثابت و محقق است یا
امامت یكی از ائمه را ی ا منكر شود یكی از ضروریات شریعت ثابته و بدیهیات معروفه را پس بدرستی که بهمه
اینها بطالن آن شخص ظاهر میشود دیگر در حكمت الزم نیست که چیز دیگر را از او قطع کنند چرا که دنیا
متاعی است که به هر کسی داده میشود خداوند میفرماید و لوال ان یكون الناس الخ  ،و بعضی از آنها این است
که ظاهر شود از او در اعمالش چیزی که بادعای او الیق نیست از مرتكب شدن فواحش و گناهان قبیحه و
مباالت نداشته باشد از اموری که قبح آنها را عقول سلیمه می فهمد و بعضی از آنها این است که از او چیزی که
سزاوار نیست ظاهر شود مثل حرص و شهوت و دوستی ریاست و کبر و عجب و فخر و غیر اینها از چیزهائی
که عقول سلیمه قبح آنها را می فهمند و بعضی از آنها این است که در صفات نفسیه او چیزی باشد که الیق مثل
او نیست مثل جهل و بله و سفاهت و جنون و عاجز بودن از سخن گفتن و عاجز بودن از کامل کردن دعوت
خود و اتمام امر و اب الغ حجت و بعضی از آنها این است که در ظاهرش چیزی چند باشد مثل اینكه حرامزاده
باشد یا در نسب او حرفی باشد یا قبح حسبی داشته باشد یا در خلقت او زیاده و کم باشد و بعضی از آنها این
است که در اخالق او بدی ظاهر شود مثل اینكه بدخلق و سختدل باشد یا آنكه دنی الطبع باشد و پستهمت
و غیر اینها و بعضی از آنها چیزی است که از او ظاهر میشود چون بازاء حق بایستد چنانكه روایت شده است از
حضرت صادق که هیچ باطلی نیست که بازاء حق بایستد مگر اینكه حق بر باطل غالب میآید و این است قول
خدای تعالی بل نقذف بالحق علی الباطل  ،پس هر چ ه از اینها و امثال اینها یافتی منافی است با حجیت و خداوند
هرگز اختیار نمی کند کسی را که چنین باشد و شرط هم نیست که اگر کسی باطل باشد همه مواد از او قطع
شود همینكه یكی از این صفات از او مشاهده شد باطل است بلكه ممكن است پس از اینكه یكی از این صفات
باطله از ا و ظاهر شد و بطالنش محقق شد اینكه سحر یا امور شبیه بمعجزه از او ظاهر شود و این منافی حكمت
نیست بلكه خالفش منافی با جود عام و رحمة شامله خداست و خلق باید امتحان شوند و خداوند همینكه یافت
از بنده صفای قلب و سالمتی نیت البد او را هدایت میكند و امر مبطل را بر او واضح میكند بلكه در حكمت
الزم است که خداوند بطالن باطل را برای همه کس ظاهر کند تا حجت تمام شود  ،پس از ذکر اخبار و عباراتی
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چند عالمت هر مدعی را بیان میكند و خالصه مطلب را عرض میكنم چرا که عبارت مفصل است و کتاب بطول
انجامید میفرماید  :اما دلیل نجباء علم است و عمل و ایشان محتاج بكرامت و خارق عادتی نیستند چرا که
ادعای ایشان همه این است که ما علم داریم و تأویل جاهلین و تحریف غالین و انتحال مبطلین و شبهههای
مشبهین را رفع میکنیم و غایله جاحدین را با حجت و برهان دفع میكنیم و خارق عادتشان این است که تحصیل
نكرده می دانند و علم لدنی دارند و فضلشان علوم عندی است بی کسب کردن قابلیتی که اقتضای اینهمه علم
کند و حقیقت هر علم را برای هر کس بقدر فهمش بیان میكند بطوری که حرفی نماند و هر صاحب فن اقرار
نماید که او اعلم از کل است و این کرامت او است بلكه کرامت علم از همه کرامتها باالتر است بجهاتی چند ،
آنوقت جهات را می فرمایند  ،و اما نقبا عالمت ایشان علم است و عمل و تصرف کردن در وجود  ،اما علم و
عمل بیانش بعد میشود و اما تصرف کردنش باسمهای بیست و هشتگانه خداست  ،پس از آن بیان میفرماید
علم را و میفرماید مراد ما از علم همان است که خدا و رسول و ائمه علیهم السالم اراده کردهاند و آن نوری
است که خداوند میاندازد در قلب هر کس که دوست میدارد پس گشاده میشود دل او پس مشاهده میكند غیب
را و محتمل بال میشود و عالمتش تجافی از دار غرور است و رجوع کردن بدار خلود و مستعد موت میشود پیش
ا ز حلول و این نور در دل مثل دیدن است برای چشم و شنیدن برای گوش پس همچنان که اگر در چشم روح
باصره باشد میبینی جمیع الوان و اشكال را و هرگاه در گوش تو سامعه باشد میشنوی صداها را همچنین هرگاه
در دل نور باشد جمیع معلومات را درك میكند بدون پندگرفتن و متعلم مثل کوری است که الوان ثیاب را یاد
بگیرد و عالم مثل بصیری است که الوان را رأی العین میبیند و در حدیث است لیس العلم بالتعلم انما هو نور
یقع فی قلب من یرید اهلل تبارك و تعالی ان یهدیه و سبب حصولش تقوی است چنانكه خداوند فرموده است ان
تتقوا اهلل یجعل لكم فرقانا یعنی نوری که تفریق کنید بآن میان حق و باطل را  ،و شرح تقوی را مفصال مشروحا
بیان می فرماید از آیه و حدیث و چون سایل از آن بزرگوار بیست و چهار دلیلی را که مرحوم سید اعلی اهلل مقامه
ذکر فرمودهاند سؤال کرده است جواب فرمودهاند و بد نیست که عرض کنم مجمل آنچه فرمودهاند چرا که پارهٔ
از فرمایشات ایشان چنین فهمیدهاند که کامل باید بهمه این ادله هر مطلب را اثبات فرماید لهذا میفرماید :
و اما این بیست و چهار دلیل که فرموده اند دلیل استداللی نیست و مراد سید و معتمد من این نیست بلكه مراد
این است که کامل تفوه نمی کند در مسأله مگر بعد از محكم کردن بیست و چهار امر چنانكه بیان فرموده است
در موضع دیگر  :اول آنها این است که بر فطرة اولیه الهیه غیر مبدله باشد دویم اینكه عنود و لجوج و متعصب
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نباشد سیوم اینكه رکون بقاعدهٔ که موزون بقسطاس مستقیم نیست نداشته باشد چهارم اینكه مایل بطایفهٔ
نباشد چرا که حب الشئ یعمی و یصم پنجم اینكه در جمیع مسائل دلیل قاطعی از کتاب خدا داشته باشد بخصوص
یا عموم ششم اینكه از اخبار معصومین که مشهور و معروف است دلیلی داشته باشد هفتم اینكه برای او دلیلی از
آفاق و انفس باشد محكم و غیر متشابه هشتم اینكه دلیل عقلی داشته باشد  ،و چونكه هر چیزی ذاتی دارد و
معنی و صورتی بر هر یكی باید یك دلیل خاص بیاورد که دلیل حكمت و موعظه و مجادله باشد این سه را در
آن هشت که ضرب می کنی بیست و چهار میشود  ،پس ببین تفاوت فرمایش ایشان با سایر سخنها چیست و
هرگاه در جائی بابهام هم بفرمایند مراد این است چرا که خود ایشان تصریح میفرمایند که این منظور است و
پس از این میفرماید من چنین میفهمم که بیش از این باشد آن وقت تا نود میشمرند و همه آنها دلیل استداللی
نیست بلكه غالب عملی است و اگر کسی بتواند باین ادله در همه مسایل جاری شود مسلم است که او نجیب
است و اما در عمل میفرماید عمل همان است که شرع بآن وارد شده است و در کتب مسطور است و اگر کسی
بریا خود را بصورت عا ملین درآورد معلوم میشود و چند حدیث میفرماید و پارهٔ از صفات که سابق ذکر شد
بیان میفرماید  ،خالصه پس از این بیانات شافیه مطلب معلوم شد و انشاء اهلل پس از این امر بر کسی نباید مشتبه
بماند و هرگاه حقی را ببیند میشناسد .
و اما اینكه فرمودهاید من اهل علم نیستم که بفهمم باز از گفته موالی خودم عرض میكنم اگر چه همه اینها را
بحمد اهلل می توانم از کتاب و سنت و دلیل عقل عرض کنم و لكن وثوق مردم بسخن موالی من بیشتر است ،
سایل سؤال میكند که بچه طور میتوان شخص را شناخت ؟ در جواب مرقوم فرمودهاند که تعریف شخص در
صورتی که سابق نصی بفرماید بنص است بلغتی که شنونده بفهمد و اال بظهور آثار ادعاست از آن شخص ،
کل من یدعی بما لیس فیه کذبته شواهد االمتحان
پس اگر مدعی علم صرف است امتحانش را بمسائل صرفی باید کرد اگر ادعای فقه دارد فقه عالمات دارد در
هر باب اهل خبره او را امتحان میكنند مثال اگر جامع علومی است که شرط فقه است فقیه است و اال فال اگر
مع ذلك عادل هم هست او فقیه جایز الفتوی است و اگر شخص خود اهل خبره نباشد بتصدیق اهل خبره رجوع
میكند و میبیند که شخص بر مسند قضاوت نشسته است و عامه و خاصه باو رجوع میكنند و چون از حالش
تجسس میكند منكری ندارد قبولش میكند و همچنین میفرماید که نجیب بآثارش شناخته میشود و علمای
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راسخین او را خواهند شناخت اگر سخن گوید و ادعا نماید و مراهقین در فنون شتی میفهمند که کیست ،
خالصه در بیان خود میفرماید که این احتیاطها برای کسی است که اقرار بخدائی ندارد اگر کسی مقر بخداوند
شد خدا کافی است و اهل باطل را خود ابطال می فرماید پس بعد از این بیانات انشاء اهلل برای سائل هیچ اشكال
نمی ماند و دلیل تسدید را هم که سابقا عرض کردم و در این بیانات اشاره بآنها شد دست بگیرید و در امان خدا
حرکت کنید که خداوند طالب حق را گمراه نمی کند ولی شرط همان است که سابقا عرض شد قواعدی که
خود در دست دارید از عادات و شهوات یا از مكتبخانه و رفیقان ترك کنید و بر فطرت اولیه باشید و مطمئن
بقول کسانی که شأنشان تعریف کردن و مذمت کردن است نشوید و دین خود را دست بچهها ندهید  ،من آنچه
شرط بالغ است با تو می گویم  ،بسا یكی پیدا میشود که از بچگی یا مدت مدیدی در بزرگی با کسی رفیق بوده
حال عادت بهمان دارد و از جهة عادت حسن و قبح او را نمیفهمد حال هم تمجید میكند همه را بعادت میگوید
تو دین خود را دست او مده جوا ب خدا را نمیتوان داد که فالن چنین گفت من پذیرفتم چنانكه حدیث بهمین
مضمون وارد است و من اآلن دماغ جمع کردن همه اخبار را ندارم ای بسا کسی میدیده است که پدرش با یك
کسی آمیزش دارد و تمجید او را میكند حال بهمین منوال حرکت میكند انا وجدنا آباءنا علی امة و انا علی آثارهم
مقتدون بسا کسی فهم خودش را میزان کرده است با اینكه بسیار کم میفهمد و مسائلی چند بخیال خود درست
کرده است مثل بچهها که چند صیغه در مكتبخانه حفظ میکنند و از هر کس میپرسند این هم باین مسایل
علمای اعالم را امتحان میكند اگر بر خالف فهم او بگویند تصدیق نمیکند با اینكه او خطا فهمیده است اگر
مثل خودش بگوید خوشش می آید و تحسین میكند همه این جماعت هم مسلما برای آن کسی که میطلبند
می خواهند تمجیداتی کنند و نصوصی از بزرگ سابق داشته باشند که مردم مطمئن القلب با ایشان هممذهب شوند
هر کسی یك چیزی میگوید یكی مثال میگوید فالن روز دیدم آن بزرگوار برای فالن کس مثال تواضع کرد معلوم
است که این مردی بوده است چرا که کامل کار لغو نمیكند پس این برخواستن بیعلت نیست المحاله بجهت
شأن این شخص است یكی میگوید در سر کاغذ او عرض میشود نوشت مثال معلوم است دانی به عالی عرض
میكند و بزرگ فكر نمیكند یكی میگوید مثال در سر فالن کتاب یا فالن کاغذ القاب برای او نوشت و هكذا از
این گونه مزخرفات دلیل قول خود میآورند که الیسمن و الیغنی من جوع  ،همه تسویالت شیطان است چرا که
کاملین در دنیا بسبك اهل دنیا راه میروند میان خلق آدابی است ایشان هم مؤدبند اگر این آداب دلیل چیزی بود
اهل سنة حدیث دروغ جعل نمیكردند استدالل بهمان ادب پیغمبر نسبت بخلفاء میکردند تو گمان میكنی که
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پیغمبر با خلفا بی ادبانه راه میرفت حاشا بلكه خدا پیغمبر را ادب کرده بود بسیار خوب و اینقدر مؤدب بود که
مردم فریفته ادب او شدند کاملین هم بر صفت او حرکت میكنند پس ادب میكنند اینها دلیل بر مراد مردم نیست
ای بسا دلیل بزرگی بزرگ سابق باشد که با اینگونه مردم چگونه اینطور صبر میفرمود و حرکت میكرد خالصه
این گونه اشخاص در ملك هستند پس دین خود را بدست ایشان مده نه تعریف ایشان مناط اعتبار است و نه
ذمشان و ای بسا اشخاصی باشند که اصال طالب دین نباشند هر وقت کارشان هر جا صورت گرفت همانجا
میروند پس خودت بنشین از روی دقت تامل کن اگر خود اشخاص را میبینی خودشان را بسنج خودشان را
نمیبینی صفات و اعمال آنها را از ثقات شنیدهٔ یا کتب ایشان را دیدهٔ با میزان بسنج هر یك بآلمحمد نزدیكتر
است و بمشایخ سابق نزدیكتر است آن حق است و صدق و اگر خودت اهل خبره نیستی اوال بدان که خدا برای
حق نوری قرار داده است که همه کس میفهمند اهل خبره علم نیستی خوب و بد را که تمیز میدهی عقل تو اگر
عاقلی همه چیز میفهمد از قبح منزجر است و از فعل خوب محظوظ میشود پس نگاه کن ببین صفات خوب را
جمع کرده است یا نه پس از آن می بینی در علم طوری حرکت میكند که علماء این طور حرکت میكنند میگوید
و میشنود و رفع حوایج می کند و احدی هم بر او ایرادی نمیتواند بگیرد مگر چهار نفر نادان یا علمای سوء که
با غرضند و خداوند غرض ایشان را بر تو ظاهر و آشكارا میكند باندك زمان پس بفهم که این مرد بر حق است
و همین قدر تو را کافی است انشاء اهلل .
و اما آنچه فرموده اید که ناطق یكی است یا متعدد  ،این مسأله مشكلی است و بسطی الزم دارد چرا که برای
پارهٔ از دوستان مشتبه مانده است و مطلب را نفهمیدهاند پس اوال باید مراد از ناطق را فهمید .
بدانكه نطق بمعنی تكلم کردن است بحسب لغت ولی در این مورد که استعمال میشود مراد آن کسی است که
نطق بحق نماید و تأسیس اساس فرماید از جانب خداوند عالم جل شانه یا بوحی یا بامر نبی و الهام از جانب خدا
یا بامر خاصی از جانب امام علیه السالم یا از جانب آن کسی که از جانب امام است قائم شود بحق و تأسیس
اساس کند و ریاست خلق را فرماید و این عمل اول شأن پیغمبر است صلی اهلل علیه و آله پس از آن شأن امام است
چنانكه حضرت صادق علیه السالم فرمود ان اال مام المعبر عن القرآن و الناطق عن الرسول بالبیان و در زیارت
است اشهد انك الناطق بالحق و الناطق بالصواب و پس از امام علیه السالم صدق میكند بر نوابی که از جانب
ایشان در زمان غیبت امام علیه السالم تكلم نمایند و کسانی که در زمان ظهورند اسم ایشان ناطق نمیشود چرا
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که دانستی که ناطق بمعنی سایس و مؤسس است و در زمان ظهور سیاست ظاهره با خود ایشان است و سایرین
همه صامتند اگر چه امام علیه السالم ایشان را باطراف بفرستد و حكم میان خلق بنمایند و هادی باشند ولی
مأمومند و اما در زمان غیبت چون امام بحسب ظاهر نیست و هداة خود از اخبار و آثار و کتاب و سنة باید احكام
را استنباط کنند و رؤساء خلق میشوند اسم ایشان ناطق میشود یعنی نسبت بخلق اگر چه نسبت بامام صامت
باشند بفهم نكته را که نلغزی و موالی من اعلی اهلل مقامه در پارهٔ از رسایل خود میفرماید که امام غایب ناطق
نیست در پارهٔ جاها میفرماید که امام ناطق است و شیعیان صامت و لنا من کلها المخرج الحمد هلل در کلمات
ایشان تعارض نیست اگر ملتفت باشی خالصه پس اسم ناطق بر شیعیان صدق میكند چنانكه موسی بن جعفر
علیهما السالم در حدیثی فرمود بنا نطق العلماء و لوال ذلك لخرسوا و این علماء که ناطق شدند همانها هستند
که در شأنشان میفرماید واهلل ما بعدنا غیرکم و میفرماید علماء امتی کانبیاء بنیاسرائیل و شخصی عرض کرد
خدمت حضرت ابیجعفر علیه السالم ما موضع العلماء قال مثل ذیالقرنین و صاحب سلیمان و صاحب داود
خالصه ایشان از اکابر و اعیان شیعه هستند و اسم ایشان ناطق میشود چرا که پیشوا و امام خلق میشوند و ای بسا
بمنزله قطبیت برسند که بر ایشان دور بزند عالم چنانچه اخباری چند بر این معنی روایت میكند و این جماعت
یعنی ناطقین مؤسسین اگر امامند بداهة در هر عصر و زمان یك ناطق بیشتر نیست بلكه موالی من اعلی اهلل مقامه
مطلقا حجت میفرماید که شامل انبیاء هم باشد و میفرماید در همه زمانها ناطق یعنی مؤسس یكی بوده است و
اگر احیانا یك وقتی انبیاء هم متعدد بودهاند مؤسس و اولوا العزم نبودهاند و المحاله ناطقی غیر از خودشان
داشتهاند و ناطق همان پیغمبر یا وصی خاص است مابقی صامتون هستند و اما در میان شیعه علماء و صلحاء و
اتقیاء که شك نیست تأسیس اساسی مطلقا ندارند و ریاست عامه برای ایشان نیست پس چه ضرر دارد که متعدد
باشند و اخباری چند هم گواه این معنی است که میفرماید اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم
حجتی علیكم و انا حجة اهلل و ان لنا فی کل خلف عدوال ینفون عن دیننا تحریف الغالین و انتحال المبطلین و
تاویل الجاهلین و همچنین میفرماید مثل اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم بلكه بواسطه اینگونه حجج
جزئیین خداوند عالم در هر حال بر اهل همه جا اتمام حجت میفرماید حتی در هر محله بلكه در هر خانه برای
خداوند حجتی است و لكن همه صامتون هستند و ابدا ریاست کلیه و سلطنت عامه برایشان نیست مثال آن مرد
عاقل مجرب که در این محله هست حجت خداست  ،او را چه بسیاست و ریاست و تأسیس اساس همچنین آن
مرد یا زن متدین که در این خانه است حجت خ داست بلكه دو نفر که با هم آمیزش دارند آن داناتر حجت
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خداست همچنین علماء که در شهرها و قریههایند همه حجتهای خدا هستند و هیچ ضرری وارد نمیآید بلی
حرفی که هست تمیز دادن حق و باطل آنهاست المحاله جمعی اهل حقند جمعی اهل باطل هر یك از ایشان که
متقی و پرهیزگار اس ت و علمش را از رکن وثیقی اخذ کرده بر حق است و هر که بر خالف این است باطل است
و ابدا آن سخن که مشایخ ما میفرمایند در ناطق جاری در ایشان نیست بهیچ وجه من الوجوه و ای بسا پارهٔ
چنین پنداشتند که مراد ما این است که از اینگونه حجج یكی ناطق است و پریشان شدند و حق هم با ایشان است
چرا که مسلم است که یك نفر فقیه یا یك نفر حكیم کفایت همه این ملك را نمیكند ای بسا در این ملك
حوایج بسیار پیدا شود و علوم بیشمار بخواهند چگونه یك نفر کفایت کل را میكند بلكه میبینم که یك نفر
بسا کفایت یك شهر را نكند چگونه کفایت یك ملك را میكند پس سخن در ایشان نیست ابدا مبادا چنین چیزی
خیال کنی که گمراه میشوی و لكن مؤسس اساس و مقنن قانون و حجة کلیه شخصی است ناطق و او دست امام
و چشم و گوش و اسم و وصف اوست و اگر احیانا یك وقتی زمان اقتضا نمود که امام غایب باشد و ناطقی
ظ اهر شود آنكه ظاهر میشود یكی است المحاله چرا که او را ظاهر میفرمایند از برای رفع خالف و تشاجر و
نزاع و فرمانفرمائی و تأسیس امری جدید از بواطن کتاب خداوند و اخبار اهل بیت سالم اهلل علیهم پس چگونه
میشود که متعدد باشد ابدا برای سلطان متعدد معنی نیست بلكه سلطان چون متعدد شود خودش اسباب اختالف
است اگر چه میان خود سالطین کمال اتحاد و وداد باشد اگر کسی بگوید که وجود علماء مختلف البته بیشتر
مایه اختالف است چرا ایشان را واحد نكردند عرض میكنم این قدر اختالف که مالحظه میكنی در پارهٔ از
فتاوی فقیه و مسایل جزئیه مضر باصل دین نیست و خود امام این خالف را میبیند در هر زمان که خواسته باشد
رفع میف رماید و غالبا اهل حق خالفشان بسیار کم است بهر حال اگر یك وقتی زمان اقتضا نمود که ناطقی
برخیزد برمیخیزد و او یگانه و فرد است و با وجود او جمیع اختالفات رفع میشود مگر اینكه کسی بر باطل رود
چنانچه در اوایل غیبت که هنوز صالح در غیبت کلی نبود در هر زمانی نایبی خاص قرار دادند و در میان مردم
بودند و اهل حق مشایع ایشان بودند و ایشان حاکم و فرمانفرما بودند از جانب امام همچنین اگر امروز مثال میل
کردند که چنین نایبی قرار دهند قرار میدهند ولی واحد است و لكن در این زمان هنوز آن صالحیت پیدا نشده
است و شاید خرده خرده آن صالحیت پیدا بشود و آنچه ما میگوئیم یا موالی من اعلی اهلل مقامه فرمودند که
ناطق یكی است مرادمان این ناطق است و غیر او در حقیقت ناطق نیست و اما ایشان چه در زمان امام علیه السالم
و چه د ر وقتی که ناطقی از جانب امام برخیزد که بنور خدا نطق کند چنانچه در حدیثی وارد است هدایت میكنند
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خلق را بسوی ناطق و داللت میكنند و علم را المحاله از ناطق اخذ میکنند چرا که ناطق واسطه فیض است میان
ایشان و امام علیه السالم و بواسطه وجود او جمیع اختالف رفع میشود چنانكه میفرمود موالی من اعلی اهلل مقامه
که اگر جمعی مختلف رو بیك طرف بكنند متحد میشوند و اال فال و این مسأله را هم بدان که این شخص ناطق
الزم نكرده است که در عرض خود هیچكس را نداشته باشد چرا که میشود نقیب باشد و از عرض سایر نقباء و
میشود نجیب باشد و از عر ض سایر نجباء و احتمال میرود که اعالی از همه نقبا باشد اگر اعالست که مسلم
ناطق است و کال ساکت میشوند و اگر بزرگتر از او جمعی باشند معلوم است که زمان اقتضای بزرگتر را نكرده
است پس غایب است و غایب ناطق نیست و همین شخص ظاهر خود ناطق است و پستتر از او صامت اویند و
اگر در عرض خود کسی را دارد در صورتی که حكمت اقتضا میكند که ناطق واحد باشد او ساکت میشود و
اما آن عدول هم که نفی میكنند از دین تحریف غالین و تأویل جاهلین را در صورتی که در یك جا یا قریب بهم
باشند و تنطق کل باعث اختالف میان خلق بشود و شق عصای مسلمین شود المحاله تنطق نخواهند کرد و
مشغول بامر اهم میشوند و شاهد این مطلب اینكه عبداالعلی روایت کرده است که خدمت حضرت صادق (ع)
عرض کردم که شیعیان تو بعضی بعضی را دشمن دارند کاش فكری برای ایشان میفرمودی جعلت فداك فرمود
عزم کردهام که کتابی بنویسم تا پس از این اختالف میان دو نفر ایشان نشود گفتم هرگز حاجت ما باین کار این
قدر نبوده است  ،آن وقت فرمود ای هذا و مروان و ابن ذر  ،عبداالعلی گفت من چنین پنداشتم که مرا منع فرمود
برخواستم و آمدم نزد اسمعیل عرض کردم یا بامحمد من ذکر کردم برای پدر تو اختالف شیعه را و عداوت ایشان
را فرمود عزم کردم کتابی بنویسم که اختالف نكنند اسمعیل فرمود که نفرمود مروان و ابنذر عرض کردم چرا
فرمود ای عبداالعلی از برای شما بر ما حقی است مثل حق ما بر شما واهلل نیستید شما بحقوق خودتان بر ما اسرع
از ما بسوی شما آنوقت فرمود زود باشد که فكری کنم آنوقت فرمود ای عبداالعلی جماعتی که اهل یك مذهبند
چرا جمع نمیشوند گرد یك مردی که از او بگیرند و اختالف نكنند تا آخر حدیث  ،پس معلوم شد که معالجه
اختالف اتفاق بر یك نفر است پس هرگاه تكلم عدول متعددین ضرر بامر دین رساند مسلما ساکت میشوند مگر
همان قدر که الزم است و این امر را احدی منكر نمیشود چرا که بحسب صالح ملك و امر دین بسا امام غایب
میشود و ظاهر  ،پس چگونه میشود که در عدول این امر جاری نشود پس در هر زمان بقدری که عالم اقتضا کند
از عدول ظاهر میشوند و باقی هم مشغول بكار خود میشوند ای بسا هدایت خلق را هم بكنند اما بطوری که خود
صالح میدانند مثل اینكه می بینی اآلن شاید در ملك سیصد و سیزده عالم باشد چنانكه بعضی میگویند و همه
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عالنیه سخن نمیگویند خالصه ملتفت جهات و حیوث کالم بشو و دین خدا را برأی مگیر و ای بسا جمعی
معاریض سخن را ملتفت نمیشوند و بر موالی من اعلی اهلل مقامه افتراها بستند که امر را منحصر بخود کردهاند و
ای بسا بر من بیچاره هم این افترا را ببندند و حال اینكه من خود را خاك راه ایشان هم نمیدانم چه جای اینكه
خود را ناطق بخوانم چرا که موالی من امر را منحصر نفرمود بخودش من که خود را خاك راه ایشان نمیدانم
چگونه امر را بخودم منحصر می دانم  ،من کجا و هوس الله بدستار زدن  ،امیدوارم که نوکری از خدام ایشان
باشم و چند کلمه فضیلتی بنویسم و بگویم بلكه خود را از عدول و صلحا نمیدانم باری مراد این بود که اگر
جمعی پارهٔ سخنان بگویند بدانی که از مرض است و چون اسم ناطق را ذکر کردم و شأن او را عرض کردم
بهتر این است که چند دلیل از کتاب و سنة و دلیل عقل و فرمایشات موالی خودم بر وحدت ناطق عرض کنم
ولی بطور اختصار و شرط این است که انصاف را شعار نماید و ملتفت شود ولی همه عبارات را نمیتوانم جمع
نمایم نه مرا مجال است و نه حالت طول دادن سخن  ،خالصه سید مرحوم اعلی اهلل مقامه پس از آنكه بیان
میفرماید که امتحان همیشه بنایب بوده است میفرماید امام علیه السالم نوابی چند معین فرمودند در هر زمانی
نایبی بر حق و مدعی بباطلی با هر یك برخواست و ادعا نمود تا خلق امتحان شدند چون شعورها بیشتر شد
امتحان سخت تر و تعیین شخص نایب موقوف شد و بوصف معین شد و امر نواب پس از آن نواب بر همان منوال
است و همیشه هستند و بصفات شناخته میشوند ولی نواب خاص هم هستند که عامند یعنی در امور جزئیه نایبند
اعم از اینكه مؤمن باشند یا نباشند چنانكه حدیث داللت بر این مطلب میكند اما نایب عامی که خاص است
صاحب صفاتی است و ما در این رساله از آن بزرگوار اعلی اهلل مقامه روایت نمودیم صفات را و حكم این نواب
مثل نواب سابق است در همه چیز و مخالفین ایشان مثل مخالفین آنها هستند بدون فرق و تو اگر خواسته باشی
دینت در همه بابها محفوظ باشد طلب معرفت آن نایب را بكن ولی اگر بهمین ساختهٔ که مسأله فقهی بگیری
از فقهاء بگیر فقیهی که جامع الشرایط باشد و در امر نواب سابق میفرماید صلحا و علما و اتقیاء همه تابع ایشان
بودند و از اعداء ایشان تبری کردند  ،حال تو را بخدا انصاف ده معنی این حرفها چیست من هیچ عرض نمیكنم
خود هر چه فهمیدی عمل کن چرا که مخالفت ایشان جایز نیست و اما در مثل شرح قصیده واضحتر از اینها
میفرماید و معلوم است که تقیه هم میفرمودهاند چرا که در حجة القاطعه میفرماید اگر زمان قبل از این بود
نمینوشتم .
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و اما موالی من اعلی اهلل مقامه فروگذاشت در اظهار نفرموده است تو انصاف ده این همه که بیان میفرماید در
جلد چهارم ارشاد یعنی چه این ادله که این خلق مدنی الطبعند سایس و رئیس میخواهند هرگاه در میان ایشان
سایس نباشد و خلق را بخود واگذارند نظام عالم بهم میخورد و امر دین فاسد میشود و علت غائی موجودات
ظاهر نمیشود پس البد باید در میان ایشان سایسی باشد حاکم بعدل که ایشان را بر یك رأی جمع و طبایع مختلفه
ایشان را از فساد منع کند و بهمین طریق بادله بسیار اثبات میفرماید حال تو را بخدا انصاف ده آیا میشود که
سایس ده نفر باشد یا مراد ایشان این است که سیصد و سیزده نفر عالم عدل باید باشد که سلطنت ملك را کنند
حاشا که چنین باشد اگر بنا شد جمعی سایس باشند که خود ایشان محل اختالف میشوند آن وقت سخن در
ایشان است و فساد در خودشان آیا نمیبینی که میفرماید در بسیاری از کتب که مردم سلطان میخواهند آیا معنی
آن این است که در هر محله سلطان میخواهند پس متصل میان خودشان نزاع باشد یا در هر شهر سلطانی باید
باشد این چطور متصور میشود حاشا که چنین باشد در هر محله کدخدا میخواهند و در هر شهر حاکم و او غیر
سلطان است آیا آن وقت که میفرماید در میان خلق واحدی باید باشد مراد از این واحد ده نفر است حاشا که
چنین باشد آن وقت که اثبات میفرماید در همین مورد که مردم اعضا هستند و قلبی میخواهند مرادشان چیست
یعنی قلوب متعدده میخواهند و اگر کسی بگوید که قلب امام است عرض میكنم بادله اثبات کردند که مردم از
امام غایب منتفع نمیشوند پس قلبی که مردم احساس نكنند چگونه از او منتفع میشوند و از آن گذشته امام علیه
السالم قلب کل ملك است و سخن ایشان در قلب بنی نوع آدم است چشم از همه اینها میپوشیم عرض میكنم
سلطان خلق قلب ایشان است امام هم قلب است ولی امام بمنزله عقل است و کامل ظاهر بمنزله قلب صنوبری
هر دو واحدند و متكثر نمیشوند و همچنین سید مرحوم اعلی اهلل مقامه دورهها اثبات میفرماید و این دوره را مثل
دوره اول میفرماید و مبدأ دوره را احمد اعلی اهلل مقامه میفرماید نهایت همه را فرع دوره اول میفرماید اینهمه
که موالی من اشاره بنایب خود می فرمود و بیان میفرمود که نایب من چنین و چنان است معنی این چه بود اگر
بنا نبود که واحدی سایس باشد این سخن را از چه راه میفرمود مگر میان ما فقهاء نبود علماء و اتقیاء نبود الحمد
هلل بوده و هست و تقلید ایشان جایز بلكه بلحاظی واجب و هر چه را که از آلمحمد سالم اهلل علیهم روایت
میكنند باید گرفت مثل اینكه قول کلینی و طوسی و نظراء ایشان را میگیریم پس این سخنها چه بود های های ،
جائی دلم برفت که حیران شود عقول  ،من واهلل خجالت میكشم از نفی این سخن چه جای اثبات آن عرض
نمیكنم که ایشان نایب خاص و نقیب بودند حاشا که من ادعائی چنین کنم چرا که ما نقیب و نجیب نمیشناسیم
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و خود ایشان هم چنین ادعائی نفرمودند ولی ایشان را اعلم از کل شناختیم که مرجع جمیع علما بودند حال هم
یك همچو اعلمی که همه عدول رجوع باو کنند و او ناطق باشد چه از جانب ناطق چه از جانب امام بفرمایش
سید مرحوم الزم است عدول هم سر جای خود هستند و ما عبد همه عدول و ناشر فضایل ایشان و خادم ایشان
هستیم بلی در پارهٔ جاها اثبات فرمودهاند وجود نقبا و نجبا نوعا بلكه شیعه مجمال و برای ایشان فضایل فرمودهاند
و فرموده اند متابعت ایشان واجب است و دین را باید از ایشان گرفت و هكذا از سایر صفات و انواع معامله با
ایشان جمعی چنین پنداشتند که مراد این است که ایشان همیشه در یك وقت ناطقند و دعوت بطور استقالل
میكنند و حال اینكه مراد این است که همه الزم االطاعه هستند هر وقت یكی از ایشان نطق کرد واجب است
اطاعتش و همچنین در پارهٔ رسایل یا مواعظ بسا فرمودهاند که ما نمیگوئیم که امر منحصر بیك نفر است و
مردم چنین پنداشتند که مرادشان این است که ناطق متعدد است و حاشا که چنین باشد و الیعلم رطنی اال ولد
بطنی و از خدا سؤال میكنم که مرا این قدر از اوالد ایشان کرده باشد که یك مسأله را بفهمم که مراد چیست
مرادشان امر عدول است که متعددند و چون زمان مقتضی نباشد عدول ظاهر میشوند مثل اینكه سابق چنین بوده
و همچنین بسا در جائی می فرمایند من نمیگویم معرفت شخص باید حاصل کرد مراد این است که امروز شخصی
از نقباء و نجباء باسم نقابت و نجابت دعوتی نمیکند معرفت شخص الزم نیست و اال معرفت شخص عالم را
الزم می داند و بر همه عباد متحتم است که عالمی را بشناسند و از او دین خود را بگیرند چنانكه امام امر فرموده
انظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فان لنا اهل البیت فی کل خلف عدوال الخ  ،و خدا میفرماید فلینظر االنسان الی
طعامه امام میفرماید یعنی علمه عمن یأخذه و همچنین انظروا الی رجل منكم قد روی حدیثنا تا آخر و فرمود اما
الحوادث الواقعة تا آخر  ،پس معرفت شخص راوی ثقه امین واجب است و اما معرفت شخص نقیب و نجیب
امروز واجب نیست پس جای سخن ایشان را بدان و ملتفت بشو که همه کس کلمات مشایخ ما را نمیفهمند و
ای بسا بلغزند نعوذ باهلل و در همین رساله شریفه که سابقا ذکر شد در یكی از جوابهای سؤالها پس از آنكه اثبات
میفرماید که شیعه پیشوایانند و وجودشان الزم و معرفتشان متحتم میفرماید  :فاذا جاز اطالق لفظ االمام و الحجة
علی اکابر الشیعة و افاضلهم و ورد اخبار عدیدة فی لزوم وجود امام ظاهر و حجة قائمة فی کل عصر یتبین انه ال
بد و ان یكون فی کل عصر من شیعتهم حجة هلل ظاهرة و امام یقتدی به ظاهر حتی یرجع الناس الیه کما تدل علیه
اخبار ناصة اخر عدیدة اوردناها فی کتابنا الزام النواصب  ،و پس از این باز بلفظ جمع مسأله را بیان میفرماید ولی
اهل فن میفهمند که منظور چیست بعد میفرماید  :فاذا صار تحمل الناس بقدر صفة ال ازید ربما یخفی الكامل
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بنفسه الجتهاده فی عبادته و یأمر احدا ممن له تلك الصفة من رعیته ان ینطق مثال اذا کان اهل عصر الیتحملون
الزید من الفقاهة فربما یكتفون بنصب احد من الفقهاء مقامهم بین الناس و یخفون بانفسهم او یظهرون بانفسهم
و الیظهرون من انفسهم اال الفقاهة و لكنهم م راقبون لما یدهی االسالم و اهله من الشبه فیدفعونه کیف شاؤا و
ربما یظهرون فی هذه الحالة لبعض الخواص لعدم اکتفائهم بالفقهاء فامام الخلق الظاهر فی ذلك العصر حجة اهلل
علیهم الفقیه العادل الثقة االمین الجامع لشرایط الفتوی و العلم و العمل فهو الحاکم بین العباد  ،تا آخر  ،پس
معلوم شد از این فرمایش که اگر خود این کاملین پنهان شدند و بنا شد فقیهی یا حكیمی را نایب خود کنند آنهم
واحد است نه مختلف این فرمایش ایشان است ولی باز منافی با عدول دیگر نیست آنها در مقام خود هستند و در
کلمات ایشان دلیل این مطلب بسیار است و صریح میفرمود که ناطق یكی است بلكه عرض میكنم همه مردم
این سخن را اقرار دارند و احدی انكار نمیكند و اگر کسی انكار کرد او را بیدین میخوانند هر طایفه مقلد هر
کس هستند او را بر حق میدانند و بهتر میدانند و عمل ایشان دلیل این است که همه مردم باید رجوع باو کنند
نمیب ینی دوستند با دوستان او و مقلدین او و دشمنند با دشمنان او پس همین دلیل این است که میگویند ناطق
باید یكی باشد خود فقهاء کالمشان این است مگر آن فقهاء که مرجعشان یك نفر دیگر باشد چرا که همه خود
را مفتی میدانند و برأی خود عمل میكنند و تقلید غیر را نمیکنند اگر غیر را فقیه میداند و جایز میداند تقلید او
را و در شهر هست چنین فقیهی معذلك این فقیه سخن میگوید معلوم است که اهل دنیاست چرا که آن یكی
کفایت مردم را میكند این یكی بیفایده سخن میگوید پس ما را رجوع باین نیست مگر اینكه هر دو برادر دینی
باشند و رئیس ایشان را حكم کند که هر دو سخن گوئید او هم بر حسب صالح حكم میكند نه زیاده و نه کمتر
بهر حال خود حالت این فقهاء دلیل این است که قول هر یك این است که بفتوای آن عمل کنند نه سایر  ،خداوند
میفرماید ان الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض اال الذین آمنوا و در اخبار شاهد این مطلب هست که مؤمن کسی
است که امام زمان خود را شناخته باشد و مراد از امام زمان حجت است که همان شخص باشد که عرض شد
بلكه عرض میكنم این سخن اجماعی عامه خلق است در یك ملك یك سلطان بیشتر روا نیست در یك شهر
بیشتر از یك حاکم نیست در یك محله بیش از یك کدخدا نیست در یك خانه بیش از یك کدبانوجه نیست
بلكه میگویند در خانه اگر کدبانو متعدد شد خانه ناروب میماند بلكه عرض میكنم آهوها چون گله میشوند یكی
جلو میرود و باقی از عقب  ،مورچه ها چون دسته میشوند یكی جلو است و باقی عقب و کذلك مارها چون دسته
شوند یكی از آنها شاهمار است و اگر یكی بر آن یاغی شود المحاله او را میكشند و در زنبور عسل آیاتی است
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که خداوند داناست و اگر کسی نظر کند بعبرت خواهد فهمید و همچنین اگر در همه ملل نظر کنی این مسأله
را میفهمی  ،حال که تا اینجا آمدیم چه ضرر دارد که قدری در برهان این مسأله سخن بگوئیم از کتاب و سنة
پس عرض میكنم خداوند میفرماید فكیف اذا جئنا من کل امة بشهید و جئنا بك علی هؤالء شهیدا یعنی پس
چگونه است هرگاه بیاوریم از هر امتی شهیدی و تو را بر آن جماعت شاهد بیاوریم  ،و شهید خاص بانبیاء نیست
بلكه بر شیعه هم اطالق میشود چنانكه خدا فرموده است و کذلك جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس
و یكون الرسول علیكم شهیدا و خطاب بامت است و جماعت امت پیغمبر اهل حقند و اهل حق این بزرگوارانند
المحاله و ایشان وسط هستند پس شهداء هستند این است که امام میفرماید در شرح این آیه و الذین آمنوا باهلل و
رسله تا آخر میفرماید صرتم واهلل صادقین شهداء عند ربكم و از حضرت پیغمبر (ص) مروی است که فرمود
المؤمنون شهداء عند اهلل فما رأوه حسنا فهو عند اهلل حسن و ما رأوه قبیحا فهو عند اهلل قبیح و حضرت صادق علیه
السالم فرمود نحن الشهداء علی شیعتنا و شیعتنا شهداء علی الناس و بشهادة شیعتنا یجزون و یعاقبون بهر حال
ایشان شهداء هستند و خداوند میفرماید از هر امتی یك شهید مبعوث میكنیم نمیفرماید شهداء متعدد از هر امت
میآوریم و امت معانی بسیار دارد یكی همه خلق است و آن در اینجا مراد نیست یكی جماعت است و این بیك
معنی مراد است و بمعنی دیگر مراد نیس ت اما بآن معنی که مراد است این است که اهل هر زمانی را جماعتی
بگیری و اما بآن معنی که مراد نیست جماعت عرفی است مثل جماعت فالن و جماعت فالن و فالن چرا که از
اخبار خالف این معلوم میشود و یك معنی امت آن طایفه است که بر یك دین جمعند این معنی هم شاید مراد
باشد و شاید بمعنی جماعات مختلفه هم بگیریم آنوقت شهود را علماء و صلحاء میگیریم تا با باقی اخبار و
آیات جمع شود و این معنی هم صحیح است اگر بتفاسیر آلمحمد رجوع کنی میفهمی و همچنین میفرماید و لو
شئنا لبعثنا فی کل قریة نذیرا یعنی اگر خواسته باشیم در هر قریه نذیری مبعوث میكنیم  ،یعنی چنین نكردیم و تو
میدانی که نذیر بر شیعیان اطالق میشود چرا که ایشان از جانب امام نذیرند و امام علیه السالم میفرماید که آن
نذیری که پیغمبر بفرستد نذیر خداست المحاله و حدیث را در برهان روایت کردهام و خدا میفرماید بهر قریه
یك نذیر مبعوث نكردیم چرا که مفاد آیه این است که در هر عصر یك نذیر است الغیر و همچنین میفرماید لو
کان فیهما آلهة اال اهلل لفسدتا و اله بمعنی معبود است و هر کس را که خلق اطاعت کردند معبود ایشان است اگر
از جانب خداست عبادت خدا شده است و اال عبادت شیطان چنانكه میفرماید من اصغی الی ناطق فقد عبده فان
کان الناطق ینطق عن اهلل فقد عبد اهلل و ان کان الناطق ینطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان پس ناطق بحق بندگی
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کرده شده است پس معبود است و عبادت او عبادت خداست و خدا این را پسندیده است و دوست داشته پس
اگر دو معبود در ملك باشد فاسد میشود و خداوند عالم میفرماید ان من امة اال خال فیها نذیر و بآن حدیث که
سابق اشاره شد دانستی که نذیر بر شیعیان هم اطالق میشود چرا که نذیران امام هستند و او نذیر خداست و نذیر
نذیر نذیر است چنانكه دوست دوست دوست است و مطیع مطیع مطیع و عابد عابد عابد و این حدیث هم دلیل
این معنی است که میفرماید اال و انا نحن النذر االولی و نذر اآلخرة و االولی و نذر کل زمان و اوان پس هر
عصری نذیری دارد و نذیر ولی عصر است و در حدیث در شرح همین آیه وارد شده است از قمی علیه الرحمه
که لكل زمان امام و تو میدانی که این امام از ائمه اثنیعشر نیست چرا که ایشان امام زمانی نیستند بلكه امام همه
ازمنه هستند بلكه امام آدم و شیث و نوح و سام بودند و ان من شیعته البرهیم یعنی ابرهیم شیعه علی است و دلیل
این مسأله را میخواهی از اخبار فضایل بطلب بلكه امام هزارهزار عالمند پس امام زمان آن ولیی است که قائم
بعصر است و این از اسرار مكتومه است و مشایخ ما ابراز دادند بطور اجمال و شاید در این اوان بیشتر بتوان بسط
داد و پس از این ذکر میشود ادله چند بر این مطلب پس مراد از امام زمان آن ولی است و او است نذیر چنانكه در
آیه فرمود و شرح باین طور شد در خبر و همچنین در حدیث دیگر در شرح و اوحی الی هذا القرآن النذرکم به
و من بلغ میفرماید حضرت صادق علیه السالم من بلغ ان یكون اماما من آلمحمد فهو ینذر بالقرآن کما انذر به
رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله یعنی هر کس رسید باین درجه که امامی باشد از آلمحمد او منذر است بقرآن
چنانچه پیغمبر منذر بود  ،و تو میدانی که این ائمه اثنیعشر پیش از ما کان و ما یكون امام بودهاند ایشان امام
بودند و چیزی نبود و امام هستند و حال اینكه همه چیز فانی شده باشد پس کی بوده که امام نبوده و بامامت
رسیده اند و اگر بظاهر بخواهی بگیری اخباری داللت میكند بر اینكه ایشان در شكم مادر هم امامند بلكه نطفه
ایشان در صلب آدم که بود مزار او بود و نظر بآنها میكرد و تقرب بخدا میجست و آباء خود را از هالکت نجات
دادند پس در ظاهر هم همیشه امام بودهاند نهایت گاه پنهان گاه پیدا گاه ساکت گاه ناطق بهر صورتی جلوه
داشتند پس کی باید بامامت برسند و همچنین اگر حدیث را اینطور معنی کنی که بهر کس برسد که امام باشد
یعنی نوبه او شود یا وحی باو شود که امام شود و مراد بعد از امام اول باشد اوال که این معنی بعید است و محتاج
بتقدیر گرفتن ثانیا در همین هم عرض میكنم که بایشان قبل از عقل و نقل وحی شد که امام باشند و همه با هم
بودند بر چنین انوار روا نیست که بگوئیم بایشان در اینجا وحی شد که امام باشند امام تولد کردند و امام زیستند
و امام غایب شدند مگر معنی بعیدی کنی که مراد این باشد که در آن درجه و مقام که آفریده شدند منذر بودند
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این هم خطاست چرا که م نذر بمعنی مبلغ است بترسانیدن و آن مقام قبل از بشارت و انذار است  ،هر سخن جائی
و هر نكته مقامی دارد  ،نذیر جائی نذیر است که کسی را بترساند و آن در عرض منذرین باید باشد بلكه در آن
مقام امام هم نمی توان گفت بمعنی معروف ولی کیفیتی در آنجا هست که تعبیر از آن باسم امام میآوریم و اگر
گفتی که میفرماید از آل محمد سالم اهلل علیهم پس چطور بر شیعه اطالق میشود عرض میكنم نشنیدهٔ که انتم
آلمحمد انتم آلمحمد امام فرمود و فرمود انتم من آلمحمد و فرمود سلمان منا اهل البیت و ابوذر منا و میفرماید
التأخذ اال عنا تكن منا پس هر کس متابعت ایشان را در کلی و جزئی کرد از ایشان است پس ولی خدا چه طور
از ایشان نیست خالصه پس هر کس امام خلق شد نذیر است و خداوند میفرماید ان من امة اال خال فیها نذیر امتی
نیستند مگر اینكه نذیری در ایشان گذارده شده است و نذیر یكی است و مفرد است نفرمود نذر و همین قدر از
آیات بس است انشاء اهلل  ،در خانه اگر کس است یك حرف بس است  ،و اما اخباری که در این مقام است
بسیار است ولی من بعضی را نقل می کنم انشاء اهلل و اگر بخواهم احادیث را بعربی نقل کنم آنوقت ترجمه کنم
طول میکشد کالم و اگر ترجمه نكنم آنها که عربی نمیفهمند محروم میمانند پس فارسی روایت میکنم از
حضرت صادق علیه السالم مروی است که فرمود خداوند زمین را وانمیگذارد مگر اینكه در آن عالمی بگذارد
که زیاده و نقصان را بداند که اگر مؤمنین زیاد کردند در دین برگرداند ایشان را و اگر کم کنند تمام کند امر را
بر ایشان آنوقت فرمود این حدیث را خوب ضبط کنید و اگر امر چنین نباشد بر مؤمنین امورشان مشتبه میشود
 ،حال انصاف ده داللت این حدیث آیا این است که یك عالم میگذارد که زیاده و نقصان را رفع کند یا بیشتر
مسلم است که داللت این حدیث این است و بر بیشتر داللت نمیکند و مراد هم علمای ظاهر نیستند چرا که
شأن ایشان این نیست که هر زیاده و نقصانی را رفع کنند و در حدیث دیگر باز بهمین مضمون میفرماید که
زمین را وانمی گذارد خدا بدون عالمی که زیاده و نقصان را بداند در زمین پس هرگاه زیاد کنند مؤمنین چیزی
را ردشان کند و اگر کم کنند بر ای شان کامل کند آنوقت فرمود کامل بگیرید این حدیث را که اگر امر چنین
نباشد بر مؤمنین امورشان مشتبه میشود و میان حق و باطل را جدا نمیكنند و آن بزرگوار در حدیث دیگر فرمود
که زمین باقی نمی ماند مگر اینكه در آن کسی است که حق را میداند پس اگر مردم در حق زیاد کردند بگوید
زیاد کردند و هرگاه کم کردند بگوید کم کردند و اگر حق را درست ادا کنند تصدیق کند ایشان را و اگر چنین
نباشد حق از باطل تمیز داده نمیشود و حضرت صادق علیه السالم میفرماید که زمین هرگز خالی نمیشود از
حجتی و مردم را اصالح نمیکند مگر این و فرمود که زمین را ترك نمیکنند بدون عالمی که مردم محتاج باو
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باشند و او محتاج بمردم نباشد و حالل و حرام را بداند و حضرت باقر علیه السالم فرمود که علم بارث میرود و
عالمی نمیمیرد مگر اینكه عوض خود عالمی میگذارد که مثل او باشد یا هر قدر خدا بخواهد بداند  ،این حدیث
را ملتفت باش که می فرماید عالم واحد نایب او هم واحد است و این حدیث در غیر فقهاست و علمای ظاهر
چرا که الزم نكرده است در ایشان که هر یك بمیرند نایبی داشته باشند چرا که عدد خاصی ندارند که زیاد و
کم نشود و اما سیصد و سیزده نفر که ما ذکر کردیم از صوفیه است و میتوان از تأویل یك حدیثی بر آن استدالل
کرد ولی بسیار بعید است بلی در نقباء و نجباء به نایب قائلیم چرا که عددی خاص دارند اگر چه در عددشان
روایت مختلف باشد نوعا میدانیم عددی خاص دارند و هر یك که بمیرند یكی را جای ایشان مینشانند که مقام
خالی نماند و در حدیثی است که هیچ عالمی نمیمیرد تا اینكه خداوند باو تعلیم کند که که را وصی خود قرار
دهد و این حدیث چند مسأله را ثابت می کند و عالوه بر آنچه گذشت یكی دیگر این است که وصی خود را
می شناسد پس معلوم شد که نص نكردن نه از جهة احتمال ارتداد است و حضرت امیر علیه السالم میفرماید در
خطبهٔ خدایا من میدانم که علم کلش تمام نمیشود و منقطع نمیشود اصولش و تو زمین خود را خالی نمیگذاری
از حجتی از جانب خود بر خلقت یا ظاهر است و غیر مطاع یا ترسان است و پنهان تا حجة تو باطل نشود تا آخر
خطبه  ،و مراد از لفظ حجت واحد است نه جمع و این پنهان که فرمودهاند الزم نكرده است که غیبت کلیه باشد
که از همه کس غایب باشند خدمت امام زمان عجل اهلل فرجه هم شاید جماعتی هستند و ایشان را غایب میگوئیم
مراد از غیبت غیبت از عامه خلق است و همچنین مراد از غیبت این نیست که دیده نشود بلكه مراد این است که
شناخته نشود از این جهت است که روایت شده است امام زمان علیه السالم میان مردم میآیند و زن میگیرند و
کسی ایشان را نمیشناسد و همچنین روایت است که چون ظاهر شوند جمعی میگویند ما ایشان را دیدهایم پس
مراد از غیبت معروف نبودن است همچنین حجتی که خائف است و مغمور اگر بالكلیه پنهان باشد که آن نفعی
که مترتب بر وجود اوست حاصل نمیشود و مردم او را مشاهده نمیكنند تا از او منتفع شوند پس با وجودی که
ظاهر است خائف و مغم ور است او را نمیشناسند و حقش را ادا نمیكنند نهایت میگویند فقیهی است یا فقیه هم
نیست و او را شخصی میدانند مثل سایر مردم و دشمنان او را بر باطل میدانند ولی خاصان او را میشناسند هر
کسی بحد خود و مراد از مغمور آن کسی است که در شدت باشد یا روی او پوشیده باشد پس میتوان گفت که
همه ائمه حجة خائف مغمور بودند و نواب امام علیه السالم هم حجة خائف مغمور بودند و باین تحقیق که عرض
شد اختالف اخبار رفع میشود انشاء اهلل و در اخباری چند بلفظ امام میفرماید و این اخبار هم بسیار است از
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فضیل بن یسار مروی است که حضرت صادق (ع) روزی ابتداء فرمود که حضرت پیغمبر (ص) فرمود هر کس
بمیرد و امامی نداشته باشد مردن او مردن جاهلیة است عرض کردم این حدیث رسول خداست فرمود ای واهلل
عرض کردم هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد مردنش مردن جاهلیة است فرمود بلی  ،و روایت باین مضمون
متواتر است بلكه در پارهٔ مردن کفر و ضالل فرموده است و این امام از ائمه اثنیعشر نیست چرا که در ایشان
نمیتوان گفت کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد چرا که مفهوم امام واحد است و حمل بر امام زمان میشود و
معرفت کل ایشان واجب است و اگر کسی یكی از ایشان را نشناخت کافر است پس چطور میشود که امر را در
ایشان منحصر بفرد کرد و اما در این ائمه ما همین قدر که امام زمان خود را شناختیم کافی است پیشینیان را
اجماال بشناسیم و نوعا بس است و همچنین اقرار کنیم که در هر عصر نظراء ایشان هست کافی است ملتفت
باش که چه عرض میكنم محض این که قسم دادید حق م سأله را عرض میكنم و جمع کثیری را دشمن خود
میكنم حسبی اهلل و کفی ان اهلل بالغ امره من نگویم و ننویسم دیگری میكند المحاله و در حدیث دیگر است از
محمد بن مسلم که شنیدم از حضرت باقر علیه السالم که میفرمود هر کس تدین بجوید با عبادتی که نفس خود
را در آنها بتعب بی اندازد و امامی نداشته باشد از جانب خدا پس سعی او غیر مقبول است و او ضال است و متحیر
و خداوند دشمن اعمال او است تا اینكه فرمود یا محمد کسیكه صبح کند از این امت و امامی از خدای عز و
جل نداشته باشد که ظاهر باشد و عادل همچنین کسی ضال است و گمراه و اگر باین حالت بمیرد کافر و منافق
مرده است  ،تو را بخدا اوال انصاف ده که مراد اگر امامی از ایشان باشد میبایست پس از غیبت همه شیعیان
منافق و کافر و ضال و تایه باشند چرا که خود ایشان بلكه همه انبیاء و مرسلین خبر دادند که امام غایب میشود
و خود ایشان میفرمایند که احدی امام را نمیبیند تا هر چشمی او را بهبیند  ،پس همه شیعیان امام ظاهر عادلی
ندارند پس همه کافرند حاشا که چنین باشد واهلل که مؤمنند بلكه آن جماعت که در غیبتند اعجب ایمانا هستند
از سابقین چنانكه صریح حدیث است پس این حدیث مخصوص امام زمان است که ولی باشد و در حدیث بلفظ
امام فرموده است تو را بخدا از روی انصاف بگو امام مفرد است یا جمع بلكه مفرد است و داللت مفرد بر مفرد
است نه جمع و از حضرت ابی الحسن رضا علیه السالم مروی است که حجة قایم نمیشود بر خلق از برای خدا
مگر بوجود امام حیی که او را بشناسند  ،حال میگوئی تو صاحباالمر علیه السالم را میشناسی یا حجة خدا را
قایم نمیدانی این دو قول هر دو باطل است اما خدا که حجتش کامل و بالغ است و اما صاحباالمر روحی فداه
شناخته نمیشود چرا که دانستی معنی غیبت همین است پس مقصود امامی است که شناخته شود و حضرت امام
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موسی کاظم علیه السالم در حدیثی میفرماید که حجة قائم نمیشود بر خلق مگر بامامی تا اینكه بخلق بشناساند
 ،و تو میدانی که مردم خدمت امام نمیرسند که او تعریف کند و اگر گوئی او مؤثر است همینطور بدلها میاندازد
عرض میكنم امام بااثرتر است یا خدا مسلما اثر امام از اثر خداست پس چرا خداوند خود خلق را تكمیل نكرد و
پیغمبر فرستاد معلوم است که نمیشد اگر چه او قادر بود اما خلق بدون واسطه نبی ظاهری تكمیل نمیشدند
همچنین امام قادر است و اآلن هم اثر میكند اما جماعت خاصی متأثر میشوند و ایشان از امام بمنزله رسولند از
خداوند و حجت امامند چنانكه میفرماید انهم حجتی علیكم و انا حجة اهلل پس عامه باید رجوع بایشان کنند و
از ایشان در هر عصر یك نفر پیشواست و باقی ساکتند و معنی ناطق و ساکت سابقا ذکر شد و ملتفت باش که
مراد چیست که سهو نكنی و بر خطا نروی و علماء متعددین را نفی ننمائی و حضرت باقر علیه السالم فرمود
زمین باقی نمیماند بدون امامی که ظاهر باشد و همچنین شخصی عرض کرد بحضرت صادق علیه السالم که
زمین خالی میماند از عالم حی ظاهری از شما که مردم رو باو کنند در حالل و حرام خود فرمود نه  ،تا آخر
حدیث و از این قبیل اخبار هم بسیار است که همه داللت میكند بر وجود امام زمان و بحسب ظاهر مراد مفرد
است حال میخواهیم بطوری اثبات کنیم مراد از امام را که شبهه نماند از برای اهل حقی که غرضی و مرضی
ندارند .
پس عرض میكنم که امام در لغت بمعنی پیشواست چنانكه این امر مسلم و واضح است و پیشوا بمعنی کسی
است که مردم ایتمام باو میجوین د و تأسی باو میكنند خواه حق باشد خواه باطل از این جهت است که ائمه کفر
میگویند و ائمه اسالم و ایمان پس باین معنی امام مطلق است و شامل همه پیشوایان است و از این باب است که
امام جماعت میگویند و امام جمعه  ،در این باب رجوع بقاموس و مجمع بكن تا لغت امام را بفهمی و گاه
میشود که امام میگویند و از این اخص است و مراد آن کسی است که باو تأسی میتوان کرد و از او میتوان گرفت
کلی و جزئی را  ،این معنی اگر چه اخص است ولی باز شامل است ائمه هدی و انبیاء و شیعیان را که ایشانند
اسوه خلق و همه باید بایشان اقتدا کنند و از ایشان اقتباس نمایند و این است که میفرماید انما جعل االمام لیؤتم
به و گاه میشود که از این اخص میشود و مراد از آن عهد خداست که باحدی نمیرسد مگر هر که را که خدا
خواسته باشد و آن وقت مخصوص است بائمه هدی و هر یك از انبیا که خدا خواسته باشد و این همان امامت
است که ابر هیم را خداوند امام کرد و مقام آن فوق نبوت است و چون دعا کرد درباره ذریه خود قبول نیافتاد
مگر برای آنها که از عالم ذر ثابت شده بود فرمود انی جاعلك للناس اماما قال و من ذریتی قال الینال عهدی
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الظالمین پس بمعنی آخر مخصوص است بجماعتی خاص و برای ایشان آثاری خاص است و این کتاب گنجایش
ذکر آنها را ندارد اگر خواسته باشی آثار ایشان را بدانی و مطلع شوی رجوع کن بحدیث طارق بن شهاب و
احادیث دیگر در این باب  ،و اما بمعنی اوسط و معنی اول درباره شیعیان مسلما اثبات میشود و هیچیك از
مسلمانان این را استنكاف ندارند و در معانی االخبار روایت کرده است که سمی االمام اماما النه قدوة للناس
منصوب من قبل اهلل مفترض الطاعة  ،و این صفت شامل شیعیان میشود و خداوند هم میفرماید و نرید ان نمن
علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین حال تو نظر کن که کیانند آنان که ایشان را
خل ق ضعیف شمردند پس از ائمه بجز شیعیان و احادیثی چند دلیل این است که ایشان مستضعفان هستند پس
خداوند ایشان را ائمه کرده و وارث قرار داده است که وارث انبیا شدند و وارث زمین و در حدیث از حضرت
صادق علیه السالم مروی است که ائمه در کتاب دو امام است امام عدل و امام جور خداوند فرموده است } و
جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا { ال بامر الناس  ،و فرمود } و جعلناهم ائمة یدعون الی النار { تا آخر حدیث و از
ابی بصیر از آن بزرگوار مروی است ان الدنیا التكون اال و فیها امامان امام بر و فاجر  ،تا آخر و اطالق این دو
حدیث داللت میكند که بر قدوه باز امام اطالق میشود و احادیثی هم داریم که بطور خاص داللت میكند بر این
مطلب از آن جمله است که حضرت امیر علیه السالم در حدیث همام میفرماید پس از آنكه همه آثار و صفات را
میفرماید  :بل یقتدی بمن کان قبله من اهل الخیر فهو امام لمن بعده من اهل البر  ،و این حدیث دلیل صریح است
که مؤمن امام بارّین است و از ابن اذینه روایت شده است که حدثنا غیر واحد عن احدهما علیهما السالم انه قال
الیكون العبد مؤمنا حتی یعرف اهلل و رسوله و االئمة علیهم السالم کلهم و امام زمانه و یرد الیه و یسلم له ثم قال
کیف یعرف اآلخر و هو یجهل االول  ،و تو میبینی که میفرماید همه ائمه و امام زمان پس مراد از امام زمان غیر
از ائمه است و برای ائمه علیهم السالم مقامی است فوق خلق که اگر کسی ادعای آن مقام را کند یا طمع ادراك
مقام ایشان را کند کافر میشود و لكن دون مقام ایشان امامت بمعنی پیشوائی آمده و صحیح است و درست و در
میان مردم هم معروف است علماء را امام میخوانند میگوئی امام جماعت ائمه لغت ائمه فقه ائمه نحو همچنین
میگوئیم بایشان ائمه و مراد این است که ایشان پیشوایان خلقند  ،خالصه پس از آنكه فهمیدی که ایشان امامند
بر بارین و کسانی که بایشان اقتدا کنند و در اخبار هم دیدی که میفرمایند امام زمان و نمیفرمایند ائمه زمان بفهم
که امام یكی است و ده نفر پیشوا معنی ندارد و یك نفر است المحاله  ،چون این مطلب ظاهر شد اخباری چند
که بطور صراحت میفرمایند که ناطق یكی است روایت مینمایم تا بر مردمان بیغرض شبهه نماند  ،عن عبید بن
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زرارة قال قلت البی عبداهلل علیه السالم ترك االرض بغیر امام قال ال قلنا تكون االرض و فیها امامان قال ال اال
امامان احدهما صامت الیتكلم و یتكلم الذی قبله و االمام یعرف االمام الذی بعده و قیل له تكون االرض و فیها
امامان قال ال اال امام صام ت الیتكلم و یتكلم الذی قبله و عنه قال الیكون امامان اال و احدهما صامت الیتكلم
حتی یمضی االول و قیل له هل یكون امامان فی وقت قال ال اال ان یكون احدهما صامتا مأموما لصاحبه و اآلخر
ناطقا اماما لصاحبه و اما ان یكونا امامین ناطقین فی وقت واحد فال و عن ابیبصیر عن ابیعبداهلل علیه السالم فی
قول اهلل عز و جل و بئر معطلة و قصر مشید فقال البئر المعطلة االمام الصامت و القصر المشید االمام الناطق و قیل
له تكون االرض بغیر امام قال ال قلت افیكون امامان فی وقت واحد قال ال اال و احدهما صامت قلت فاالمام یعرف
االمام الذی من بعده قال نعم قال قلت القائم امام قال نعم امام بن امام و قد اوذنتم به قبل ذلك  ،و امثال این اخبار
بسیار است و پس از آنكه فرمایش حضرت امیر را بطور صراحت دیدی که مؤمن امام است و مراد از این مؤمن
هم فهمیدی که کامل عصر است و در این اخبار هم میفرماید که دو امام ناطق نیست پس چه اشكال میماند در
مسأله الحمد هلل و لكن مع ذلك برای رفع شبهه حدیث مفصلی عرض میكنم با علت که از برای هیچكس شبهه
نماند و حدیث را ترجمه میكنم که فارسی فهمان هم بهره ببرند  ،در علل فضل است از امام رضا علیه السالم پس
اگر بگوید چرا جایز نیست که در زمین دو امام یا بیشتر در یك وقت باشند گفته میشود بجهت عللی چند بعضی
از آنها این است که امام واحد فعل و تدبیر او مختلف نمیشود و دو تا فعل و تدبیرشان متفق نمیشود و این از این
جهت است که نمی یابیم دو نفر را مگر اینكه هم و اراده آنها مختلف است پس اگر دو نفر شدند آنگاه اراده و
تدبیرشان مختلف شد و هر دو مفترض الطاعه باشند هیچیك از آن دو اولی بطاعت نیست از دیگری پس در این
اختالف خلق بود و تشاجر و فساد پیدا میشد پس احدی مطیع یكی از این دو نمیشد مگر اینكه معصیت دیگری
را کرده بود پس معصیت شامل میشد همه اهل زمین را و با وجود این راه بسوی طاعت و ایمان نمیجستند و
اینهم از جانب خدا بود که خود او باب اختالف و تشاجر را وضع کرده بود وقتی که امر کرد ایشان را بمتابعت
دو نفر مختلف و بعضی از آن علل این است که اگر دو امام بودند هر یك از دو خصم بر او جایز بود که میل
بیكی بكند نه دیگری در حكومت و هیچیك از این دو هم اولی از دیگری نبود که متابعت کرده شود پس همه
حقوق و احكام و حدود باطل میشد و معطل می ماند و بعضی از آنها این است که هیچیك از دو حجت اولی
بسخن گفتن و حكم کردن و امر و نهی نیستند از دیگری پس اگر همچنین شد بر هر دو واجب میشود که همراه
ابتدا بسخن کنند و جایز نیست بر یكی از این دو تا که بر دیگری در چیزی سبقت بگیرد هرگاه در امامت بیك
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درجه باشند پس اگر جایز شد که یكی از این دو ساکت شود بر دیگری هم جایز میشود و هرگاه جایز شد برای
هر دو سكوت کردن همه حقوق و احكام باطل میشد و حدود معطل میماند و حالت مردم میشد مثل اینكه
امام ندارند  ،تمام شد موضع حاجت از حدیث  ،حال انصاف ده که این علت که بر آن نص فرمودهاند آیا جاری
است در غیر ایشان یا نه عرض میكنم البته جاری است بلكه بطریق اولی جاری است چرا که ایشان از یك نور
و یك طینتند و میان ایشان اختالف نیست معذلك اینطور میفرمایند پس در غیر ایشان چه طور است و اصل این
حدیث مشكل است و بطور اختصار چند کلمه در وجه اختالف عرض میشود عرض میكنم در ائمه اطهار
صلوات اهلل علیهم این احتمال نمی رود که بحسب طبیعت مختلف شوند که هر کدامی رو بطرفی بطبیعت روند
و لكن خداوند عالم جل شانه هر یكی را مأمور بخدمتی مخصوص فرموده است و از ایشان در عالم ذر همان
عهد را گرفته است و چون بدنیا بیایند هر یكی اگر تكلم نمایند باید بآنچه مأمورند راه روند و لكن تا مدتی بامر
خداوند ساکت میشوند این هم عهدی است معهود اگر نطق کردند بآنچه مأمورند نطق میکنند مسلما و اگر
کسی بگوید تكلم بكنند و بر یك رأی و قول باشند عرض میكنم پس در این صورت امام اول که سخن میگوید
امام ثانی چه حاجت است که سخن بگوید و کار لغو نمیکنند چرا که یكی از ایشان مسلما کفایت ملك را
میكند و دیگری مشغول باشد ب عبادت اولی است و از این گذشته در اخبار دیدی که سابق امام است و الحق
مأموم پس مأموم با امام سخن نمیگوید ابدا مگر از او روایت کند چنانكه در حدیث است که امام بمأموم نماز
را میرساند و مأموم بامام صدا نمیرساند و این در باطن داللت میكند بر مطلب و این عرض را محض تسكین
قلب عرض می کنم ولی باالتر از این عرض میكنم که حضرت امام حسین با صورت حسینی مأمور است بآن
وضع سلوك و امام حسن با صورت حسنی مأمور است بآن وضع سلوك در زمان امام حسن عالم متحمل نیست
مگر صورت حسنی را اگر میگوئی امام حسین بصورت امام حسن شود بعینه عرض میكنم ثبت المطلوب همان
امام حسن امام حسین است که حسنی شده است و بهمان صورت که صالح است ظاهر شده است اگر بصورت
حسینی ظاهر شود که عالم مقتضی نیست پس اگر دو نفر شدند عالم دو نفر برنمیدارد و اختالف میشود اگر
یكی باشند که اآلن مطلب حاصل است ملتفت باش چه عرض کردم اگر چه مجمل عرض کردم حاصل این شد
که اگر میگوئی دو امام در همه چیز مثل هم باشند در زمان هر یك این مطلب حاصل است چهارده معصوم بر
یك حالند و در یك نفر ظاهر اگر میگوئی در یك چیز خاص ولو در صورت ظاهری اختالف داشته باشند همه
این اختالفها حاصل میشود پس حرفهای پارهٔ در این حدیث شریف و تأویلهای ایشان بیجاست و اما درباره
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نقبا و نجبا اگر چه مثل سایر خلق اختالف جاری نیست اما اختالفی دارند چرا که همه در یك درجه و مقام
نیستند هر کسی مقامی دارد پس المحاله اختالف حاصل میشود مثل اینكه میان سلمان و ابوذر بود با اینكه هر
دو نقیب بودند بنا بر قولی و المحاله مردم بعضی میل بسلمان میكنند بعضی میل بابوذر و هر دو واجب االطاعه
هستند پس اختالف حاصل میشود مسلما و همچنین در نجبا المحاله اختالف حاصل میشود و این اختالف اسباب
اخت الف خلق است  ،اگر میگوئی متعددین در یك عصر بر یك وتیره راه روند و به یك صورت و سیما ظاهر
شوند می گویم یكی هست و کافی است اگر میگوئی باختالف ظاهر شوند میگویم اسباب اختالف خلق است
حتی آنكه اگر در هیچ باب اختالف نشود مگر اینكه یكی پیر باشد یكی جوان در اختالف خلق بس است پیرها
میل به پیر می کنند و جوانها میل بجوان و اما در مقام صلحا مسلما اختالف بیشتر است و اسباب شقاق و نفاق
در خلق بیشتر می شود و این اسباب فساد است و خود فقها ملتفت این مطلب شدهاند و در فتاوی خود نوشتهاند
که اگر مرافعه نزد یكی بگذرد جایز نیست نزد دیگری مرافعه روند چرا که میدانند که اختالف میشود و میبینی
در فتاوی که اختالف می افتد چقدر شقاق و نفاق میان خلق پیدا شده است چه جای چیزهای دیگر که اسباب
اختالف کلی است و در حدیث می فرماید که اهل حق اختالف ندارند و اهل باطل اختالف دارند خالصه چون
این مط لب را دانستی وجه فرمایش امام در حدیث معلوم میشود و حاجت بتأویل نیست الحمد هلل این بود آنچه
من میفهمم از اخبار و آثار ،
هذا جنای و خیاره فیه و کل جان یده الی فیه
حال چون این مطالب واضح شد پارهٔ بیانهای دیگر الزم است در این مورد یكی اینكه آیا فقهاء و علماء مثابند
یا معاقب که متعدد شدهاند  ،یكی جواب شبهات که داده میشود و پارهٔ مطالب دیگر که باید بدانند و این
بیانات را در چند فصل ایراد میکنم بطور اجمال انشاء اهلل .

فصل
بدانكه خداوند عالم جل شانه حكیم است و حكیم لغوکار و عبثکار نیست پس هر چه برای چیزی خوب است
و سبب نظام امر ملك است میكند و هر چه سبب فساد امر ملك و دین است نكرده است و اخبار آلمحمد گواه
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این معنی است و در احادیث بسیار میفرماید که ان اهلل الیفعل بعباده اال االصلح و این امری است محقق و در
غیر این مقام اثبات نموده ایم و مقتضای این حكمت این است که در این ملك در هر وقت و زمان هر چه اقتضا
کند قرار دهد و هر کس و هر دین و هر کتاب را که اقتضا کند بگذارد بلكه همین مقتضای عدل و رأفت و
رحمت و بزرگی و قدرت خداست و اگر کسی خیال کند که ملك اقتضائی کرد و خداوند نداد نسبت جبر بخدا
داده است یا نسبت نامهربانی و عدم بزرگی و قدرت و حكمت و حاشا که ما چنین دینی داشته باشیم هر کس
هر چه اقتضا کند خدا باو داده است و بنای عالم بر این است هر وقت عالم هم اقتضائی کند خدا داده است و بر
ح سب وعده پس از این هم میدهد ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم  ،ادعونی استجب لكم پس در
زمان آدم اقتضای نبیی مثل آدم و شرعی مثل شرع او و صحفی مثل صحف او کرد خدای حكیم قادر مختار
رؤف عادل هم عنایت فرمود چون سبك تغییر کرد و حضرت آدم ترقی داد ملك را و اوصیاء او تربیت نمودند
ذریه او را اقتضای امری باالتر نمود و شرعی باالتر و نبیی بزرگتر خداوند حضرت نوح را با شرعی باالتر فرستاد
و هكذا یوما فیوما ملك ترقی کرد خداوند بر حسب اقتضای ملك شرایع را تغییر داد و بدانكه حتم نیست که
همیشه ملك بر یك نسق اقتضا نماید یك دفعه اقتضا میكند که پیغمبر بزرگتر باشد و شرع پستتر یك دفعه
اقتضا میكند شرع بزرگتر باشد و پیغمبر پستتر یك دفعه اقتضا میكند که هر دو بزرگتر شود و خداوند بر حسب
حالت ملك عنایت میفرماید یوما فیوما و از این مطلب شاید بفهمی که دلیل ترقی ملك این نیست که تسلیمکننده
زیادتر شود و منكر کمتر بلكه امری دیگر است ورای این سخنان  ،آیا نمیبینی که حضرت نوح تشریف آوردند
و شرع را باالتر بردند و تسلیم نكردند مگر قلیلی حتی اهل سفینه هم همه مؤمن نبودند و این سخن را عرض
کردم که ملتفت باشی و امروز بر علماء راسخین بحث نكنی که عالم متحمل نیست و منكر میشوند چرا فضایل
عالیه میگویند  ،منكر نمی شوند مگر امثال همانها که منكر سابقین شدند نظر بمجموع ملك است و خداوند
میخواهد ملك را باال ببرد نه چهار نفر فاسق فاجر که حشو ملكند نمیبینی حضرت پیغمبر (ص) امر والیت
حضرت امیر (ع) را ک ه همه انبیاء بطور کنایه و اشاره فرمودند صریح فرمود و همه کس کافر شدند مگر قلیلی
خالصه مقصود این بود که ملتفت این مسأله باشی و اصل مراد ما این است که عالم روز بروز اقتضاها میكند و
خداوند بر حسب اقتضای ملك عنایت میكند پس چون اقتضای وجود خاتم صلوات اهلل علیه و آله را کرد آن
بزرگوار را مبعوث فرمود چون اقتضای نبودن آن سرور را کرد روی خود را پنهان نمود چون اقتضا کرد که امر
حضرت امیر مخفی باشد ابرهای وجود مخالفین را ظاهر کرد چون اقتضای ظهور کرد آنها را برانداخت و هكذا
43

در ائمه اطهار صلوات اهلل علیهم بهمین منوال ام ر گذشت تا زمان غیبت  ،و این را بدان که پس از هر حجتی
صالح ملك این است که باطلی ظاهر شود از جهاتی چند یكی بجهت امتحان خلق که هر کس طالب است برود
لیعلمن اهلل الذین صدقوا و لیعلمن الكاذبین یكی بجهت اینكه آن گیاههای ضعیف که حجت اول سبز کرده است
چون تاب حرارت آ فتاب وجود او را نداشتند خدا حجت را برد پس باید ابر باطلی ظاهر شود و آفتاب وصی از
پشت آن ابر باشد که این گیاهها سبز شوند و خرم گردند تا خرده خرده آفتاب وصی ابرها را تحلیل ببرد و امر
خود را ظاهر کند آن وقت او هم غروب میكند باز ابری باال میآید بعینه مثل اینكه در این ملك میبینی چون
آفتاب طالع شود ابرها و غبارها پیش روی او را گرفتهاند خرده خرده باال میآید ابرها تحلیل میروند تا در وسط
ظهر ابر تمام میشود غالبا اگر یك وقتی آفتاب ظاهر نشد معلوم است که غضب خداست و این است تأویل حدیث
شریف که اگر وقت ظهر آفتاب ظاهر نشد معلوم است که خداوند غضب بر بندگان کرده است خالصه چون از
ظهر بگذرد شیئا فشیئا ابرها پیدا میشود تا غروب شود و این ابر دویم از این جهت است که هر بزرگی چون
امرش ظاهر شد و خداوند او را نصرت کرد جمعی منافقین گرد او جمع میشوند المحاله از جهاتی چند یك سرش
باز نگاه داری آن نباتات بچه است که تاب آفتاب را ندارند بواسطه برودت منافقین قدری راحت شوند تا آفتاب
غروب کند و مجددا طالع شود خالصه پس از برای باطل جوالنی هست باقتضای ملك و المحاله این باطل فی
الجمله شبیه بحق است چرا که اگر بكلی برعكس باشد دو عیب میكند یكی اینكه کفرش ظاهر میشود و مردم
نمیتوانند متابعت او را کنند یكی اینكه آن گیاهها بكلی فاسد میشوند چرا که اگر بكلی برعكس شد ضعفا را
بكلی بی بهره از دین میكند و امر خداوند فاسد میشود از این جهت هیچ باطلی در ملك قرارداد نشده است مگر
اینكه مشوب بحق بوده است و باید باینطور خرده خرده مردم تربیت شوند تا قدری سخت شوند و تحمل حق
صرف را بیاورند از این جهت است که می بینی در غاصبین حقوق ائمه اطهار و حجج خداوند آثار اسالمی پیدا
میشود و اگر بر صرافت خود بودند کفر صرف بودند پس این آثار را بوجود آن ولی و برکت او خداوند از او
ظا هر میكند که ملكش بكلی خراب نشود اگر عمر مثال آن خباثت ذاتی خود را بروز میداد و بكلی شرع را از
میان برمیداشت ابدا مسلمین از او تمكین نمیكردند و خدا هم راضی نمیشد طوری میشد آخر االمر که اسم رسول
خدا برده نشود و خدا از این ابا فرموده است و لكن ببرکت حضرت امیر علیه السالم صورت ظاهری برای او
درست میكنند و لكن از آن طرف هم بطوری که بخواهند بطالنش را فاش میكنند تا امر مشتبه نشود خالصه هر
وقت عالم هر چه اقتضا کرده دادهاند تا وقتی که صالح در غیبت شد پس امام (ع) غایب شد پس از امام هر
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وقت عالم هر چه اقتضا کند باز ظاهر خواهد شد اگر یك وقتی مقتضی فقیه است فقیه میآید یك وقتی مقتضی
حكیم است حكیم میآید یك وقتی مقتضی نقیب است نقیب میآید یك وقتی مقتضی ارکان شد ارکان ظاهر
میشود هر وقت مقتضی امام شد امام ظاهر میشود خالصه بر حسب فطرة اولیه همه حجج خدا باید ظاهر باشند
و پنه ان نشوند و لكن پنهان نشدند و نمردند مگر بجهت اعراض ملك پس هر عرضی که رفع شد همان قدر
حجت ظاهر میشود مثل اینكه چراغی را در مردنگی مسی بگذارند این مس باعث خفاء نور چراغ شده است نه
خود چراغ هر یك سوراخ که باین بكنند همانقدر چراغ ظاهر میشود تا آنكه بكلی او را بردارند چراغ ظاهر
میشود پس اگر عالم بفطرت اولیه برگردد همه حجج خداوند ظاهر میشوند مثل اینكه در رجعت همه میآیند و
پیغمبر ما صلی اهلل علیه و آله رجعت میفرماید و این حكم اولی است و اما در دنیا بر حسب صالح دنیاست حال
چون این مسأله را دانستی بدانكه امر ناطق هم همینطور است اگر ملك اقتضا کرد ناطق عالنیه و آشكارا ظاهر
شود ظاهر میشود اگر اقتضا کرد که ظاهر شود و ناطق هم باشد ولی ادعای اینكه من ناطق از جانب آلمحمد
علیهم السالم هستم نكند نمیكند اگر اقتضا کرد پنهان شود پنهان میشود و لكن این عالم تا حال اقتضا نكرده
است که حجت خداوند از او منقطع شود و علم پنهان بماند همیشه یا پیغمبری یا وصی پیغمبری یا نقیبی یا نجیبی
یا عالمی صالح و متقی و پرهیزگار در این ملك بوده است حتی آن زمان را که ایام فترة میشمرند که میان عیسی
و پیغمبر ما صلی اهلل علیه و آله و علیه السالم باشد حجت خداوند منقطع نشده است و علما بودهاند حتی در زمان
غیبت بعضی از انبیا علما بودهاند خالصه این عالم خالی از حجت نبوده و نخواهد شد دین خود را دست جاهالن
مده و حرفهای جهال را مپذیر و اگر براهین این مسأله را خواسته باشی بكتاب برهان نظر کن که کتابی شریف
است و حج ت خدا هم همیشه بین و آشكار است و امر او مثل آفتاب میدرخشد و هرگز مشتبه بباطل نمیشود و
همیشه هم بازاء حق باطلی بوده است حتی آنكه اگر حجت فقیهی بوده است باطل فقیهی بوده است اگر حكیم
بوده باطل حكیمی بوده است حتی در زمان نواب جمعی ادعای نیابت خاصه میكردند و باطلی میان مردم
میگذاردند بلكه عرض میكنم که باطل هر حقی بسیار شبیه بآن حق میشود نهایت خداوند بطوری که میخواهد
امر او را باطل میسازد مثال آنها که مقاومت با پیغمبران میكنند المحاله بر دست ایشان شعبدهها و سحرها شبیه
بمعجزه ظاهر میشود و علوم ظاهر میشود آنها که مقابلی با علمای راسخین میكنند المحاله علمی دارند که مشتبه
بشود آیا نمیبینی که اگر خداوند عالم اهل حق را صاحب همه صفات نیك بكند و باطل را بكلی برعكس بكند
در همه چیز احدی رو بباطل نمیكند پس المحاله یك چیزی میخواهد که فریفته او بشوند از این جهت است که
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در یكی از رسائل که در جواب سؤاالت بعضی نوشتهام ایشان سؤال کردهاند که شیطان زرنگ شده است و از
ضرورت مشایخ بیرون نمیرود ما چطور حق را بشناسیم عرض کردم بلی میشود و این از جهت امتحان است ولی
خداوند آخر او را رسوا میكند و مراد من این بوده است که مسایل را بسا بیان میكند از روی فرمایشات ایشان و
تقدس ظاهری هم بخود می بندد که شبیه بحق شود و منكرات را عالنیه ظاهر نمیكند پارهٔ چنین پنداشتند که
من میگویم شیطان از ضرورت اسالم خارج نمی شود و حال اینكه مراد این نیست مراد این است که شبیه بحق
میشود از این جهت اسم شبهه شبهه شده است یعنی شبیه بحق است و امام میفرماید پیش از قایم ما دوازده علم
بلند میشود که همه شبیه بحقند مسلما مقصود این است که یك طوری راه میروند که مشتبه میشوند اآلن باطلین
را مشاهده میكنی که چطور راه میروند که فحول باید تعمق کنند تا بطالن ایشان را بفهمند اگر بفسق و فجور
ظاهر شوند که همه کس میفهمند  ،خالصه مراد من این نیست که شیطان مسلم میشود مؤمن میشود از ضرورت
اسالم و شیعه بیرون نمیرود ولی مقصود این است که بخود پارهٔ چیزها را میبندد و خداوند او را رسوا میكند
آخر االمر المحاله تا مردم بفهمند ولی پارهٔ ملتفت نمیشوند و ایراد هم میگیرند غافل از اینكه اگر لغزشی هم از
مسلم سرزند باید بپوشند خالصه حاصل مطلب اینكه این امر بر حسب صالح خلق است اگر اقتضای عالم کرد
عالم ظاهر میشود اگر اقتضای نقیب کرد نقیب اگر اقتضای نجیب کرد نجیب و باینطور ملك باید ترقی کند .
فصل
مسأله دیگر باید بیان نمود و آن این است که بدانیم که اگر احیانا امروز ناطقی ظاهر شد از آن ناطقین که سابق
عرض شد آیا همه کس باید او را بشناسند یا نه و اگر بعضی نشناختهاند تكلیف چیست  ،مسلم است که همه
خلق امروز این چشم را ندارند و قادر بر این نیستند پس تكلیف با ایشان چیست  ،عرض میكنم در اخباری چند
دیدی بلفظ ضال میفرماید که ضال است کسی که او را نشناخت در پارهٔ بلفظ کفر و نفاق و لكن پس از تتبع
تام در اخبار و آیات که اآلن مجال استدالل ندارم دانستیم که چنین کسی مطلقا کافر نیست و مردم چند قسمند
بعضی مستضعفان هستند مثل صبیان و مجانین و آن پیرها که از کار افتادهاند و شعورشان تمام شده است لكیالیعلم
من بعد علم شیئا و آنها که از شدت جهل چیزی نمی فهمند این جماعت مستضعفند و تكلیف ایشان بحسب
حالت ایشان است نه زیادتر و کمتر و ایشان کی میتوانند این شخص را بشناسند الیكلف اهلل نفسا اال ما آتاها پس
اگر نشناختند کافر نمیشوند و جماعتی از خلق هستند که صاحبان شعور و تكلیفند و لكن در تجسس هستند و
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اقرار دارند نهایت ندانستهاند آنها ضالند یعنی گم شده اند و راه را نفهمیدند و خدا اجل از این است که ایشان را
عذاب کند و در حدیث است حق علی اهلل ان یدخل الضالل الجنة خواه عالم باشد خواه جاهل الزم نكرده است
که هر کس عالم شد تا تجسس کرده است بفهمد و تا در حال تجسس است مؤمن است و من یخرج من بیته
مهاجرا الی اهلل و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی اهلل و ای بسا در همین علماء جماعتی هم باشند که
از ادله چنین بفهمند که ناطق نباید یكی باشد چنانكه اآلن جمعی هستند از فقهاء و علماء قائل باین مسأله هستند
اگر چه عمل ایشان بر غیر این داللت کند معذلك ایشان را کافر نمیتوان گفت و ناصب هم نیستند پس ای بسا
اآلن جماعتی هستند در سلسله که معروف بباالسری شدهاند که باین مسأله قائل نیستند و بناطق خاصی هم اقرار
نكردهاند و مع ذلك کله ایشان را نه ناصب میخوانیم و نه کافر بلكه دوست هم میدانیم چرا که از حال ایشان
معلوم است که مراد ایشان تخلف از آلمحمد نیست نهایت چنین فهمیدهاند بلی میگوئیم مسأله را نفهمیده است
و از باب اینكه ما این مسأله را فهمیدیم تقلید دیگری را نمیكنیم و جماعتی هستند که مسأله را فهمیدند و اعلم
را شناختهاند و از غرض و مرض منكر شدهاند و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما پس این جماعت ناصب
میشوند چرا که امام فرمود لیس الناصب من نصب لنا اهل البیت و لكن الناصب من نصب لكم و هو یعلم انكم
تتولونا پس ملتفت مسأله باش و مسلمین را عبث عبث تكفیر و لعن مكن مادام که انسان جاحد نشود کفر جحود
باو تعلق نمیگیرد و جحود بعد از یقین است .

فصل
در شبهاتی که احتمال میرود در این مسأله  ،اخباری چند وارد شده است در تعدد عدول در هر قرن و عصر و
چند حدیث است در تعدد علماء و پارهایست که داللت میكند بر هدایت کردن هفتاد نفر در هر عصر و پارهایست
که داللت میكند که خدا در هر جائی چراغی گذارده  ،عرض میكنم هیچیك اختالف ندارند ابدا چنانچه سابقا
گذشت اما متعددین پارهٔ جهات خدمتشان متعدد است مثل ارکان هر کس مأمور بخدمت خود است و رجوعی
بكار و شغل دیگری ندارند و هیچ ضرر نمیرساند و رجوع هر چهار بامام علیه السالم است پارهٔ هستند که
پنهان هستند و میان مردم نیستند گیرم هزار نفر باشند چه نقل است پارهٔ در میان مردم هستند نهایت دلیل بر این
داللت میكند که این عدول مشغول بترویج امر دینند نفرمود که همه دعوت میكنند بطور استبداد و بال شك
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ایشان درجات دارند پائینتر تمكین از باالتر میكند و باالتری حجت بر پائینتری است و همه نفی میكنند از دین
تحریف و تأویل باطلین را ولی پستتر بامر باالتر  ،همه المحاله بر گرد مرکزی حرکت میكنند مرکز ایشان
ناطق است و اگر یك وقتی زمان اقتضا نكرد که مرکز ایشان بروز کند یكی از آنها که زمان مقتضی باشد ناطق
میشود اما آنها که باالتر از ناطقند که زمان مقتضی نیست نطق کنند و اگر هم در مورد خاصی کس مخصوصی
را هدایت کنند ضرر بنوع نمیرساند و آنها که پستتر از ناطقند که مطیع او هستند و اگر مساوی دارد بطور
عالنیه نطق نمی نماید و در جائی احیانا اگر حاجتی افتد یك کلمه بگوید و نصرتی از دین نماید ضرری بر حال
ناطق ندارد و باین واسطه اسم او ناطق نمیشود با اینكه نفی کرده از دین تحریف غالین را چرا که مراد از ناطق
آن رئیس و سائسی است که نطق میكند و ای بسا اکابر اآلن هم در عالم باشند و در موردی خاص کسی را هم
هدایت کنند و نفی کنند از دین تأویالت را و رفع کنند شبهات را و لكن نه بطوری که دعوتی عالنیه نمایند و
بسا کسی آنها را هم نشناسد و لكن ناطق آنكس است که معروف و مشهود باشد و دعوت عام نماید و چه عیب
وارد میآید و باین حرف میان همه اخبار جمع میشود  ،و اما آنچه وارد شده است که امام هفتاد مرد را باطراف
میفرستد مراد این است که چون امام ناطق شود این جماعت را باطراف میفرستد و همه نوکرند و خادم و از
جانب او سخن میگویند و تعدد ناطقین الزم نمی آید و اگر این هفتاد نفر بامر کامل باطراف بروند و موعظه کنند
و درس دهند تعدد الزم نمیآید و اما سایر اخبار از همین که عرض شد اختالفشان رفع میشود و اگر بر کسی
شبهه شود که امام ناطق است اآلن پس همه عدول از جانب او میگویند عرض میكنم ناطق بظاهر که نیستند
مسلما و ناطق غایبند و هرگاه ناطق غایب یكی باشد و متكلمین ظاهر متعدد اختالف رفع نمیشود اگر میشود
در باالتر میبایستی بطریق اولی چنین باشد پیغمبر (ص) همیشه حی است و ناطق میبایستی پس از آن سرور ائمه
متعدد ناطق باشند چرا در این همه حدیث فرمود که چنین چیزی نمیشود همچنین خدا هادی است و ناطق چرا
در یك عصر دو پیغمبر مرسل ناطق نمیفرستد همچنین امام ناطق است و در یك زمان دو ناطق نمیگذارد مگر
امام نمیدانست که بدو ناطق عیب میكند یا نمیكند اگر عیب نمیكرد چرا یك نایب در هر زمان معین فرمود آن
وقت که نواب بودند پس از ایشان چرا بر همان شیخ مفید توقیع میآمد مگر فقهاء دیگر نبودند خالصه این امر
واضح است و اگر کسی بگوید در زمان سلف انبیاء در یك عصر متعدد بودند عرض میكنم اوال که این شرع را
بر شرع سابق نمیتوان قیاس کرد ثانیا متعددین جمعی که مبعوث نبودند جمعی مبعوث بر همان خانه خود بودند
یا ده نفر یا بیست نفر اگر بنا شد بیست نفر رجوع باو کنند و سایرین باو رجوع نكنند چه ضرر دارد حرف در
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این است که همه این امت یك امتند و مأمورند باالجماع که از راوی حدیث بگیرند و هر یك هر یك حجت
بر همه هستند اال من شاء اهلل و ثالثا همان انبیاء متعددین در هر عصر قطبی حی داشتند و بر گرد او حرکت
میكردند و اگر کسی شبهه کند که عدول مؤمنین با هم برادر دینی هستند و متفقند  ،اوال عرض میكنم که آن
حدیث سابق جواب این را داد و بر فرض اتفاق بر فرض محال مردم که متفق نیستند المحاله هر کسی میل به
یكی میكند آن وقت وجهه مختلف میشود و امر ملك فاسد میشود و از این گذشته مسلم است از فرمایش موالی
من که جمع بسیار متفق میشوند اگر روی ایشان به یك نفر باشد و اال بریاضت و عمل بعلم طریقت متفق نمیشوند
پس میان عدول یكی باید باشد که همه باالتفاق رو باو کنند تا آسوده شوند و متحد و اال مختلف شوند اگر نقیبند
قطبی دارند اگر نجیبند قطبی دارند اگر عالمند اعلمی دارند و همین قدر در جواب مسائل ان شاء اهلل کافی است
التماس دعا دارم  ،و قد فرغ من تسوید هذه االوراق مصنفها بیمناه الداثرة فی یوم السبت ثالثعشر من شهر
ذیالقعدة الحرام  ١٢٩٥فی کرمان حامدا مصلیا مستغفرا .

تمت

پیرامون وحدت ناطق ،از کتاب تنزیه االولیا
مصنف :مرحوم آقای حاج ابوالقاسم خان ابراهیمی اعلی اهلل مقامه

سؤال
از اول جلد چهارم تا پنجاه شصت صفحه فریاد میزند که باید یك نفر در هر زمان باشد عدل معصوم عالم بعلم
لدنی ظاهر مشاهد و غیره و آن رکن چهارم است و باید با مردم حرف بزند و فرمانفرمای دنیا باشد و خلیفه خدا
باشد و ظاهر باشد و در صفحه  ١٥٧سطر  ١٢جلد چهارم بكلی این عقیده را که در پنجاه شصت صفحه
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میخواسته برای عوام ثابت کند در این صفحه  ١٥٧انكار و باطل دانسته بلكه کفر شمرده آقای مجیب تكلیف
مردم چیست آقا را تصدیق نمایند یا تكذیب و شما تصدیق دارید آقا را یا تكذیب معین نمائید .
جواب
اما بنده کمترین بندگان مؤلف ارشاد اعلی اهلل مقامه که آنچه بفرمایند تصدیق دارم خواه بفهمم و خواه نفهمم
زیرا ایشان را صادق القول و عالم علم آل محمد علیهم السالم میدانم و آنچه از فرمایش ایشان نفهمم میدانم که
از قصور فهم من است و باید دعا کنم و از خداوند توفیق فهم بخواهم و اما سایر مردم هم در آنچه برایشان
مشكل شود از فرمایش آن بزرگوار قاعده این است که از تالمذه ایشان که مأنوس بفرمایش ایشان هستند سؤال
کنند که آنها توضیح دهند و متشابهات فرمایشات ایشان را بمحكمات برگردانند و حالی نمایند تا بفهمند و
هیچوقت نسنجیده و نفهمیده انكار نكنند زیرا در امر دین کمال احتیاط را باید رعایت کرد و در حدیث است
اخوك دینك فاحتط لدینك احتیاطا باید تكذیب نكنند شاید حقی را تكذیب کرده باشند و رد بر عالم آلمحمد
علیهم السالم نموده باشند که ردکننده بر راوی از آلمحمد علیهم السالم بفرمایش ایشان در حكم ردکننده بر
خداست چنانچه حضرت صادق علیه السالم به ابیبصیر فرمود که الراد علیك هذا االمر کالراد علی اهلل فی عرشه
 ،و اما تكلیف مثل شما را من نمیتوانم معین کنم و شاید راهی هم نداشته باشد زیرا فهم جوهری است خداداده
و بندگان نمیتوانند بدهند و بعض دلها را که خداوند مهر فرموده چاره آن دست کسی نیست و مؤلف ارشاد
اعلی اهلل مقامه در یكی از رسائل خود در مقامی که بیان غامضی را توضیح داده میفرماید مطلب همین است و
لكن لست اقدر علی شرح الصدور و احداث النور و من لمیجعل اهلل له نورا فما له من نور ،
علی نحت القوافی من مواقعها

** * **

و ما علی اذا لمیفهم البقر

خالصه که شما بمیل خودتان باشید تصدیق کنید یا تكذیب در هیچ جای دنیا اثری ندارد و بهر تقدیر اگر دروغ
و بهتان را کنار بگذارید پیش خدا و خلق هر دو بهتر است و ما اول توضیح پیرایههائی را که بر عبارات ایشان
عالوه کرده باید بدهیم بعد بحل اشكال بپردازیم که خالی از لزوم هم نیست و برای آنها هم که درد دین دارند
گاه اشكاالتی در این زمینه دست میدهد و من اهلل التوفیق پس میگوئیم جلد چهارم کتاب ارشاد از اول تا آخر در
اثبات رکن رابع و والیت اولیاء آل محمد علیهم السالم و باالخص کملین ایشان و معرفت نقبا و نجبا و لزوم
وجود ایشان است و منحصر به پنجاه شصت صفحه نیست و اما اینكه معرفت شخصیه ایشان هم بر هر فردی
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واجب است و اآلن هم معروف و مشهود باشند و دعوی این مقام را داشته باشند دیگر در کتاب ارشاد نیست و
معرفت شخصیه هم واجب نیست بلكه برای عامه مردم ممكن هم نیست و نقبا و نجبا در این اعصار غیبت غایبند
و بالفرض اگر ظاهر هم گاهی بشوند معرفت ایشان بسته باین است که خودشان چنین ادعائی نمایند و خود را
بشناسانند و وصف نقابت و نجابت امری نیست که در صورت ایشان عالمتی داشته باشد و مردم بشناسند باید
خودشان معرفی فرمایند و چنین ادعائی از کسی نشنیدهایم و نمیكنند زیرا امثال ایشان ابواب و نواب امامند که
در غیبت امام حكما باید غایب باشند و صالح و حكمتی هم در این زمانها در ظهور ایشان نیست بدالیلی که
در جای خود مذکور است و فعال در صدد نیستیم و این مطلب را در اخبار آلمحمد (ع) و در چندین جای
ارشاد تصریح فرمودهاند پس آنچه در جلد چهارم فرمودهاند جمیعا در لزوم معرفت نوعیه است نه شخصیه و برای
تقریب اذهان است که مردم نوع ایشان را بصفت بشناسند که هر وقت خدا خواست ظاهر شدند بشناسیم و
بیمعرفت نباشیم مثل اینكه صفات امام را هم می نویسند و استدالل میكنند که معرفت داشته باشیم با اینكه از
تشرف بحضور امام محرومیم و قصدشان کلیة این است که امثال ایشان هستند و واسطه فیض ما بین امام و
رعیت ایشانند که تكلیف خود را نسبت بایشان در هر مورد بدانیم و حكمت و کمال عالم هم در ظهور ایشان
است ولی این مشروط و معلق بر رفع موانع است و هنوز موانع مرتفع نشده و عالم بحد کمال نرسیده و تقیهها
برجا است و تا ظهور امام علیه السالم هنوز دچار تقیه هستیم و امثال آن بزرگان خود را بما نشان نمیدهند و
معرفی نمیفرمایند و مانعی هم نیست که یك نفری در مقامی و موقعی خدمت ایشان رسیده باشد یا برسد یا یكی
از ایشان را بشناسد و علم و عقل و قواعد کلیه منع نمیكند این مطلب را کما اینكه خدمت خود امام علیه السالم
هم اشخاصی گاهی رسیدهاند و نشناختهاند یا شناختهاند ولی اینهم فایده بحال عموم نمیكند و چنین کسی هم
اگر یكوقتی بود یا باشد برای امثال ما اظهار نمیكند و بروز نمیدهد خالصه که این جمله را توضیحا عرض کردم
که امثال جناب آخوند هم ملتفت بشوند که ایشان چنین مطلبی نفرمودهاند و دیگر آنكه ایشان صفات نقبا و نجبا
و کملین را که فرمودهاند اثبات عصمت کلیه برایشان نكردهاند و عصمت کلیه منحصر بچهارده نفس مقدس
است صلوات اهلل علیهم و حتی پانزدهمی ندارد و انبیاء خدا هم که معصومند و عصمت ایشان بدلیل کتاب خدا
و سنت رسول و ضرورت اسالم ثابت شده صاحب عصمت کلیه نیستند و ترك اولی برایشان جایز شمرده شده و
مبری از آن نیستند تا چه رسد بشیعیان که در تحت مقام انبیا واقع شدهاند پس معصوم نیستند و صاحب ارشاد
اثبات عصمت برایشان در هیچ کتابی نفرموده و جناب آخوند خلط مبحث نكنند بلی امام معصوم و حجت کبرای
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خداوند خواسته باشد ایشان را حفظ فرماید مانعی نیست مثل اینكه کرامات و تصرفات دیگر هم بر دست آنها
میفرماید و کرامات امثال حضرت سلمان را در اخبار شنیدهاید ولی اینها دخل بخودشان ندارد و هر چه هست از
امام است و شیعیان آلتی و اسبابی هستند در دست امام و بر امام ممكن است که بر دست هر کسی خواسته باشد
امری را جاری فرماید و حتی در اخبار بما اجازه ندادهاند که اگر خارق عادتی از یكی از آنها بهبینیم اسم آن را
معجز بگذاریم و دستور است که کرامت بگوئیم خالصه عصمت هم از همین قبیل است ولی عصمت مختص
بامام است الغیر و دیگر آنكه آنچه از عبارت آخوند استنباط میشود این است که از مجموع پنجاه شصت صفحه
که نشانی داده و غیر آنها همچو فهمیده که ایشان معتقد بودهاند که کامل شیعه در هر عصری باید یكی باشد و
او فرمانفرما و قائم مقام امام باشد در جمیع فیوض و در صفحه  ١٥٧بر خالف آن مرقوم فرمودهاند و اشتباهی
ع ارضش شده و ضد و نقیض پنداشته و بحساب خود تناقض پیدا کرده است و اگر چه باز بهمان عادتی که آخوند
دارد حدود روایت را رعایت نكرده و نسبت داده که در صفحه  ١٥٧فرمودهاند این عقیده کفر است در حالی
که چنین لفظی نیست ولی فرمودهاند ما چنین اعتقادی نداریم و علی ای حال که در این مورد بخصوص بجناب
آخوند حق میدهم که اشتباه کرده و این اشتباه بر اهل علم هم گاهی دست داده و مطلب دقیق و مشكلی است
و متشابهاتی هم در عبارات خود مؤلف اعلی اهلل مقامه در این مورد هست که اشخاص سطحی را باشتباه میاندازد
و برای مغرضین هم که در قلوب ای شان میل از حق است مستمسكی است که زبان درازی کنند و لكن بر خداست
احقاق حق و ابطال باطل و اما متشابهات عبارات ایشان هم امری است که چاره از آن نیست و حكیم ناچار
است که کالم متشابه داشته باشد و اگر ایراد بكنی باید بكالم خدا و اخبار اهلبیت هم ایراد کنی که چرا متشابه
فرموده اند و کالم حكیم هم که مأخوذ از آنها است طبعا محكم و متشابه دارد و باید ملتفت بود و هر یك را
بجای خود گذارد و دلیلش همان است که در قرآن و اخبار هم هست و فعال در صدد بیان دلیل این مطلب نیستیم
زیرا تفصیل زیاد دارد و از مطلب خارج میشویم ولی میگوئیم که باید محكم و متشابه را تشخیص داد و جدا
کرد و اینها که بنظر اشخاص بی اطالع از اصطالح میآید تناقض نیست و تمام مطلب یكی است و اهل علم و
کمال میدانند که بعض مطالب علمیه هست که جز با متشابهات ادا نمیشود و اگر ممكن میشد خداوند در کتاب
مجید متشابهات قرار نم یداد خالصه آنكه آنچه محقق است و کتاب خدا و سنت رسول و اجماع و ضرورت و
دالیل آفاق و انفس و جمیع عقول دال بر آن است و امر محكمی که هیچ شبهه در آن نیست و در تمام جلد
چهارم ارشاد و سایر تألیفات آن بزرگوار و سایر مشایخ ابرار اعلی اهلل مقامهم اثبات شده و منكر آن از روی علم
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و عمد و انكار منكر ضرورت شمرده میشود همانا لزوم وجود سابقین و کملین و نقبا و نجبا و بزرگان دین است
که مشایخ ما اعلی اهلل مقامهم بطوری اثبات و استدالل فرمودهاند که جای شبهه بر احدی از مسلمین که صاحب
شعور و عقل باشد باقی نمانده و گمان نمیكنم هیچ مسلم با شعور معتقد باشد که در میانه مسلمین کسی نیست
که از خود او عالمتر و متقی تر و مطیعتر و نزدیكتر بامام علیه السالم و بخداوند باشد و معتقد باشد که خود او
از همه کس باالتر است و فرضا مثل حضرت سلمان اعلی اهلل مقامه است که باعتقاد جمعی از علمای سنت
چهارصد سال عمر کرد و یك صغیره هم از او دیده نشده پس هر مسلم با شعوری این را میداند و اقرار دارد که
امثال آن بزرگان همیشه هستند و قوام عالم و دین و دوام شرع مبین بوجود مقدس ایشان است حال ظاهر باشند
یا مخفی آن مطلب دیگر است پس وجود بزرگان شیعه و سابقین مقربین و قرای ظاهره که واسطه مابین امام و
رعیتند امری است ثابت و قابل انكار نیست و شبهه هم نیست که متعدد هستند و منحصر بفرد واحد نیستند و در
عصر واحد و زمان واحد هم متعدد هستند و چگونه میشود که در هر عصری منحصر بفرد باشند و حال آنكه
انبیاء خدا علیهم السالم که اشرف و اکمل از شیعیان هستند و واسطه فیض آنها هستند در هر عصر و زمان متعدد
بودهاند و دعوت بسوی خداوند میكردهاند و اآلن بالفعل هم بر حسب اخبار و فرمایشات ائمه اطهار صلوات اهلل
علیهم چهار پیغمبر که ارکان اربعه عالم شمرده میشوند حی و حاضرند که حضرت عیسی باشد و خضر و الیاس
و ادریس پس هیچوقت مؤلف ارشاد اعلی اهلل مقامه چنین امر منكری را اثبات نفرموده که از بزرگان شیعه در هر
عصر باید یك نفر باشد الغیر و هیچ عاقلی چنین مطلبی نگفته و حتی در بعض اخبار است که عدد نقبا و نجبا
را در هر عصر معین فرمودهاند و فرمودهاند هر یك از آنها هم که از دنیا برود نایبی برای او معین میشود که جای
او را میگیرد و بخدمت او مشغول میشود و در کتاب ارشاد همه این مطالب بتفصیل بیان شده و ما در صدد
تكرار نیستیم و در صفحه  ١٥٧ارشاد بمناسبت بیان متذکر شده است که همین اشتباه را که جمعی نمودهاند
مرتفع ف رماید که میفرماید آنچه بما نسبت میدهند بعضی از مخالفان که ما میگوئیم که در هر عصری حكما
کامل باید یكی باشد افترای محض است و ما چنین اعتقادی نداریم آن کاملی که یكی است و باید یكی باشد
حجت معصوم است بعد از حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله که در هر عصری یك امام باید باشد و چگونه
شود که شیعه کامل یكی باشد و حال آنكه انبیای متعدده در اعصار سابقه در یك وقت بودند و اآلن چهار پیغمبر
زنده اند پس چگونه شود که باید شیعه یكی باشد و حال آنكه وحدت صفت مرکز است و مرکز جز امام نباشد
و از واحد که گذشت مقام کثرت است و انبیای اربعه از این جهت متعدد شدهاند و کثرت شیعه از ایشان بیشتر
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است تمام شد فرمایش ایشان که در این مقام بمناسبت بیانی که داشتهاند خواستهاند رفع شبهه بفرمایند نه بقول
جناب آخوند آنچه از اول کتاب تا آخر نوشتهاند نعوذ باهلل انكار فرموده باشند خداوند بانسان عقل و انصاف بدهد
و اما موضوع واحدیتی که جناب آخوند از فرمایشات ایشان فهمیده آن هم صحیح است و بجا است و درست
است و مطلبی است که با هزار زحمت و خون دل و تحمل هزار گونه مشقت و اذیت دشمنان و لعنها و تكفیرها
و توهینها صاحب ارشاد و سید استاد اعلی اهلل مقامهما اثبات کردهاند و چه بسیار بحثها که از ناحیه بعض علماء
و هم علمای همین سلسله وارد آوردهاند و جواب داده شده و مخصوصا از زمان مرحوم عم اکرم آقای حاج
محمد خان اعلی اهلل مقامه که توضیحات بیشتری در این مسأله فرمود اختالفات شدیده و داد و فریادها شد و
نقض و ابرامها شد و تكفیرها نمودند و امتحانات در این میانه پیش آمد در حالی که امر تازه نبود و عین همان
مطلبی بود که مشایخ اعلی اهلل مقامهم ثابت فرموده بودند و انكاری هم نبود مگر اینكه بفرمایش خداوند و ما
اکثر الناس و لو حرصت بمؤمنین و در آیه دیگر است و مایؤمن اکثرهم باهلل اال و هم مشرکون و فرمایش امام
علیه السالم که مؤمن کم است و مؤمن از گوگرد احمر کمتر است جمعی در سلسله و غیر سلسله بودند که در
دل شبهه داشتند و مطلب را نفهمیده بودند و یا شبهه نداشتند و اغراض مخصوص داشتند و در صدد انكار بودند
زمزمهائی در همان زمان مؤلف ارش اد اعلی اهلل مقامه بلند شد و جمعی میخواستند رد بر آن بزرگوار نمایند و در
خود سلسله هم بودند و متمسك ببعض متشابهات فرمایش ایشان شدند که شما چنین و چنان فرمودید و افتراها
بستند و نسبتها دادند که دلیل صدق عرض حقیر همین چند سطر فرمایش ایشان است در صفحه  ١٥٧ارشاد که
ثابت میكند که این ایراد را بر خود آن بزرگوار در زمان خود او مینمودند منتهی اینكه قدرت داد و فریاد و اظهار
بیشتری نداشتند و میدانستند که اگر اظهار کنند جواب شافی کافی از خود او خواهند شنید و زبانها بسته میشود
این بود که سری را در دل نهفتند تا قضیه وفات آن بزرگوار پیش آمد و در آن موقع یكمرتبه این نسبت را بمرحوم
عم اکرم اعلی اهلل مقامه دادند و اینطور وانمودند که این بدعتی است نعوذ باهلل که شما اختراع کردید و آقای
بزرگ اعلی اهلل مقامه اینطور نفرموده و قائل بتعدد کاملین شیعه بوده و شما واحدش قرار دادید و کتابها در این
باب نوشتند و از امثال همین عبارت مؤلف ارشاد شاهد بر قول خود آوردند غافل از اینكه مكر ایشان اثر ندارد و
بخودشان برمیگردد و مكروا و مكر اهلل و اهلل خیر الماکرین و غافل از اینكه آن بزرگوار آنچه فرموده است
پردهپوشی نكرده و مثل آفتاب نمایان است عجبا که منكرین از ما دلیل صریح میخواهند که کجا آقای بزرگ
اعلی اهلل مقامه اثبات واحدیتی فرموده است در حالی که تمام جلد چهارم ارشاد از اول تا آخر دلیل این مطلب
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است و منحصر بیك جمله و دو جمله و ده جمله نیست که بخصوصها ما ذکر کنیم و بهبینید که غرضورزی
بكجا می رساند انسان را و مطلبی را که جناب آخوند با اینهمه غرض که با ما دارد باین صراحت فهمیده است و
میگوید در پنجاه شصت صفحه ارشاد همه جا سعی کرده که واحدی را اثبات نماید که عالم ربانی و خلیفه خدا
باشد ببینید چقدر امر واضح و صریح بوده که جناب آخوند هم فهمیده و گفته ولی منكرین از خود سلسله ما
چشمشان را بهم میگذارند و از ما دلیل از فرمایش آن بزرگوار میخواهند و بسیار غریب است خالصه که منظور
از این وحدت نه وحدت نقبا و نجبا و کملین است در هر عصری بلكه مطلب این است که در میانه این دسته و
این دایره که دایره نقبا و نجبا با شد واحدی است که قطب و مرکز ایشان است و باب ایشان است بسوی امام
علیه السالم و باب امام است بسوی ایشان و سایر رعیت و این همان فرمایش پیغمبر و ائمه اطهار است صلوات
اهلل علیهم که در اخبار بسیار فرمودهاند و هر یك از ایشان بابی داشتهاند و پیغمبر (ص) حضرت سلمان را باب
خدا و باب خود شمرده است و سلمان باب امیرالمؤمنین (ع) بود و بعد از آن بزرگوار سفینه را باب خود قرار
داد و هكذا هر یك از ائمه اطهار بابی داشتند و دوست میدارم که بعضی اخبار را برای اینكه این رساله خالی از
آن نباشد در این مقام روایت نمایم و در ضمن بعض سؤاالت سابقه هم اشاره شده و از آن جمله است حدیث
حسین بن حمدان که باسنادش از معلی بن خنیس از حضرت صادق علیه السالم روایت میكند و در کتابالمبین
مذکور است که فرمود مقام سفینه با امیرالمؤمنین و با حسن مقام سلمان بود با رسول خدا و امیرالمؤمنین صلوات
اهلل عل یهما و او باب آن دو بود و البد است از بابی با هر امامی در هر عهد و زمانی از عهد آدم تا ظهور مهدی و
فرمود حضرت صادق علیه السالم که رشید هجری از ابواب مهدی است و از ابواب خداست و از عمار بیت اهلل
الحرام است که خدا او را مثابه مردم و امن قرار داده است و مراد از مردم کسانیند که ایمان آوردهاند بمعرفت
خدا و معرفت انبیا و رسل و ائمه و ابواب ایشان علیهم السالم و از محمد بن سنان از مفضل بن عمر روایت شده
است که فرمود شنیدم از حضرت صادق علیه السالم که خداوند قرار داده است امامت را بعد از رسالت در
امیرالمؤمنین صلوات ا هلل علیه و یازده شخص از فرزندان او و قرار داد آنها را حجت در اهل ملك خودش و قوام
بامر او و نهی او و معادن علم او و سر او و قرار داد برای ایشان دوازده باب برای هر امامی بابی که داخل میشوند
مؤمنین از آن باب بسوی علم او پس هر کس انكار نماید بابی را انكار نموده است امامی را و ابا کرده است خدا
که قبول نماید از منكر باب صرفی و عدلی را ظاهر میشوند یازده باب پس ظاهر میشوند یازده امام و غایب
میشود باب ثانیعشر با غیبت امام ثانی عشر الخبر و از مفضل بن عمر روایت شده است از حضرت صادق علیه
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السالم فرمود ابواب ما اول آنها مثل آخر آنها است و آخر آنها مثل اول آنها است و در فضیلت و منزلت یكی
هستند و ایشانند داللت کنندگان مؤمنین از شیعیان بسوی خدا و بسوی ما و ایشان از نوری هستند از روح القدس
آنچنانی که روح محمد صلی اهلل علیه و آله بود بدء ایشان از او است و عود ایشان بسوی او است و هر کس انكار
نماید یكی را بتحقیق همه ابواب را انكار کرده زیرا هر کس امتثال ننماید امر خدا را در ابواب او پس دینی برای
او نیست و هر کس منكر شود باب را بتحقیق کافر شده است بخدای واحد قهار و از محمد بن سنان است که
شنیدم از حضرت کاظم موسی علیه السالم که می فرمود محمد بن مفضل مثل مفضل است و برای ما قائم مقام
پدرش شد و او است راستگو از طرف ما و داعی بسوی ما و مؤدی از ما و او باب من است و حجت من است
بر هر مؤمن و مؤمنه هر کس مخالفت او را بكند مخالفت مرا کرده است و هر کس نافرمانی او را نماید نافرمانی
مرا نموده اس ت عرض میكنم این چند خبر را برای نمونه روایت کردم و اخبار زیاد در این باب هست که حتی
اسامی یك یك از ابواب ائمه را ذکر کردهاند که در اینجا منظور تفصیل نیست و در کتاب مناقب ابن شهراشوب
در ابواب تاریخ ائمه علیهم السالم هم اسامی ابواب هر یك از ایشان را ذکر کرده و بهر حال که این امری است
مسلم و از همان زمان ائمه اطهار صلوات اهلل علیهم در نزد عارفین از شیعه امر محققی بوده است و معرفت ابواب
ایشان را و اینكه آنها واسطگان میانه امام و رعیت بودهاند داشتهاند و متناوبا هر یك که از دنیا میرفتهاند دیگری
از ایشان که صا حب آن مقام بود جای او را میگرفت که در حدیث اول شنیدی که بعد از سلمان اعلی اهلل مقامه
سفینه جای او را میگیرد و همچنین بود نسبت بهر یك از ائمه علیهم السالم که در کتابالمبین اغلب اخبار این
باب را ذکر فرمودهاند و مراد از این باب آن شخص اول و داعی و حجت امام است علیه السالم برای سایرین و
قطب و مرکز و شخص کامل بین کملین شیعیان است و شبهه نیست که در هر دوره منحصر بفرد و واحد خواهد
بود و او کسی است که شخصا از امام میگیرد و بدیگران میرساند و از دیگران میگیرد و بامام میرساند چنانكه
در زیارت حضرت سلمان اعلی اهلل مقامه میخوانی که اشهد انك باب الولی ادیت عنه و ادیت الیه یعنی شهادت
میدهم که تو باب ولی یعنی امام هستی که از طرف او ادا کردی بخلق و از طرف خلق ادا کردی بسوی امام علیه
السالم و همه ابواب ایشان صاحب این مقامند و در حدیث شریف شنیدی که فرمود همه ایشان در فضیلت و
منزلت یكی هستند و چنین است امر ابواب حضرت امام عصر عجل اهلل فرجه و همه صاحب این مقامند که در
اوایل غیبت آن حضرت چهار نفر از آن بزرگواران متناوبا معروف شیعه واقع شدند و اگر چه پیش عامه مردم
معروف نبودند و غایب بودند و بعد از ایشان دیگر غیبت تامه واقع شد و اشخاص ابواب معروف نشدند و تا
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ظهور امام (ع ) هم بنا نیست که معروف شوند ولی وجود ایشان امر ثابتی است و همه ایشان نظراء سلمان هستند
که فرمودند برای هر عصری سلمانی است و البته نظراء ایشان یا سایر کملین از دون درجه ایشان از نقبا و نجبا
هم در هر عصر هستند و متعد دند و حكم بوحدت ایشان هیچكس نكرده است ولی مطلب این است که در هر
موقع آنكه صاحب مقام بابیت خاصه و مؤدی از امام علیه السالم است در میانه ایشان بیش از یكی ممكن نیست
باشد و منحصر بفرد واحد است و غیر از این درست نمیآید و مفهوم جمیع اخباری که در باب لزوم وجود عالم
در هر عصر وارد شده است و منطوق اکثر آن اخبار همین است و جمیع آن اخبار اشاره بآن فرد واحد میكنند و
امثال حدیثی که فرموده اند راجع بعدولی که در هر زمان حفظ دین میفرمایند یا حدیثی که روات اخبار را حجت
خود میشمارند اگر این قبیل اخبار را راجع بفقها و علمای ظاهر بگیریم البته بمعنی ظاهر و معنی جمعی میگیریم
زیرا که امثال ایشان در هر عصر متعددند و هر یك بخدمت خود مشغولند و لكن اگر این اخبار را هم در مقامی
راجع بامثال آن بزرگان از ابواب و نواب خاصه بخواهیم بگیریم لفظ جمع مثل عدول یا روات محمول بر این
است که متناو با و یكی بعد از دیگری صاحب این مقام و منصب هستند و بهر حال که اختالفی در این باب در
میانه اخبار نیست و این مطلب بحكم عقل و نقل ثابت است که از امام واحد جز باب واحد در آن واحد اخذ
نمیكند و آن همان کسی است که در آن آن باالتر از دیگران است زیرا که این اختالف در میانه نقبا هست و
جائی که انبیاء خدا در یك درجه از فضل نیستند و مراتب رسالت و نبوت و امامت و اولی العزمی و غیرها دارند
و حتی در مقام معصومین اربعة عشر صلوات اهلل علیهم شخص پیغمبر صلی اهلل علیه و آله افضل از کل و وسط
کل شمرده میشود و چهار نفر از ائمه اطهار صلوات اهلل علیهم را افضل از دیگران شمردهاند پس در مراتب نقبا و
نجبا چه شبهه ایست که بعض ایشان افضل از بعضی هستند و همه در یك درجه نیستند پس در میانه کملین هر
عصر المحاله یكی از ایشان افضل از دیگران است که تا وقتیكه در قید حیات است اسبق از کل است و مرجع
و مؤدی و ناطق و باب او خواهد بود و بر فرض بودن دیگری هم در همان وقت که قابل این مقام و منصب هم
باشد در آن موقع صامت خواهد بود مثل اینكه در زمان ائمه اطهار صلوات اهلل علیهم یا زمان پیغمبر صلی اهلل علیه
و آله که امیرالمؤمنین و حسنین هم تشریف داشتند شخص پیغمبر ناطق و حجت بود و سایر ائمه صامت بودند و
هكذا در زمان آن بزرگوار او ناطق بود و حسنین علیهما السالم صامت بودند نه اینكه صاحب مقام امامت نبودند
امام بودند ولی ساکت و صامت بودند و اگر فرمایشی و دعوتی و هدایتی هم میكردند بامر امیرالمؤمنین و روایت
از او بود نه باستقالل حال همچنین است امر در شیعیان ایشان و در مقام تبلیغ و اداء از خدای واحد و پیغمبر
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واحد و امام واحد چه در مقام فیوض و امداد کونیه باشد یا شرعیه جز شخص واحد نمیرساند و این مطلب با
هزاران دلیل ثابت است که در جای خود مشایخ ما اعلی اهلل مقامهم بیان فرمودهاند و ما در اینجا در صدد نیستیم
و محلش نیست و مقصود توضیح مختصری در فرمایش مؤلف ارشاد اعلی اهلل مقامه بود و اینكه فرموده است در
صفحه  ١٥٧که وحدت صفت مرکز است و مرکز جز امام نباشد البته اینطور است و بهمین دلیل هم میگوئیم
که چون واحد حقیقی و مرکز حقیقی ا مام است علیه السالم و از او که گذشت مقام کثرت است حال وقتیكه
بنا شد نقباء متكثرین و متعددین فیض را از امام (ع) بگیرند شبهه نیست که نسبت متعددین و نقاط مختلفه یك
دایره نسبت بمرکز دایره بیك نسبت نخواهد بود و البته همه آنها در درجات قرب ظاهری و باطنی بیك نسبت
نخواهند بود و قطعا و بداهة یكی نزدیكتر و یكی دورتر خواهد بود و همانكه از همه نزدیكتر است باب امام و
مرکز دایره نقبا خواهد بود و خداوند میفرماید و لكل درجات مما عملوا و میفرماید و ما منا اال له مقام معلوم و
باید بدانی که ظاهر و باطن و عالم اعراض و عالم حقیقت از جمیع جهات و در هر مورد تطبیق نمیشود و شاید
کسی که خود را صاحب عرفان هم بپندارد خیال کند که در این مرکز دایره که ما روی کاغذ رسم میكنیم یا
بالفرض کره مصنوعی که میسازیم مانعی نیست که نقاطی در اطراف مرکز فرض نمائیم که نسبت آن نقاط
بمرکز علی السوی باشد و بخواهد عالم حقیقت را باین عالم اعراض و قرب و بعدهای مكانی مقایسه کند و این
خطا است و میگوئیم باو که علمت شیئا و غابت عنك اشیاء در این مثل فقط قرب و بعد مكانی را تو مالحظه
میكنی الغیر ولی در عالم حقیقت قرب و بعد حقیقی را که مخصوص بمكان یا زمان یا غیر آنها از اعراض نیست
باید مالحظه کرد و در نظر داشت و در همین مثل عرضی هم که خود تو خیال کردی باز اشتباه است فرضا
نقاطی را در این دایره یا کره فرض کردی که نسبتشان بمرکز علی السوی است از حیث مكان ولی البته از حیث
جهت مساوی نخواهند بود یكی باال و یكی پائین و یكی مشرق است یكی مغرب و هكذا و شبهه نیست که
جهات مختلفه من جمیع الجهات مساوی با هم نیستند و هر یكی در جهتی از جهات فضیلت و رجحان دارد و
عالم حقیقت با این امثال مقایسه و ادراك نمیشود و اگر خوب میخواهی باشتباه خود برخوری در این مثل
مشاهده کن که میگوئیم آفتاب منیر کل این عالم و مرکز جمیع انوار و قطب حقیقی آنها است و در مراتب انوار
هر درجه که شباهتش در جمیع صفات بآفتاب بیشتر است او سابق و مقدم است و فرد واحدی است در میانه
انوار که انوار دیگر از او پست ترند حال چنین فرض کن که آئینه را که با کمال وضوح و صفا و استقامت حكایت
نور آفتاب را میكند در صحن خانه گذارده باشی و آئینه دیگر را که باین درجه صفا و صقالت نیست باالی بام
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گذارده باشی که بدون شبهه از حیث مكان نزدیكتر بآفتاب است حال آیا این نزدیكی مكانی عرضی اسباب
نزدیكی حقیقی او هم شده است یا نشده و آیا کدامیك از این دو آئینه در نزد تو بهتر و نزدیكتر بآفتاب است
شبهه نیست که آئینه پائین زیرا نزدیكی او نزدیكی حقیقی است و قرب و بعد مكانی مؤثر نیست پس میگوئیم
شبهه نیست که نور و شعاع امام (ع ) که در دایره نقبا و کملین القا میشود اشرف و اعدل و اکمل و اوحد آنها
المحاله قبل از دیگ ران حكایت او را میكند همانطوری که روح بخاری که در بدن انسان بروز میكند قبل از
همه اعضا قلب حكایت او را میكند و همچنین امر پروردگار که باین عالم القا میشود اول عرش حكایت آن را
میكند بعد از آن کرسی و سایر افالك و از افالك و آسمانها که گذشت بزمین میرسد پس این مطلب را ملتفت
باش پس همانطور که فرمودند که مرکز جز امام نیست بهمان دلیل میگوئیم حاکی از مرکز و واصف مرکز و
مؤدی و مبلغ از مرکز هم در مقام مادون باید مرکز آنها باشد و سایر افراد مثل مرکزشان حكایت نمیكنند
همانطوری که اعضاء انسان حكایت روح بخاری را مثل قلب صنوبری نمیكنند و قلب باید اول حكایت کند و
چاره ندارد و قلب مرکز اعضاء است منتهی این است که مرکزیت او فرع مرکزیت روح بخاری است و دون
درجه او است حال همچنین مرکزیت باب امام در میان رعیت مثل مرکزیت شخص امام علیه السالم نیست زیرا
او قلب و مرکز عالم است اما این مرکز و قلب نقبا است در عصر خودش و مرکزیت این فرع مرکزیت امام و
نور او و شعاع او است ولی چاره نیست که آنچه برای منیر هست در مقام شعاع هم بظلیت و شعاعیت ثابت
میشود و بطور کلی فرموده اند ما کان لنا فهو لشیعتنا و بعد از آنكه محرز است که شیعیان باب معرفت امامند و
دست رعیت بمعرفت امام از هیچ راه نمیرسد جز از راه شیعیان پس بایستی شیعیان مجموعا جمیع صفات امام را
در مقام و درجه خود حكایت نمایند و از جمله صفات امام است صفت قطبیت و مرکزیت و واحدیت او در
میانه رعیت او که المحاله در شخص اشرف و اعدل و اکمل شیعیان در هر زمان بایستی ظاهر باشد و زیاده بر
این فعال در صدد استدالل بر این مطلب بزرگ نیستیم و دوست میدارم در این مقام برای مزید توضیح برای بعض
اخوان خودمان که در صدد فهم این مطلب هستند از فرمایش سید استاد و مرحوم آقای بزرگ اعلی اهلل مقامهما
استداللی بر این مطلب بنمایم زیرا شبهه نیست که ایشان تا درجه این مطلب را میپیچیدند و اظهار صریح در هر
مقامی نمیفرمودند چون ملتفت عكس العمل آن بودند و صدوری را میدیدند که پر از کینه است و تحمل شنیدن
آن را ندارد و هنوز هم قریب العهدند و باید صبری کرد تا پختهتر شوند و بفرمایش امام علیه السالم که میفرماید
نه هر چه دانسته میشود گفته میشود و نه هر چه گفته میشود وقت آن رسیده است و نه هر چه وقت آن رسیده
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است اهل آن حاضرند قدری تأمل داشتند و از بزرگترین موانع که اخیرا در زمان ایشان پیش آمد حكایت ظهور
باب مرتاب علیه اللعنة و العذاب بود که ای ن بدبخت هم در ظرف چند روز که بمجلس سید استاد اعلی اهلل مقامه
حاضر شد و کلماتی شنید و لفظ بابی شنید یكمرتبه از جا دررفت و گمان کرد که این امر مصنوعی است و همه
کس میتواند چنین ادعائی نماید و بدبخت صبر نكرد که سایر فرمایشات سید اعلی اهلل مقامه را هم بشنود و بداند
که امر بابیت باسم نمیگذرد و موهبتی است خدائی که در دسترس همه کس نیست و بعالوه وقت ظهور او در
این اوقات نیست و نشنید فرمایش امام علیه السالم را که هر ادعائی قبل از ظهور امام علیه السالم و هر بیعتی قبل
از بیعت او کفر است و نفاق و باب امام جز در ظهور امام شناخته نمیشود و بعالوه او در جمیع صفات شبیه بامام
است علیه السالم و نور او است و داللتکننده بر او است در جمیع کماالت و بیچاره بهمان اسمی که شنیده بود
قناعت کرد و فتنه و غوغائی راه انداخت و عالمی را بهم زد و از اینها گذشته در میان تالمذه خود آقای مرحوم
ا علی اهلل مقامه عنواناتی شد و مخالفتهائی شروع شد و اشخاصی که در دل حب ریاست داشتند و پایبند دین و
آئین نبودند بخیاالتی افتادند و از این قبیل امور باعث شد که آن بزرگوار قدری خودداری فرمود تا تقدیر پروردگار
جاری شود و هر کس هر چه در دل دارد اظهار کند و جوش خ ود را بزند و میدانست که همه اینها تمام میشود
و امر حق ثابت برای آخر میماند و ظاهر میشود و دیگران هم از حكمت خداست که باید جوالن خود را بكنند
و از میان بروند و سنت پروردگار همیشه بر همین جاری بوده که بعد از هر عنوان حقی دعاة باطلی برخواستند و
کلماتی از همان حق گرفتند و کلمات شیطانی هم از خودشان عالوه کردند و دعاوی بیجائی نمودند و چیزی
نگذشت که خداوند آنها را از میان برد و ابطال فرمود و حق را ظاهر و ثابت فرمود بمصداق قول خودش و اما
الزبد فیذهب جفاءا و اما ما ینفع الناس فیمكث فی االرض خالصه که مقصودم این است بعضی از فرمایشات
مشایخ اعلی اهلل مقامهم که در این باب مصرح است و در بادی نظر و محتاج بتتبع زیاد نیست عرضه بدارم که
بدانی این مطلب مطلب تازه نیست و امری نیست که فقط مرحوم عم اکرم آقای ثانی اعلی اهلل مقامه اظهار فرموده
و جمعی از سلسله که میخواستهاند بكلی منكر فرمایشات مشایخ باشند دستآویز قرار دادهاند و البته این عرایض
مربوط بجناب آخوند نیست چون ایشان در این زمینهها نیستند ولی مصادف شده که این ایرادشان با ایراد آن
جماعت موافق شده و باین مناسبت حقیر هم در اینجا اختصارا شرحی میدهم در رساله اسحاقیه تألیف مرحوم
عم اکرم اعلی اهلل مقامه از یكی از رسائل سید مرحوم اعلی اهلل مقامه نقل میفرمایند بعد از آنی که بیان میفرماید
که امتحان همیشه بنایب بوده است میفرماید امام علیه السالم نوابی چند معین فرمودند در هر زمانی نایبی بر حق
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و مدعی بباطلی با هر یك برخواست و ادعا نمود تا خلق امتحان شدند چون شعورها بیشتر شد امتحان سختتر
و تعیین شخص نایب موقوف شد و بوصف معین شد و امر نواب پس از آن نواب بر همان منوال است و همیشه
هستند و بصفات شناخته میشوند تا اینكه میفرماید و حكم این نواب مثل نواب سابق است در همه چیز و مخالفین
ایشان مثل مخالفین آنها هستند بدون فرق و تو اگر خواسته باشی دینت در همه بابها محفوظ باشد طلب معرفت
آن نایب را بكن ولی اگر بهمین ساخته که مسأله فقهی بگیری از فقها بگیر فقیهی که جامع الشرایط باشد و در
امر نواب سابق میفرماید صلحا و علما و اتقیا همه تابع ایشان بودند و از اعداء ایشان تبری کردند عرض میكنم
از این عبارت سید مرحوم اعلی اهلل مقامه تو خود هر چه میفهمی بفهم و آیا خیال میكنی اطاعت شخص واحدی
بر همه علما الزم است یا اطاعت اشخاص متعدد عقل خود را حكم کن و بدانكه فرمایش سید برای همه مطاع
است و تخلف از آن جایز نیست و ب مفهوم این عبارت در کتب ایشان زیاد است مخصوصا در شرحقصیده با
اینكه در کمال تقیه نوشته شده اال اینكه فعال مرا مجال تتبع نیست و قصد ما هم استدالل برای دوستان است که
اگر شبهه دارند رفع شود و برای آنها یك عبارت هم کافی است و دیگران اگر هنوز قبول نمیكنند ما هم ماتمی
نمیگیریم و از یكی از رسائل مرحوم آقا اعلی اهلل مقامه مؤلف ارشاد نقل میفرمایند در رساله اسحاقیه عبارتی که
ترجمه آن این است پس از آنكه اثبات میفرماید که شیعه پیشوایانند و وجودشان الزم و معرفتشان متحتم میفرماید
پس هر گاه جایز شد اطالق لفظ امام و حجت بر اکابر شیعه و افاضل ایشان و اخبار متعدده هم در لزوم وجود
امام ظاهر و حجت قائمه در هر عصری وارد شده است ظاهر میشود که البد است در هر عصری از شیعیان ایشان
حجت ظاهری برای خدا و امامی که اقتدا بشود باو ظاهر تا اینكه مرجع ناس باشد کما اینكه نصوص عدیده در
این باب داللت میكند و ما در کتاب الزامالنواصب آنها را روایت کردیم عرض میكنم و بعض عباراتی که با
عبور و تتبع اجمالی در کتاب مبارك ارشاد بنظرم رسید در اینجا عرض میكنم در صفحه سیزدهم جلد چهارم
ارشاد چاپ بمبئی بعد از آنی که حدیث شامی و مناظره او را با هشام بن حكم در محضر حضرت صادق علیه
السالم روایت میفرماید که با دلیل عقل هشام ثابت میكند که رافع خالف و حجتی در هر عصر الزم است و
امام علیه السالم تمجید میفرماید در اواخر فصل میفرماید نمیدانم چه جواب از این بحث میدهند و رافع خالف
از میان خلق امروز کیست مطلقا رافع خالف ضرور نیست و اگر ضرور نیست پس در هیچ عصر ضرور نبوده نه
در عصر انبیا و نه در عصر اوصیا اگر ضرور است همیشه ضرور است پس در زمان غیبت رافع خالف کیست و
رجوع نكردن باو از چیست و مقتضای رجوع نكردن چیست خدا میداند که خلق بسیار غافل نشستهاند و ابدا
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فكر در امر خود نم یكنند اگر گویند ما خود رافع خالفیم خالف خودشان از چیست خالصه در این مجلد محنتم
عظیم شده است اگر نگویم بكلی تكلیفی ادا نمیشود و اگر بگویم کسی نمیپذیرد اگر ایمانی داری ای نظرکننده
همین حدیث هشام را امروز سرمشق کن و کاله خود را باصطالح قاضی کن یا او را هشامی فرض کن و خود
را شامی و با هم سخن گوئید و ببین امر بكجا منتهی میشود امروز در این عصر حاکم ضرور است یا ضرور
نیست همین اختالف خوب است و خدای واحد اختالف پسندیده است یا نپسندیده و عالج او را کرده و مردم
از عالج روگردانند یا روگردان نشدهاند خالصه در این امر فكری بردار و ببین عاقبت کار بكجا میرسد پس از
این فصل شریف هم معلوم شد که میبایست که خداوند را در هر عصری حاکمی ظاهر در میان مردم باشد و اال
نظم عالم از هم خواهد پاشید و فساد در بالد و عباد خواهد ظاهر شد و حكمت حكیم منزه است از اینگونه
تدبیر و در این برهان ک ه ما ذکر کردیم نكته نمیتوان گرفت ولی باید فكر کار افتاد و حاکم ظاهر را در هر عصر
پیدا کرد و در صفحه هشتاد و یك همین جلد در ضمن بیان لزوم وجود نقبا و نجبا مقدمة حكایت دعوت پیغمبر
صلی اهلل علیه و آله را در رتبه انبیا میفرماید تا اینكه میفرماید پس چون کثرات را استعداد فهم مراد عالی نیست
در هر دوره واحدی باید که از عالی فیض یاب شده بآن کثرات برساند و بعد از آن بروح بخاری و قلب و سایر
اعضا مثل میزند و طالبین رجوع میكنند و در صفحه صد و سی و نه همین جلد میفرماید در فصلی که بعض از
شئون نفس انسان را میفرماید که نفس کتابی است که خداوند نوشته و جمیع مراتب توحید را در آن درج فرموده
است تا اینكه میفرماید از این جهت احادیث بسیار رسیده است که اگر زمین خالی از حجت شود فرومیرود و
فرمودند که زمین خالی از عالم نشود و احادیثش گذشت پس معلوم شد که بیعلت غائی نمیشود و علت معرفت
است و معرفت بخواندن آن کتاب است پس باید همیشه کسی باشد که آن کتاب را بخواند و این امام نیست
بجهت آنكه این کتاب را برای رعیت نوشته اند و قاری این کتاب و عارف باین معرفت شیعیان باشند و امام
کاتب و واصف است و او غیر عارف است عرض میكنم اگر مرا مجال تتبع بود از این عبارات صد جا در ارشاد
نشان میدادم و در سایر تألیفات آن بزرگوار امثال کتاب فطرةالسلیمه و اجوبه دیگر در این خصوص مصرحا
توضیح و استدالل فرمودهاند و این موضوع از مسلمیات و ضروریات عقیده مشایخ بود و اختالفی هم در آن نبود
اال اینكه جماعتی خواستند اختالف باشد و معلوم است که خداوند همینطور خواسته و در کتاب مجید میفرماید
و الیزالون مختلفین اال من رحم ربك و اما آنكه از کلیات فرمایش ایشان در ارشاد یا غیر ارشاد برمیآید که قائل
بوحدت ناطق بودهاند اگر چه برای اهل علم و تتبع که پوشیده نیست و بهتر از من میدانند و منكرین هم با اینكه
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بعضشان از اول ملتفت بودند و شاید حاال هم اگر اهل علمی داشته باشند بفهمد ولی عالجشان دست من نیست
شاید عمدا نخواهند بفهمند کما اینكه جناب آخوند هم دیدی چطور فهمیده و تصریح کرده که غرض مؤلف در
پنجاه شصت صفحه چه بوده ولی نخواسته قبول کند کار باین قبیل اشخاص ندارم ولی برای بعض دوستان و
اخوان خود باز عرض میكنم و سر رشته دستشان میدهم که در کتاب ارشاد که مالحظه میكنند مطلب دستشان
بیاید و در رساله اسحقیه هم فرمودهاند فرضا آن همه ادله که این خلق مدنی الطبعند سائس و رئیس میخواهند هر
گاه در میان ایشا ن سائس نباشد و خلق را بخود واگذارند نظام عالم بهم میخورد و دین فاسد میشود و علت
غائی ظاهر نمیشود و باید حاکمی یا سلطانی در میانه باشد این عبارات یعنی چه آیا منظور این است که ده نفر
سائس الزم است یا بیست نفر سلطان در مملكت الزم است یا سیصد و سیزده نفر نقیب و نجیب در آن واحد
باید حكم کنند آیا عقل ما کجا رفته و آیا طریقه اصالح و رفع نزاع هم همین است و آیا رافع اختالف همین
متعددین که خواهد بود و با چنین فرض خالف حكمتی و نسبت بیجائی که بآن عالم بزرگ دادی و دل خود را
خنك کردی کار تمام میشود و آیا رفع اختالف ملك هم بهمین است که در ملك حكام متعدده مختلفه باشند
و آیا برای رفع اختالف خود آنها حاکمی و رافع خالفی ضرور میشود یا نمیشود یا میگوئی اصال اختالف نمیكنند
در صورتیكه امام علیه السالم بطور اطالق میفرماید االثنان الیتفقان و الواحد الیختلف فعله و تدبیره یعنی هیچ
دو تائی در عالم متفق نمیشوند و واحد مختلف نمیشود فعل او و تدبیر او و متعددین نعوذ باهلل اگر خدا هم باشند
اسباب فساد ملك میشوند چنانچه خداوند میفرماید لو کان فیهما آلهة اال اهلل لفسدتا یعنی اگر در آسمان و زمین
خدایانی جز خدا بود فاسد میشدند و باین لحاظ پیغمبر خدا هم یكی است و اگر در زمانی متعدد شدند مرجعشان
و بزرگشان یكی است و همه بشرع آن یكی راه میروند و از جانب او نطق میكنند و همچنین امام ناطق در هر
عصر یكی است و اگر امام دیگری یا ائمه دیگری تشریف دارند صامت خواهند بود حال وقتیكه در دو امام تعدد
جایز نیست در شیعیان امام که در عالم کثرت هستند و اختالفشان بیشتر است چطور جایز میشود چنانچه خود
مؤلف ارشاد اعلی اهلل مقامه در حاشیه کتاب فصلالخطاب آنجا که حدیث عدم جواز تعدد امام را در یك عصر
روایت میفرماید مینویسد که این در دو امام است پس درباره دو فقیه گمان تو چیست خالصه که مقصود من در
این مقام تفصیل استدالل بر وحدت ناطق نیست ولی نوعا لحن مؤلف ارشاد را میخواهم حالی نمایم که ان شاء
اهلل اخوان بر بصیرت باشند و اصل مسأله مفروغ عنه است و مشایخ اعلی اهلل مقامهم باثبات رساندهاند و از امثال
ما بندگان ضعیف کمكی نخواستهاند و اما اگر در بعض فرمایشات میبینید که بیان میفرمایند امام است که قلب
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عالم است و مرکز است و قطب است و واحد عصر است و باین مضامین اگر خوب میخواهی ملتفت اصطالح
بشوی گوش کن اوال اطالق لفظ امام بر شیعیان بزرگ میشود چنانچه در صریح عبارتی که روایت کردم شنیدی
و ف رمایش ایشان هم مأخوذ از خبر است که در اخبار بسیار شیعیان بزرگ را باسم امام خواندهاند و از آن جمله
حدیث همام است و جائی که مانعی نیست که امام جمعه و امام جماعت هم بگویند پس چه مانعی است که به
بزرگان شیعه هم بگویند و اگر خیال میكنی آن امامی که قلب و قطب عالم است او در هر دوره یكی از ائمه
اثنی عشر است صلوات اهلل علیهم عرض میكنم صحیح است اما امام قلب کل عالم است و منحصر بزمانی دون
زمانی نیست و اما شیعه کامل قلب عالم خودش است و در دوره و زمان خودش قلب است و او قلبی است که
دون درجه امام است و او ظاهر امام است و نور امام است و حاکی از امام است وانگهی مالحظه نكردی در چند
جای ارشاد ثابت میكنند که امام غایب مردم از او منتفع نمیشوند و امام غایب مثل پیغمبر غایب است یا پیغمبری
که از دنیا رفته و اگر مردم ناقص از امام غایب منتفع میشدند از خدای نادیده هم منتفع میشدند و محتاج بامام و
پیغمبر دیگر نبودند آیا این تحقیقات را ندیدی و متعمق نشدی پس قلب ظاهر هم ضرور است و اال این مطلب
ثابت است که عقل انسان قلب او است و در وسط قرار گرفته و جمیع امر و نهی و حرکت و سكون از او است
اما معذلك اعضاء ظاهره ما و تو از عقل چیزی نمیفهمد و روح دخانی و بعد از آن روح بخاری الزم است که
فاصله و واسطه باشد و هیچوقت عقل در سر مرده ظاهر نمیشود و بعد از آن روح بخاری هم ابتداء در دست و
پا و چشم و گوش ظاهر نمیشود و قلب صنوبری در میانه اعضا الزم است پس هوش خود را جمع کن و کتاب
را از روی تدبر بخوان نه مثل جناب آخوند که غرضی جز ایرادگیری ندارند و از عقب تناقض میگردند و اما هر
جا که می بینی که اثبات تعدد نقبا و نجبا را میفرمایند مثل صفحه  ١٥٧و غیره البته صحیح است و متعدد هم
هستند و اثبات وحدت برای آنها نمیشود و در یك عصر هم البته متعددند ولی در دوره خودشان البته در میانشان
واحدی است که قطب و مرکز است و عموما حول او طائفند و تابع امر اویند و اما اینكه متابعت نقبا و نجبا
واجب است و باید از ایشان انسان بگیرد که مكرر اثبات فرمودهاند و دلیل آوردهاند معنیش این نیست که همه
آنها در آن واحد و یك زمان ناطقند بلكه مرا د این است که همه الزم االطاعه هستند و هر وقت یكی از ایشان
نطق کرد اطاعتش واجب است و در هر جا از کتب ایشان که بهبینید فرمودهاند ما نمیگوئیم امر منحصر بفرد
است نه منظورشان این است که ناطق متعدد است بلكه منظورشان این است که نقبا و نجبا متعددند پس هر
کالمی ر ا باید بجای خود گذارد و اصطالح حكما را دست آورد و گاهی مرادشان امر عدول است و علمای
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ظاهر که آنها البته متعددند و در غیاب نقبا و نجبا و وقتیكه زمان اقتضای ظهور آنها را هم ندارد مثل همین زمانها
البته امر راجع بعدول علما و روات اخبار است و آنها البته متعددند و کیست که اثبات وحدت بر آنها کرده است
و می بینم که اغلب وحشتها و انكارها از این جهت شده که جمعی اینطور گمان کردند که مؤلف ارشاد اعلی
اهلل مقامه یا مرحوم آقای ثانی اعلی اهلل مقامه اثبات وحدت درباره عدول کردند و ترسیدند و وحشت کردند که
بعضشان از کار و مسند ب یفتند فیا سبحان اهلل چرا نفهمیدند و کجا آن بزرگواران چنین اعتقادی داشتهاند و کجا
تعقل میشود که عالمی مانند آن بزرگوار چنین خالف واقع و حقیقتی فرماید و بر خالف جعل خدا قراری بدهد
و البته بدانید که این امر وحدت مربوط بعدول و علمای ظاهره نیست وانگهی که اساسا شأن علمای ظاهره
نیست و باین مقام مطلقا نرسیدهاند که واحدی در میانه آنها باشد و آن روح واحد را پیدا نكردهاند که محتاج
بقلب و مرکز واحد باشند بفهم چه عرض میكنم و عالم ربانی کسی است که هر کسی را و صاحب هر درجه
را باندازه مقام خود او وصف نماید نه باالتر ببرد که غلو شود و نه پائینتر ببرد که تقصیر کرده باشد بلی مردم
نادان که حدودی برای کالمشان نیست و از اغراق و غلو و حرفهای بیمعنی در مقام تعارف یا زشتگوئی باك
ندارند حرفهای آنها مناط نیست ای بسا میبینی که در مقام تعارف بیكی از علما مینویسند وحید العصر یا فرید
الدهر و از این قبیل و حال آنكه عدول علما از این القاب که بیجا بآنها گفته شود پناه بخدا میبرند و استغفار
میكنند ولی مردم نادان باك ندارند ای بسا بر عالمی سلمان الزمان هم مینویسند در حالی که مثل سلمان را ندیده
و نشناختهاند و کلمه یاد گرفته خیال میكند بهر عالمی میتوان گفت خالصه عرضم این است که اگر عوام
مزخرفی گفتند نباید بعالم ربانی این نسبتها را داد شأن ایشان منزه از این نسبتها است چرا خودداری نمیكنند
خالصه ایشان درباره عدول و علمای ظاهره و فقها و محدثین قائل بوحدت نشدهاند و این مطلب از مذهب اسالم
نیست و خالف ضرورت است و مذهب جمیع مشایخ ما در این باب این است که اطاعت جمیع علمای ظاهره
در آنچه از خدا و رسول و ائمه اطهار روایت میفرمایند و فتوی میدهند واجب است و فرمایش امام مفترض الطاعه
را از هر یك از موثقین و عدول علما بگیری مثل این است که از دیگری گرفته و هیچوقت نفرمودهاند که تقلید
شخص معینی را باید کرد باین معنی که تقلید دیگران جایز نباشد حاشا و معاذ اهلل که چنین چیزی فرموده باشند
یا نوشته باشند یا بعض کلمات ایشان بوی این عقیده را بدهد و این نسبت را بایشان دادن تهمت و بهتان صرف
است بلی در میان علمای ظاهر هم فاضل و مفضولی است که بعض از علما رضوان اهلل علیهم تقلید مفضول را با
وجود فاضل و افضل جایز ندانستهاند و مشاهده میكنی که بعض مردم عادت کردهاند و همیشه از عقب اعلم
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میگردند و مشایخ ما باین قول هم قائل نیستند و روایت و فتوای مفضول را هم با وجود بودن افضل قبول میكنند
و تقلید مفضول را هم جایز میدانند بلكه شیخ مرحوم اعلی اهلل مقامه بدلیل عقل اثبات میفرماید که شناختن اعلم
و افضل از علما ممكن نیست و برای عامه مردم بلكه خواص تكلیف ما الیطاق است خالصه که اعتقاد ما جواز
تقلید جمیع عدول علما است و انحصار بفرد واحد ندادهایم ولی چه میتوان کرد و اغلب مردم یا جاهلند یا مغرض
و حدود کالم را حفظ نمیكنند خاصة وقتیكه مطلب علمی است بآسانی نمیفهمند تقوی هم کمتر دارند که
نسنجیده حرف نزنند و خالصه آنكه درد بسیار است و الی اهلل المشتكی پس ملخص شد که ناطق واحدی که
مشایخ ما اثبات فرمودهاند و هزار دلیل آوردهاند او از عرض علمای ظاهر نیست و او در درجه اول شخص اول
نقبا و قطب وجود آنها است که ناطق و مؤدی از جانب امام است علیه السالم و او است وحید عصر و فرید دهر
خودش الغیر و سلمان زمان او است و این در صورتی است که زمان اقتضای ظهور و بروز او را داشت و کسی
او را شناخت البته اطاعت شخص او متعین است در آنچه بفرماید و بر جمیع علمای ظاهر و باطن و جمیع نقبا و
نجبا و عدول و رعایا حتم و فرض است اطاعت او زیرا قول او قول امام است و امر و نهی او امر و نهی امام است
و مخالفت او کفر است و احدی را حق نطق در مقابل او نیست و جائی که امر و نهی علمای ظاهر در آنچه از
امام روایت میكنند امر و نهی خداست و رد بر ایشان رد بر خداست پس امر و نهی آن ناطق بطریق اولی امر و
نهی خداست و اگر علمای ظاهر روایت از امام میكنند او شخص امام را دیده و شنیده بلكه خود او از آلمحمد
علیهم السالم شمرده شده و شنیده که فرمودند سلمان منا اهل البیت و اگر در زمانی بر حسب صالح و حكمت
شخص او ظاهر نشد و یكی از نقبا یا نجبا را زبان خود قرار داد و از جانب او سخن گفت و دعوت کرد برای
ما همان شخص نقیب یا نجیب ناطق واحد میشود و باید از او بپذیریم ولو اینكه این شخص نسبت بآنكه این را
واداشته صامت است یعنی از او میگیرد و ادا میكند و معنی صامت این است نه اینكه تصور کنی گنگ است و
حرف نمیزند بلكه نطق میكند اما از جانب دیگری و صامت در اصطالح آلمحمد علیهم السالم معنیش این بود
که عرض شد پس این شخص در حقیقت صامت است اما برای ما ناطق است و واحد هم هست و این هر دو
موضوع که عرض شد در صورتی است که ما بشناسیم و خودشان چنین ادعائی بكنند و اال ما نمیشناسیم و
چنین ادعائی هم نكرده اند اما فرض علمی است و باید انسان بداند ولی مرجع ظاهر ما امروز علماء اعالم و صلحاء
ابر ارند که اطاعت جمیع آنها در آنچه روایت میكنند بر ما فرض است و مختار هستی که برای تقلید کردن یكی
را اختیار میكنی یا دو نفر یا بیشتر را اختیار میكنی و بعض مسائل را از یكی میگیری و بعضی را از دیگری و
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شرعا جایز است ولی رعایت امور و نكاتی را باید کرد و امر دین است و با کمال احتیاط باید قدم برداشت اول
آنكه بسیار باید مقید بود که واقعا انسان تقلید عالم یا علمای عادل و عاملی را نماید و معمول این سلسله است
که باسم عالم یا عادل مثل مردم عامی القید قناعت نمیكنیم بلكه علم و عدالت واقعی را طالبیم و عمل طالبیم
مثال اگر صد نفر عالم و عادل در شهری یا مملكتی معروف باشند و تو خواستی احتیاط را در دین خود از دست
نداده باشی ای بسا بعد از تحقیق بیشتر آنها را رد نمائی زیرا بهبینی بر صفتی که ادعا میكنند نباشند بلكه ای بسا
خود آنها اغلب سلب عدالت از دیگری میكنند و باین قاعده اگر راه رفتی میبینی که فیالجمله امر انحصار پیدا
کرد و ای بسا چند نفری بیشتر باقی نماندند و این مطلب هم خدا میداند تقصیر ما نیست و غرضی با کسی نداریم
و هر کس خواست بدین خود مقید باشد حالش این است و منحصر بما نیست و بهر حال در آن اشخاصی که در
عدالت و صداقت آنها شكی باقی نماند همه را در آنچه روایت فرمایند الزم االطاعه میدانیم مگر در موقع اختالف
در حكم که در این موقع بنص امام علیه السالم حكم حكم همان است که افقه و اعدل باشد و چاره جز این
نیست و حدیث مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره و احادیث دیگر را که باین مضمون است همه علما در
کتب خود روایت کردهاند و فتوی دادهاند و محل شبهه نیست و اینهم در صورتی است که اعدل و افقه و اصدق
و اورع را شناختیم بفرمایش امام قول او را مقدم میداریم و اگر نتوانستیم بشناسیم صبر میكنیم و بقول هر دو در
صورت امكان عمل میكنیم بدون آنكه قول دیگری را رد نمائیم تا روزی بیاید که معلوم شود و بفهمیم و نكته
دیگر را که ما دقیقا رعایت میكنیم آن است که در میانه عدول از علما آنكه بقول خود یقین دارد آن را مقدم
میداریم و آنكه متزلزل است و گمانش این است که حكم این باشد که او میگوید از او نمیپذیریم بلكه بر خود
او هم جایز نمیدانیم که عمل بگمان خود نماید بلكه باید قول خود را ترك نماید و عمل بقول آن دیگری نماید
که علم دارد این است عقیده ما و مشایخ ما بدون هیچ پردهپوشی و نیز توضیحا عرض میكنیم که در ماده عدول
از علمای ظاهره مشایخ ما اعلی اهلل مقامهم نه حكم بوحدت کردهاند و نه حكم بتعدد بلكه هیچ عاقلی حكمی
در این باب نكرده است و این بسته باقتضا و اتفاق روزگار است هر وقت هر طور خدا خواسته گاهی یكی است
گاهی بیشتر است گاهی کمند گاهی زیادند ولی هیچكس نباشد ممكن نیست ولی میگوئیم ممكن است واحد
باشد و ممكن است متعدد باش د اگر واحد است و جامع شرایط است و متقی و راستگو است اطاعت او فرض
است و ناطق واحدی است از طرف امام علیه السالم اطاعت او اطاعت خدا رد بر او رد بر خداست اگر متعددند
در مقام موافقت و عدم اختالف قول همه را میگیریم زیرا همه از امام روایت میكنند و اختالفی هم ندارند ما هم
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مخلص همه هستیم اگر مختلف شدند اما در مقام حكم چون اصل وجود حاکم برای رفع نزاع و خالف است
مسأله همان است که فوقا عرض شد و قول یكی از آنها متعین است که اعدل باشد و ناطق واحد در این مورد او
است اما اگر اختالف بیش از اینها است و در اغلب مسائل یا در بعض از اصول مذهب است کما اینكه از این
قبیل اختالف هم از اول اسالم تا کنون در میان بعض علما بوده در این مقام هم شبهه نیست که رجوع بموازین
ثابته یقینیه ضروریه میشود و قول هر یك موافق با آن موازین شد میگیری و آن یكی را ترك میكنی و این را هم
من نمیگویم تو هم اگ ر بنا شد بگوئی یا بنویسی همین را میگوئی و در این صورت هر دو قول حق نیست و یكی
باطل است و آنكه با موازین تطبیق میشود حق است و الحق احق ان یتبع و این است اعتقاد ما اگر قائل بوحدتیم
همین است و اگر قائل بتعددیم همین است و اما اینكه بعضی میگویند که اصل این موضوع خالف ضرورت
است نمیدانم منظورشان چیست و آنچه مشایخ فرمودهاند خالف ضرورت کیست در حالی که اصال معنی
ضرورت را هم ندانستهاند و آیا ضرورت مسلمین در اموری است که میدانستهاند آن را یا نمیدانستهاند بدیهی
است که در اموری است که میدانند و آنقدر بحد وضوح رسیده باشد که حتی اهل بازار و کوهستان هم دانسته
باشند بلی چنین ضرورتی در هر موضوع که قائم شود مخالفت آن جایز نیست و کفر است و اما امری را که
اغلب مسلمین متوجه نبودهاند بدیهی است که ضرورتی در این مطلب نداشتهاند که خالف آن گفته شده باشد و
میدانید مسأله رکن رابع ک ه اصل این مسأله است و موضوع وحدت ناطق فرع آن است در میان شیعه شیوعی
نداشت کما اینكه هنوز هم که شده است بعد از آن همه استداللی که مشایخ فرمودهاند بعض مردم باز آنها را
نسبت ببدعت میدهند در صورتیكه غیر از کتاب و سنت و ضرورت چیزی نفرمودهاند و امری را که متوجه آن
نبودند متذکر نمودند در صورتیكه امر رکن رابع بعد از دقت نظر و توجه پیش علما و عقال میبایست ضروری
باشد اما عیب کار آنجا بود که خود آنها میخواستند منكر باشند مگر بعض اهل انصافشان و باین لحاظ آن همه
سر و صدا شد تا امر باینجا رسیده و من بسیار تعجب میكنم از اینها که اینطور مینویسند و جمعی را هم باشتباه
میاندازند که اثبات امر نقبا و نجبا و بزرگان شیعه و فضایلی که مشایخ اعلی اهلل مقامهم برای آنها اثبات فرمودند
میدانند که این مراتب ضروری مردم نبود عامه مردم که سهل است حتی علمای سابق بر شیخ مرحوم اعلی اهلل
مقا مه کمترشان اسم نقبا و نجبا را شنیده بودند تا چه رسد که معرفت آنها را داشته باشند و آنها هم در آن ایام
همین حرف را میگفتند که شما میگوئید و میگفتند این فرمایشات مشایخ خالف ضرورت ما است و سابق بر
این نشنیدهایم چنانچه در ارشاد مالحظه کردهاید که میفرمایند ولی مشایخ عظام با آن صبر و تحملی که مختص
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بخودشان بود از کار ننشستند و فرمایشات پیغمبر و ائمه اطهار را آنقدر تكرار کردند تا تدریجا گوشها پر شد و
بحد ضرورت هم رسید و هنوز میرسد و اال سابق بر آن کجا ضرورتی در امر کلیه اولیا بود و کجا اثبات این
فضایل را برای آنها قبل از شیخ مرحوم (اع ) میكردند و در کدام کتاب از کتب سابقین این همه دالیل بر لزوم
وجود نقبا و نجبا اقامه میشد با اینكه همه این ادله در قرآن و اخبار موجود بود ولی مردم متوجه نبودند و در این
موضوع هم باید همه بدانند که اصل ضرورت که مطاع و متبع است در اموری است که مردم میدانند اما در
مجهوالتشان ضرورتی نیست ولی مطالب غیر ضروریه را هم بایستی منتهی بضروریات نمود و اال میبایست جمیع
مسائل کلی و جزئی دین ضروری باشد و ضروری هم آن است که همه آن را بدانند و وجود عالم هم باین قاعده
که میگوئید باید الزم نباشد و همه مس لمین باین قاعده علمائی هستند که خود همه چیز را میدانند خالصه که
این خلط مبحث و اشتباه کاری است که خواستند بكنند و مسأله وحدت ناطق فرع مسأله رکن رابع است و
فارسی مختصرش همین است که در میانه نقبا و نجبا در هر عصر البته فرد اکملی است که بمنزله قلب و مرکز
آنها است و اشرف و افضل آنها است و این مطلب را مشایخ اثبات فرمودهاند حال اگر میگوئی چنین کسی نیست
این خالف حكمت و بداهت عقول و ضرورت مشایخ اعلی اهلل مقامهم و جمیع اهل علم و حكمت است و اگر
تو میخواهی این را بر ضرورت عوام و جهال عرضه نمائی که آنها نه معنی نقیب میدانند نه نجیب نه ناطق و نه
صامت و باین قاعده که دست گرفتی همه علما و حكما و اهل هر علم و اصطالحی را ممكن است تكفیر نمائی
مجتهدی را تكفیر کنی که بحث تجزی در اجتهاد یا عدم آن خالف ضرورت است زیرا مردم نمیدانند حكیمی
را استهزا کنی که بحث در معنی وجود و ماهیت کفر است زیرا اهل بازار نمیدانند خالصه که در نزد اهل علم و
حكمت ثابت است در هر رتبه و درجه و دوره از خلق که افراد متعددی اثبات شد البته فرد اکمل و افضلی هم
هست و در هر دایره که فرض شود بزرگ باشد یا کوچك نقطه مرکزی هم هست و در میانه اعضاء مختلفه قلبی
هم هست و انكار آن انكار بدیهی است حال چرا نمیخواهند این مطلب را قبول کنند و این همه تشبث میكنند
علت آن را خدا دانا است در حالی که وجود چنین شخصی که بنام ناطق در اصطالح مشایخ و اخبار آلمحمد
(ع ) خوانده شده است و حتی این لفظ هم سابقا در میانه مردم متداول نشده بود و ضرورتی بر وجود یا عدم آن
نبود هیچ ضرری بحال کسی ندارد و اصال معرفت شخصیه نقبا و نجبا و خاصة شخص اول و اکمل ایشان در
این دوره از واجبات نیست و مشایخ هم که این همه تعریف فرمودهاند قصدشان معرفت نوعیه است و دعوی
نقابت و نجابتی نه ایشان و نه غیر ایشان نداشته بلی فرموده اند اگر آن شخص ظاهر شود یا نقیب و نجیبی را از
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طرف خود وادارد در آن صورت البته ناطق واحد او خواهد بود و این سخن مثل این است که همه علما و مشایخ
فرموده اند که اگر امام علیه السالم ظاهر شود جمیع امر و حكم با او است و در آن موقع اجتهادات دیگران باید
موقوف شود خواه بخواهند خواه نخواهند خواه موافق ضرورتشان باشد خواه مخالف آن و وعده خداست و
خواهد شد اما کجا هنوز که ظاهر نشده است پس چرا قبل از مرگ واویال میكنند بلی نوکر خاص امام هم که
صاحب صفات امام و دارای علم و قدرت و کماالت امثال سلمان باشد اگر او هم آمد و شناختیم مشایخ فرمودهاند
او هم در حكم امام است و دیگران هم باید طوعا او کرها بگویند حاال نمیدانم کجای این مطلب خالف ضرورت
است و آیا گذشته از دالیل عقلیه و آیات کتاب که دلیل بر وجود ایشان است اگر هزار حدیث بخوانیم کفایت
است یا کفایت نیست و باز خالف ضرورت است واهلل هوش از سر انسان میرود که چرا نمیخواهند دین داشته
باشند و آیا منظورشان این است که اگر نقبا و نجبا ظاهر باشند که هیچكس هم منكر تعدد آنها نشده قاعده این
است که همه با هم بیك زبان و یك صدا دعوت فرمایند و جمیعا در هر آن یك عبارت بفرمایند و با هم ساکت
شوند و با هم بسخن آیند که چون این بزرگواران با هم متحدند و اختالف ندارند پس همه با هم باید دعوت کنند
نیست امر باین کیفیت ای برادر عزیز خدا نكند که قلم را دست جاهل از خدا بیخبر بدهند که حتی بقدر یك
کدخدای ده هم عقل و تدبیر و سیاست نداشته باشد و خدا نكند که عصا را بدست کور بدهند جماعتی کلماتی
از مشایخ و بزرگان ما یاد گرفتند و ندانستند کجا بگویند و کجا بكار ببرند عزیز من اثبات ناطق واحد در میانه
نقبا و نجبا اثبات نقصی بر سایرین که غیر او هستند نیست ولی مطلب این است که مردم تاب و تحمل شنیدن
بیش از یكنفر را ندارند و جائی که بنا نیست دو امام معصوم در یك زمان امام باشند دو نفر نقیب بطریق اولی
ناطق نمیشوند دو نفر عالم بطریق اولی نمیتوانند حكم کنند دو نفر دیگر که علمشان مأخذش از ظن و عقل
خودشان است بطریق اولی نمیتوانند حاکم باشند و همه اینها در صورتی است که در ملك احكام واقعیه بنا باشد
جاری شود نه امروز که بنای شرع هم بر احكام ثانویه و نفس االمریه است و هیچ حكم حقی و امر واقعی بر
صرافت خودش نیست آیا خجالت نمیكشند امری را که علة العلل جمیع ادیان و دعوت جمیع انبیاء است باین
صراحت منكر میشوند و آیا برای ظهور کلمه توحید و معنی ال اله اال اهلل که باید عالمگیر شود و تمام دنیا را
فرابگیرد معنی دیگر غیر از همین اختالفات موجوده و تشتت آراء حاضره فرض نمیكنند و بهر حال که وحدت
ناطق در مقامی است که عرض شد و اما در مقام عدول از علما که مشایخ اثبات وحدتی نفرمودهاند و همان است
که اختصارا شرح دادم پس خالف ضرورتی الحمد هلل نفرمودهاند حال بخواهند نسبتها بدهند و تهمتها بزنند دشمن
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همه چیز میگوید و بر خداست که همه کس را معرفی فرماید اعتقاد ما جواز تقلید از هر یك از علما و عدول
است که عدالت او ثابت و محقق شود و اختصاص بیك نفر یا دو نفر نمیدهیم و روایات همه را از آلمحمد
علیهم السالم میگیریم و تقلید میكنیم و بحثی نداریم اینكه عقیده ما است ولی تعجب اینجا است که در اغلب
اغلب که مالحظه میكنیم این داعیه را دارند و امر و حكم را منحصر بخود میدانند ولی زبانی این مؤاخذه را از
ما دارند در صورت ی که ما بیگناهیم و چنین عقیده نداریم اما غیر ما هستند که قاعده غیر مسلمی را مسلم قرار
داده اند و نقل اجماع بر آن میكنند که مجتهد همینكه بدرجه اجتهاد رسید تقلید بر او حرام است و باید بگمان
خود عمل کند زیرا اگر بگمان خود عمل کند احتمال یك خطا در آن میرود و اگر بقول مجتهد دیگر عمل کند
احتمال دو خطا در آن میرود و با این دلیل قوی اعتماد بقول سایر علما نمیكنند ولی بر ما عوام واجب میدانند
که عمل بقول دیگران بكنیم ولو احتمال دو خطا یا بیشتر در آن بدهیم بجهنم هم برویم جهنم کسی باك ندارد
ولی من از قصور فهم معنی این حرفها را نمیفهمم و با فكر عامیانه خود خیال میكنم که اگر منظور گرفتن و
تقلید کردن از حكم آل محمد علیهم السالم است معنی حرمت آن چیست و کی حرام کرده البته باید مجتهد یا
مقلد همه تقلید کنند اگر منظور گرفتن فتوای اجتهادی بدون نص است که نه بر مجتهد جایز است که چنین
فتوائی داشته باشد و چنین احتماالت بدهد نه بر مجتهد دیگر یا عامی و مقلد دیگر جایز است که از او بگیرد و
ال تقلید اال عن امام معصوم اگر منظور در مورد اختالف نظر است در فهم حدیث و هر مجتهدی نظر خود و
دلیل خود را ترجیح میدهد سلمنا که اینطور باشد ولی در همین مورد خاص است چه میشود که ما میبینیم هیچ
عالم و مجتهدی اقتدا در نماز هم بعالم دیگر نمیكند آیا این هم بواسطه اختالف نظر در جزئیات مسائل است و
آیا قدرت در استنباط شأن انسان را بآنجا میرساند که بمسلمان عادل دیگر اقتدا نمیكند سلمنا که اختالف نظر
هم باشد آیا ف توای آن یكی کفر است که اقتدا بنمازش نمیكنند پس چه میشود که بر دیگران از عوام و مقلدین
جایز میشود که بآن فتوی عمل کنند و با او نماز کنند و سلب عدالت از او ننمایند و آیا فالن امام جماعت معین
در حال واحد بر مأمومین خود عادل است و بر مجتهد دیگر مسلوب العداله است و اگر اینطور نیست چه میشود
که این عالم بآن عالم اقتدا نمیكند و آیا احكام لزوم جماعت همه بر مقلدین عوام نازل شده و بر اهل علم نیست
یا اگر بر او هم هست فقط در صورتی است که امام باشد و هرگز مأموم نباید باشد و اگر مطلب اینها نیست چرا
در عمل اینطور میبینیم حتی در یك شهر بلكه یك محله بلكه در یك مسجد میبینیم اگر میسر شد منحصر بفرد
میشود و بدیگران اجازه اقامه جماعت داده نمیشود و اگر بواسطه توازن قوی و جمعیت ممكن نشد فورا تقسیماتی
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برای آن مسجد یا روضه متبرکه یا هر جا که هست قائل میشوند و برای هر یك حد محدودی تعیین میشود که
تجاوز از آن حد ای بسا اسباب غوغائی بزرگ میشود این مراتب از چه باب است و حتی این اشكال میبینم در
مورد اعلم مسلمین و مؤمنین هم مرتفع نمیشود و در محل اقامت او یا محلی که وارد شود باز قاعده فوق ترك
نمیشود و ائمه جماعت در همان محضر و مشهد بامامت خود مشغولند و اگر شده بدو نفر یا سه نفر مأموم هم
قانعند و مرکز خود را حفظ میكنند و راضی نمیشوند که بشخص اول و اعلم هم اقتدا نمایند و اینجا باز مشكالت
دیگر برای ما عوام دست میدهد که آیا تشخیص شخص اول و اعلم و اعدل بر عامه مكلفین ممكن است یا
ممكن نیست اگر بر آنها ممكن است چه شده که بر اهل علم مشكل شده است و حال آنكه آنها اهل خبره و
بصیرتند و زودتر باید بشناسند اگر بر آنها ممكن است چرا نمیشناسند و اگر میشناسند چرا اقتدا و تقلید نمیكنند
و تصریح میكنند که تقلید مجتهد حتی از شخص اعلم هم جایز نیست زیرا الزم نیست که اعلم خطای در اجتهاد
ننماید و بنا بر این چرا این عوام اینهمه عقب اعلم باید بگردند و زحمت بكشند و اگر عموما دعوی اعلمیت
دارند و امر را مختص بخود میدانند و دیگران را غاصب حق خود میدانند که ظاهر هم همین است محتمل است
که همان عرض من باشد و در این صورت همه هم راست نمیگویند و بهر حال که این عرایض همه احتماالتی
است و هیچیك قطعی نیست و خیاالتی است که گاه بر شخص عامی وارد میشود و ساحت قدس جمیع اعالم
و عدول منزه از این امور است و کجرفتاری روزگار موجب این پیشآمدها شده است و اگر خدا میخواست و
روزگاری پیش میآمد که ا ین اختالفات از میانه برداشته میشد و وحدت کلمه پیدا میشد و از هر گوشه صدائی
بلند نمیشد و هر کسی گمان خود را حجت واحده قرار نمیداد و ناطق واحد نمیشد و عموما تحت لواء توحید
بیرون میآمدیم و مأخذ عمل جمیع مسلمین مكلفین را فقط فرمایش امام قرار میدادیم و بصنوف ممتازه که
تكلیفشان ورای تكلیف عامه مسلمین است قائل نمیشدیم خیال میكنم که عظمت اسالم آن روز ظاهر میشد و
مشایخ ما اعلی اهلل مقامهم از این کیفیت و این آرزو که مخصوص بایشان هم نیست و آرزوی عموم مسلمین
است گاهی بوحدت ناطق تعبیر کردهاند و این اصطالحی است که سایر مسلمین هم میگویند منتهی بتعبیر دیگر
و بعضشان هم راست میگویند بعضی دروغ و اصل موضوع را هیچكس منكر نیست بلكه عموما بحكم فطرت
مبدله منحرفه فعال مدعی این مقام شدهاند و بقول غیر خود هر چند که موافق با کتاب و سنت و ضرورت هم
باشد اعتماد نمیكنند ،
و کل یدعی وصال بلیلی

** * **

و لیلی التقر لهم بذاکا
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اذ انبجست دموع من خدود

** * **

تبین من بكی ممن تباکی

پیرامون وحدت ناطق ،از کتاب اجتهاد و تقلید
مصنف :مرحوم آقای حاج ابوالقاسم خان ابراهیمی اعلی اهلل مقامه
کلمه وحدت ناطق در میانه مؤمنین و مسلمین در این اواخر بسیار شایع شد و محل بحث عام و خاص گردید و
مخصوصا از شصت هفتاد سال قبل از زمان مرحوم عالم ربانی و حكیم صمدانی موالنا و عمادنا و سنادنا االعظم
و عمی االکرم مرحوم حاج محمد خان کرمانی اعلی اهلل مقامه که میتوانیم بگوئیم مشید ارکان این کلمه مبارکه
شخص شخیص آن بزرگوار بود و از برکات بیانات عالیه شریفه که در دروس خاص و عام و رسائل متعدده که
مخصوص باین مرام تألیف فرمود اشتهار این امر زیاد گردید و اگر چه در اطراف بیانات آن بزرگوار در اول
حرفها پیدا شد و رد و بحث بسیار از موافق و مخالف در این باب شد و ای بسا بحد تكفیر هم رسید و حوادثی
پیش آمد که برای ذکر آنها موجبی نیست و خالصه که اسباب شق عصا و تفرقه در میانه سلسله بلكه مسلمین
گردید ولی در خالل جمیع این احوال آخر هم جز جمعی از اهل بصیرت و معرفت مطلب را نفهمیدند و اآلن هم
متوجه نیستند حتی همان جماعت که رد کردند و انكار نمودند خدا دانا است که بر حقیقت مراد آن عالم بزرگوار
پی نبردند اال اینكه عداوتهائی در دلها مكنون بود و حسدهائی شعلهور بود و حرص بر حطام دنیا و ریاست بر
عوام جمعی را راحت نمیگذارد این موضوع را بهانه قرار دادند و گفتند آنچه گفتند و کردند آنچه کردند و بمراد
خود هم نرسیدند فقط شق عصا و ایجاد اختالف را کردند و البته خداوند بهمین طور خواسته بود ولی جواب آن
اعمال در آخرت البته بر عهده خود آنها است تا چه جوابی حاضر کرده باشند و بهر حال آن حرفها هم بحمد اهلل
تمام شد و منقطع گردید و البته اراده پروردگار غالب است و کل عزیز غالب اهلل مغلوب  ،و چون این مطلب
ارتباط تام تمامی با مطلب کتاب ما داشت ولی در حقیقت موضوع علیحدهایست و گاه برای بعضی که تعمق
و تحقیق در مسائل ننمودهاند مشتبه میشود و مطالب را مخلوط میكنند خواستم بزبان عوامانه خودم پردهای را از
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رو ی این حقیقت بردارم و وحشت اشخاص را زایل نمایم تا برای آنها که حقیقة غرض ندارند اقال مشتبه نماند و
حجتی هم تمام شود ولی چاره اهل غرض را نمیتوانم و خداوند کفایت امر آنها را خواهد فرمود پس اوال بیان
مراد ایشان را از لفظ ناطق میكنیم که شاید قسمت عمده اشكال در همین جا رفع میشود پس مراد ایشان نه آن
معنی و ترجمه ایست که متبادر باذهان اهل لغت است که خیال کنند ناطق فقط بمعنی سخنگو است ولی برای
این لفظ مثل سایر الفاظ شرعی یا علمی حقیقت اصطالحیهایست که آن را هم باید دانست و اغلب در همان
معنی استعمال شده ولو اینكه گا هی هم بمعنی سخنگو باشد ولی کلمات عالم را باید در هر موقع بجای خود
گذارد و اراده او را دانست و بی جهت رد بر کالم حكیم و عالم ربانی نمودن آن هم از ناحیه اشخاصی که اهل
آن نیستند و کلمات حكیم را تطبیق با عرف یا ضرورت اهل بازار میخواهند بكنند و حرف را دست عوام الناس
بدهند سزاوار نیست و باید از غضب خداوند و عذاب آخرت بترسند خالصه که مراد آن عالم بزرگوار از لفظ
ناطق معنی معبر و مؤدی و باب اعظم امام علیه السالم است که با جمیع مراتب اعم از زبان و غیر زبان و ظاهر
و باطن خود نطق از جانب امام علیه السالم میكند و از جانب او میدهد و میگیرد و نطق بحق مینماید چنانكه در
زیارت حضرات نواب اربعه امام علیه السالم بطوری که شیخ طوسی علیه الرحمه در تهذیب و سید جلیل علی
بن طاوس در مصباح الزائر از ابوالقاسم حسین بن روح اعلی اهلل مقامه از حضرت حجت عجل اهلل فرجه روایت
کردهاند و ما از تحیةالزائر مرحوم نوری (ره) روایت میکنیم که در زیارتشان میخوانی اشهد انك باب الولی
ادیت عنه و ادیت الیه تا آنكه عرض میكنی جئتك عارفا بالحق الذی انت علیه و انك ماخنت فی التأدیة و السفارة
و در زیارت حضرت سلمان اعلی اهلل مقامه عرض میكنی چنانكه در تحیةالزایر است از مصباحالزائر السالم علیك
یا اباعبداهلل انت باب اهلل المؤتی منه و المأخوذ عنه اشهد انك قلت حقا و نطقت صدقا بهر حال که منظور از ناطق
معبر و مؤدی و سفیر و باب اعظم و امثال این معانی است که این شأن شخص اول شیعه و قلب و قطب و مرکز
است و البته در اخبار بسیار در فضایل امثال سلمان شنیدهاید که پیغمبر (ص) سلمان را باب خود شمرد بلكه
فرمود سلمان باب اهلل فی االرض من عرفه کان مؤمنا و من انكره کان کافرا و سلمان باب امیرالمؤمنین بود و
میدانید که از برای هر یك از ائمه اطهار علیهم السالم بابی بود که در اخبار خودشان باسم و رسم ابواب هر یك
را شمردهاند و نیز شنیدهاید که فرموده اند لكل عصر سلمان برای هر عصری سلمانی است و البته امام عصر هم
مانند آباء کرام ابوابی دارد که بطور نوبت هر یك بامر بابیت خود قیام دارند و باب در هر زمان همان قلب و
قطب و مرکز و شخص اول است و مراد از ناطق واحد شخص او است و وجود چنین بابی در نزد عقل و نزد اهل
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معرفت از بدیهیات و ضروریات اولیه است اگر چه پیش عوام مسلمین که در مراتب معرفت هنوز تا این درجه
دقت نكردهاند ضروری نباشد مثل اینكه اغلب احكام فرعیه ضروریهشان را هم نمیدانند در اصول عقایدشان هم
بسیاری از ضروریات را نمیدانند یا اگر لفظا بدانند معنی آن را نمیدانند فرضا حتی همه عوام مسلمین اقرار بوحدت
پروردگار دارند اما از هر یك آنها سؤال کن ببین چه معنی از این لفظ اراده میكنند یا اقرار بمعاد دارند و در نزد
آنها ضروری است اما سؤال کن ببین در معنی معاد چه میگویند و جائی که علما در معانی همین الفاظ ضروریه
اختالف کردهاند حال عوام چه خواهد بود خالصه غرض این است که وحدت ناطق باین معنی که عرض شد در
نزد اهل حكمت و عرفان بدیهی است و محتاج بدلیل نیست زیرا سفیر و باب و نایب خاص تعقل نمیشود تعدد
داشته باشد همچنان که در خود ائمه اطهار (ص ) این مطلب جاری است و ناطق ایشان در هر زمان یكی است
با وجود کمال اتحاد معنوی و صوری که دارند اما تا حضرت امام حسن (ع) تشریف دارد امام حسین (ع) ناطق
نیست و صامت است چنانكه در اخبار متعدده بیان شده و البته در مقام شیعیان ایشان این مطلب بطریق اولی
جاری است و بهر حال که قلب و قطب و مرکز در هر دایره یكی است و تعددش معقول نیست پس در دوره
آل محمد علیهم السالم که قطب و قلب عالمند که فرمودند نحن ناشئة القطب و اعالم الفلك مرکزشان یكی
است که شخص پیغمبر صلی اهلل علیه و آله باشد که اشرف کل و اول کاینات است و فرمودند اولنا محمد و
اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد و در دوره انبیاء عظام که تالی مقام آلمحمدند باز البته قلب و مرکز
آنها یكی است که در اخبار و در نزد علما اخیار اختالف است که آیا نوح شیخ االنبیاء علیه السالم اشرف است
یا ا برهیم علی نبینا و آله و علیه السالم و البته یكی از این دو بزرگوار اشرف از سایر است و هكذا در دوره شیعیان
آلمحمد علیهم السالم یعنی کملین ایشان و آنها که پیغمبر (ص) دربارهشان فرمود علماء امتی کانبیاء بنیاسرائیل
و در حدیثی فرمود افضل من انبیاء بنیاسرائیل مسلم اول و اشرفی دارند ولو اینكه در اخبار تصریح باسم او نشده
و مكلف بمعرفت شخص اول شیعه در میانه تمام شیعیان گذشته و آینده نیستیم ولی در نزد عقل محقق است که
در میانه متعددین یكی از آنها اشرف است و بطور کلی در خبر فرمودهاند که االثنان الیتفقان و دو چیز متحد که
من جمیع الجهات متحد باشد خداوند خلق نفرموده و از هر چیزی یكی خلق کرده و هر دو چیزی البته اختالفی
دارند که دو چیز شدهاند پس المحاله یكی باالتر و یكی پائینتر است و شبهه برای اهل حكمت در این باب
نیست پس در هر زمانی هم که جماعتی از شیعه هستند و در میانه آنها البته سابقین و کاملینی وجود دارند که
بنام نقباء و نجباء در اخبار فرمودهاند و معرفتشان را الزم شمردهاند البد یكی از آنها اشرف و اعلی خواهد بود
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که در آن زمان شخص اولشان البته نسبت بسایرین در حكم قلب و قطب و مرکز خواهد بود و او باب اعظم و
ناطق و مؤد ی است و فرض تعدد در شخص اول محال است و اگر گفته شود که همه نقباء و نجباء خدمت امام
میرسند و ممكن است بال واسطه فیضیاب شوند و محتاج بواسطه واحدی نیستند عرض میكنم مطلب فوق اینها
است حكایت عالم اعراض را قیاس بحقیقت ننمایند خدمت پیغمبر هم همه مردم میرسیدند و بال واسطه فرمایش
او را میشنیدند ولی باب اعظم معذلك امیرالمؤمنین بود یا از آن بزرگوار همه مردم علی الظاهر فیضیاب میشدند
ولی باب اعظم او بعد از حسنین علیهما السالم سلمان بود و هكذا همه نقباء و نجباء از امام فیضیابند ولی بوسیله
باب اعظمشان در هر زمان هر کس که باشد همچنانكه همه اعضاء تو از روح تو فیضیابند ولی بوسیله قلب اول
قلب بحرکت می آید و از اراده روح مطلع میشود و آخر قلب است که از حرکت میفتد سایر اعضا تابع و فیضیاب
از قلبند و ماجعل اهلل لرجل من قلبین فی جوفه و اگر بالفرض انگشت خود را بر روی قلب خود بگذاری و
احساس حرارت هم بكنی مانعی نیست ولی فیض حیوة از مجرای طبیعی خود بانگشت میرسد و از این اتصال
ظاهری که انگشت را روی قلب گذاردی نمیتواند انگشت کسب فیض نماید و همچنین انوار چراغ را که
مالحظه میكنی البته همه از فیض آتش غیبی است ولی فیض آتش غیبی اول بشعله میرسد پس از آن سایر انوار
االقدم فاالقدم نور میگیرند و اگر شنیده باشی و در اخبار متعدده وارد شده است که آلمحمد علیهم السالم که
اول ما خلق اهللاند در جمیع مراتب ملك بانفسهم تنزل فرمودهاند و در هر عالمی لباسی از سنخ اهل آن عالم
پوشیدهاند و قائم بامر خدا و افاضه بر خلق هستند و از خدا میگیرند و بخلق میرسانند صحیح است ولی تنزل
ایشان در هر عالمی باشرف مراتب هر عالمی است که عرش آن عالم باشد که الطف مراتب آن عالم است و این
است که در خبر است که بدن امام بلطافت عرش این عالم است و بعد از مردن هم در این خاك نمیماند پس در
دوره نقبا هم که تنزل فرمایند بعرش عالم آنها تنزل میكنند و از عرش جز کرسی فیضیاب نمیشود سایر افالك و
عناصر هر یك در مقام خود افتادهاند و هر یك بواسطه و وسایط فیضیاب میشوند خالصه که این امثال هم
قدری از اذهان دور است ولی چه کنیم اصل قضیه هم مشكل است البته امثال آن هم تا اندازهای مشكل است
ولی باید گفت و گوشها را آشنا کرد و علی ای حال که نایب خاص و باب فیض یكی است همچنان که قلب
در بدن انسان یكی است و شعله در میانه انوار خودش یكی است ناطق در هر زمان هم یعنی مؤدی از طرف امام
عصر عجل اهلل فرجه یكی است و البته در اصل موضوع هم که برای امام علیه السالم نایب خاص و باب مخصوص
است اشكالی برای اهل معرفت نیست و همان است که بلفظ ناطق هم خوانده شده همچنان که خود امام علیه
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السالم هم ناطق خوانده شده و در اخبار متعدده وارد است که در هر زمان امام ناطق و امام صامتی است و بطور
اطالق فرموده اند که همیشه در زمین امر باین منوال بوده و بعد از این همیشه همین طور خواهد بود که امام
ناطقی باید باشد و اگر امام دیگری هم هست البته صامت خواهد بود و باالستقالل نطق نمیكند و اگر نطقی
بكند از جانب ناطق است و این است معنی صامت نه اینكه مطلب این باشد که صامت بكلی گنگ است و حرف
نمیزند بلكه ممكن است نطق نماید مثل اینكه در زمان پیغمبر (ص) حضرت امیر و حسنین علیهم السالم تشریف
داشتند اما صامت بودند و نطقشان از طرف پیغمبر (ص ) بود و ناطق واحد او بود و هكذا در زمان سلف مكرر
میشد که انبیاء در زم ان واحد متعدد بودند ولی البته ناطق و مرجع آنها یكی بود مثل اینكه در زمان ابرهیم علی
نبینا و آله و علیه السالم این طور بود و هكذا همیشه بهمین منوال بوده و خواهد بود و اخباری که در باب صامت
و ناطق رسیده است عموما مطلق است و شامل ائمه اطهار (ص) و انبیاء خدا و بزرگان و کملین این زمان و کلیه
حجتهای گذشته و آینده است و این از خصوصیات نوع حجج است نه اینكه مخصوص ائمه اثنیعشر باشد و در
اخباری که بیان علت این امر را فرمودهاند خوب این مطلب توضیح میشود و بعالوه در اخبار بسیار دیدهای که
اطالق لفظ امام بر شیعه کامل هم میشود بلكه در قرآن دیدهای و در استعمال شایع است که بهر رئیس و پیشوا
و قائدی امام میگویند و امام جمعه و جماعت بسیار شنیدهای و همچنین لفظ ناطق یا شهید یا نذیر یا حجت و
امثال اینها بر امثال این بزرگواران صادق است نهایت این است که حقیقة همه این الفاظ در درجه اول بر امام
علیه السالم و ناطق کل و حجت کلیه اطالق میشود و بر شیعیان ایشان بعنوان شعاعیت و حقیقت بعد از حقیقت
است مثل اینكه بنور آفتاب هم آفتاب میگویند و شواهد این عرایض را اهل تحقیق میدانند و در اخبار دیدهاند و
امثال این مطالب امری نیست که بر ضرورت اهل بازار عرضه نمایند و صحت و سقم اینها را بدانند زیرا آنچه از
ضرورت حجت شمرده شده است علم افراد مسلمین است نه جهل جهالشان و این نكته دقیق را ملتفت باش که
بدام شبهه اهل شبهه نیفتی ان شاء اهلل  ،بهر حال مقصودم این است که ناطق و صامت برای کلیه حجتهای خداست
و مخصوص بزمانی دون زمانی نیست و مخصوص بائمه اثنیعشر نیست که بگویی در انبیاء خدا جایز است
ناطقشان متعدد باشد یا اینكه در ابواب ائمه اطهار جایز باشد که متعدد باشند زیرا علت وحدت ناطق و عدم جواز
تعدد در همه جاری است و قصد این است که از طرف خداوند و حجتهای او اختالف نباید باشد و امر پروردگار
واحده است و اختالفات از طرف خلق و محجوجین است نه از طرف حجتهای خدا و اگر چه در این مقام بنای
ما بر اختصار و بیان حاق مطلب بود ولی تبرکا یك خبری را که در کتابالمبین از عوالم از علل فضل روایت
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فرموده است روایت میكنیم از حضرت ر ضا علیه السالم که میفرماید اگر بگویند چرا جایز نیست در زمین دو
امام باشد یا بیشتر در یك وقت گفته میشود بعلتهائی که از آن جمله این است که واحد فعل او و تدبیر او اختالف
نمیكند و دو نفر متفق نمیشود فعل آنها و تدبیر آنها بجهت اینكه ما نیافتیم دو نفر را مگر اینكه همت و اراده آنها
مختلف است پس اگر دو نفر شدند و قصد آنها و اراده و تدبیرشان مختلف شد و هر دو هم مفترض الطاعه باشند
یكی از آنها اوالی بطاعت نیست از دیگری و خود این اسباب اختالف خلق و نزاع و مشاجره و فساد میشود و
هیچ کس اطاعت یكی از آنها را نمیكند مگر اینكه عصیان دیگری را نموده است پس جمیع اهل زمین عاصی
میشوند و راهی بسوی طاعت و ایمان نمی یابند و همه اینها از طرف خود صانع میشود که باب اختالف را باز
کرده زیرا که امر باطاعت مختلفین نموده است و از جمله علل یكی این است که اگر هر دو نفر امام باشند برای
هر یك از دو خصم جایز میشود که خصم خود را دعوت نماید بسوی غیر آنكه آن یكی دعوت میكند در
حكومت و هیچ یك از دو امام هم اوالی از دیگری نیست پس همه حقوق و حدود و احكام باطل میشود و
دیگر آنكه هیچ یك از دو حجت اولی بنطق و امر و نهی و حكم نیستند از دیگری و بر هر دو واجب است که
ابتدا بكالم بكنند و جایز نیست که یكی از آن دو سبقت بر دیگری بگیرد زیرا که در امامت علی السوی و بیك
درجه هستند و اگر برای یكی سكوت جایز باشد برای دیگری هم جایز است و اگر بر هر دو سكوت جایز شد
حقوق و احكام باطل میشود و حدود معطل میماند و گویا مردم امامی برای آنها نیست تا آخر حدیث شریف ،
و وقتی که بنا شد امر در دو امام معصوم باین کیفیت باشد در غیر ائمه اثنیعشر از انبیاء و حجج بطریق اولی امر
باین منوال است و این علل در مؤمن کامل و نایب خاص امام و در همه انبیاء و والة امر جاری است زیرا آنها
هم مفترض الطا عه هستند و امر ایشان مثل فقها و مجتهدین نیست زیرا اطاعت فقها نوعا واجب است و اطاعت
شخص معین و معلومی از فقها واجب نیست و اگر در زمانی احیانا یك فقیه بیش نیست اطاعت او واجب است
و اگر متعدد هستند در زمانی اطاعت هر یك را که خواستی میكنی و کفایت میكند همان طور که عمل بر آن
جاری است و بهر حال که سخن ما در اینجا در باب ناطق یعنی نایب خاص امام است که البته در هر زمانی واحد
خواهد بود و اطاعت امر او مثل اطاعت امام واجب است و تخلف از امر او تخلف از امر امام و امر خداست و
تعدد در وجود او جایز نیست مگر بطوری که فرمودهاند که یكی ناطق باشد و دیگران صامت باشند و مطیع او
باشند و اگر لزوما در مقامی نطقی هم بكنند از جانب ناطق حقیقی باید باشد تا تولید اختالف و فساد نشود و در
این مطلب ان شاء اهلل برای اهل معرفت شبهه نیست و معنی وحدت ناطق اجماال همین است که عرض شد نه
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اینكه نوع وجود بزرگان و کملین و نقباء و نجباء را گفته باشند که در هر زمان باید یكی باشند هیچ کس چنین
چیزی نگفته بلكه موافق صریح اخبار متعددند و در بعض اخبار عدد نقبا را در هر زمان دوازده نفر شمردهاند و
در بعض اخبار زیادتر شمردهاند و اما نجبا که بیش از این اعداد بلكه تا صد نفر هم در بعض اخبار هست و هیچ
کس تحكم بر وحدت آنها نكرده است و اما اگر مغرضین و موردین این طور القا کردهاند که منظور آن عالم
ربانی از اثبات وحدت ناطق اثبات وحدت فقها و علما و مراجع تقلید و روات اخبار آلمحمد علیهم السالم بوده
است و فرموده باشد د ر هر زمان باید یكی باشد این بسیار ایراد و اعتراض احمقانهایست و چنین ایرادی بچنان
عالم محققی نمی چسبد سهل است که بیكی از علمای عادی هم چنین ایرادی نمیكنند و کدام عالم یا جاهل
است که چنین تحكمی کرده یا در کتابی نوشته و وحدت علما را در هر زمانی اثبات کرده باشد و این موضوع
مطلقا قابل جواب و رد و بحث نیست و اساسا نه اثبات تعدد در آنها میشود نه اثبات وحدت و هر دو قسمش
ممكن است و هیچ کدامش محال نیست ممكن است در یك زمانی یك فقیهی بیشتر پیدا نشود و ممكن است
ده نفر فقیه باشند بلكه ممكن است صد نفر و هزار نفر و دههزار نفر الی ما شاء اهلل باشند و البته با اجتماع شرایط
تقلید همه آنها جایز التقلید و مطاع خواهند بود بلكه اطاعت نوع آنها واجب میشود و این چه ایرادی است که
بچنین عالم کاملی نسبت بدهند که مورد مالمت هر عاقلی بشوند بلی اهل غرض که منظورشان القاء شبهه و
اضالل مردم است حرفهائی را که بخواهند بدست عوام الناس بدهند و آن بیچارهها را تحریك نمایند از همین
قبیل خواهد بود و حرف بیجا هم جواب زیادی الزم ندارد ولی بر ما است که بعض توضیحات الزمه را که واقعا
برای اشخاص بیغرض هم که بیاطالع ماندهاند ممكن است تولید شبهه نماید متعرض شویم و بحول و قوه
خداوند خدمت ناقابلی بشود و دفاعی از حق شده باشد ان شاء اهلل پس عرض میكنم اصل موضوع وحدت ناطق
اجماال همین بود که عرض شد و این مطلب مطلقا مربوط بعلمای ظاهره نیست و صحبتی از وحدت یا تعدد آنها
نیست و اگر باین توهم از کلمه وحدت ناطق وحشت کردهاند و گوشهائی چند خراش داده شده است وحشت
نكنند و ان شاء اهلل تسكین بیابند و این مطلبی است راجع بفضایل نقبا و نجبا که اصل لزوم معرفت ایشان را
حضرت علی بن الحسین علیه السالم بجابر بن یزید جعفی میفرماید آیا میدانی معرفت چیست معرفت اثبات
توحید است اوال پ س معرفت معانی ثانیا پس معرفت ابواب ثالثا پس معرفت امام رابعا پس معرفت ارکان خامسا
پس معرفت نقباء سادسا پس معرفت نجباء سابعا تا آخر حدیث شریف  ،و در کتب مشایخ ما اعلی اهلل مقامهم
مفصل و مشروح بیان شده و این است مراد از رکن رابع ایمان یعنی معرفت و والیت اولیاء آلمحمد علیهم السالم
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که البته اول از نقبا و نجبا شروع میشود تا برسد بعلمای ظاهره تا برسد بادنای دوستان و بندگان آلمحمد علیهم
السالم که معرفت و والیت همه ایشان از رکن رابع است و عجب است که از این عنوان هم در اول اختالفاتی و
عنواناتی پیش آمد و چه بسیار نسبتها که ندادند حتی گفتند بدعت گذاردهاند و خالف ضرورت گفتهاند و چه
تهمتها که پناه میبریم بخدا از شر شیطان و شر این قبیل نفوس و جمعی بیغرض هم که با اهل غرض شرکت
میكردند بواسطه بیاطالعی و عدم مراجعه اخبار آلمحمد علیهم السالم و اینكه در کتب علمای سلف هم کمتر
از این قبیل بیانات دیده بودند بیچاره ها وحشت میكردند ولی حرف حق اثر خود را تدریجا بروز میدهد القاءات
شیطان هم تدریجا از میان میرود و حق است که باقی و ثابت میماند همانطور که خدا میفرماید اما الزبد فیذهب
جفاءا و اما ما ینفع الناس فیمكث فی االرض بهر حال که پس از آنی که عنوان رکن رابع بمیان آمد و شمهای از
فضایل آن بزرگواران اظهار شد که سابق بر آن بیان نمیشد همچنانكه سید مرحوم (اع) در مقامی که از فضایل
نایب خاص امام و لزوم اطاعت او بیاناتی میفرماید میفرماید سابق بر این از این بیانات نمیکردم ولی اآلن زمان
مستعد شده است برای این قدر بیان و نه هر چه دانسته میشود گفته میشود و نه هر چه باید گفته شود وقت آن
رسیده است تا آخر فرمایش  ،و چون بیانات آن بزرگوار و توضیحات مرحوم جد امجد (اع) قدری شایع شد
مالحظه کردی که چه غوغائی سرپا گردید برای اینكه یك کلمه حرف حقی گفته شده و حدیثی از آلمحمد
علیهم السالم شرح شده و بهر حال که این موضوع وحدت ناطق نیز یكی از فضایل این بزرگواران است که البته
در کتب مشایخ سابقین بشرح و بسطی که مرحوم عم اکرم اعلی اهلل مقامه فرموده بیان نشده و علتش بیاستعدادی
مردم بود تا اینكه خورده خ ورده مقتضی شد و بیان مختصری فرمود و همیشه تا دنیا بوده است امر بهمین منوال
بوده در اوایل اسالم فضایل اشخاص آل محمد علیهم السالم را هم نمیشد بگوئی تا چه رسد بدوستان ایشان حتی
مسأله عصمت ایشان از ترس معاندین دین اظهار نمیشد و شنیدهام که شیخ صدوق علیه الرحمه که در زمان
خودش ریاست شیعه منتهی باو میشد میفرمود خیال دارم کتابی در اثبات سهو نبی بنویسم و البته تقیه میفرمود و
معرفت چنین شیخ عالم و محدثی به پیغمبر (ص ) بیش از اینها است ولی البته میترسید و اآلن الحمد هلل از
ضروریات مذهب شده است و عارف و عامی همه میدانند بهر حال که صبر حجتهای خدا زیاد است و خدا هم
با صابرین است کم کم مطالب را میگویند و گوشزد عوام مینمایند و تحمل صدمه را هم ناچار باید بكنند خالصه
که حقیقت وحدت ناطق راجع به نقبا و نجبا و بزرگان دین است که البته برای ایشان قطب و مرکزی است و
فرض تعدد در نق طه مرکز معقول نیست و البته این بیان مختصر ما وحشت جمعی را کم کرد و حاال قدری
80

مأنوس میشویم و عرض میكنیم که اشخاص نقبا و نجبا در این زمان غیبت امام علیه السالم غایب هستند و
باشخاصهم ظاهر نیستند و هیچ نقیبی یا نجیبی هم ادعای نقابت یا نجابت ننموده مگر آنچه از چهار نفر نواب
خاص امام علیه السالم که در اول غیبت تا هفتاد سال در میانه شیعه معروف جمعی از شیعه بودند و ایشان را
باسم و رسم و سمت نیابت خاصه می شناختند تا بعد از آنی که علی بن محمد سیمری اعلی اهلل مقامه که نایب
چهارم بود زمان وفاتش میرسد توقیع امام (ع) صادر میشود خطاب باو که تا شش روز دیگر از دنیا میروی
وصیت بسوی کسی مكن و برای خداوند امری است که خودش میرساند و البته جانشین آن حضرت هم حاضر
بوده منتهی امر شده بود که ظاهرا وصیت نكند و معرفی ننماید و از آن وقت بنا بر معرفت صفات میشود که البته
اکمل و ابلغ از م عرفت اسم است زیرا اسم از اعراض ظاهره است فرضا اسم زید را یاد گرفتی این معرفت تامه
نیست معرفت آن است که صفات زید را بدانی ولو اینكه شخص او را هم ندیده باشی همان معرفت کفایت است
مثل اینكه اویس قرن خدمت پیغمبر (ص) علی الظاهر نرسیده بود اما معرفت آن بزرگوار را از آنها که خدمت
پیغمبر میرسیدند بیشتر داشت خالصه اشخاص نقبا و نجبا یا ناطق و مرکز ایشان امروزه ظاهر نیستند و ما هم
مكلف بمعرفت اشخاص نیستیم و کسی هم ادعای نقابت و نجابت نكرده و ما نشنیدهایم پس بنا بر این وحشتی
برای هیچ کس ایجاد نشود و تكلیف ماها معرفت نوعیه ایشان است و دانستن فضایل نوعیه ایشان و کماالت و
خصوصیات نوع ایشان آن هم برای همه کس فرض نیست بلكه برای اهل علم و کمال و معرفت نه آن عامی که
هنوز خدای خود را مثل نوری فرض میكند و فكر میكند روی آسمان هم هست و از پیغمبر و امام هم اسم بعضی
را شنیده و هنوز اسم همه ائمه خود را هم ای بسا نمیداند و اصول دین و فروع دین را هنوز تشخیص نمیدهد البته
معرفت نقبا و نجبا و دانستن فضایل ایشان یا اقرار بوحدت ناطق ایشان از او مطالبه نمیشود و بخصوص این همه
درازنویسی میكنم که جواب همین قبیل شبهات داده شود که میگویند اگر این مسأله فرض و الزم است چرا
عامه مسلمین و اهل بازار نمیدانند و از ضروریاتشان نیست ؟ من چه میدانم چرا نمیدانند حاال که جاهل هستند
آیا علما هم بیان نكنند و حالی ننمایند و آیا این ایراد بر خود آن اهل غرض و طالبین ریاست وارد نیست که چرا
نمیگذارند عوام اهل بازار بیایند و بشنوند و یاد بگیرند و چرا بیچارهها را این اندازه میترسانند بلی برای این
نمیدانند که مغرضین و هیاکل شیطان نمیگذارند و لكن هلل امر هو بالغه خورده خورده همه میدانند و هلل الحجة
البالغة باری پس وحدت ناطق امر حتمی است ولی کسی هم که نمیداند و جاهل است باین مطلب کافر نمیشود
یا اگر کسی بعد از استدالل هم درست نفهمید کافر نیست زیرا اساسا این مطلب از ضروریات عامه نیست و تا
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کسی امری را بطور بداهت نفهمد میتواند انكار نماید بلی مگر اینكه منتهی بامر ضروری بشود که انكار آن
مشكل میشود فرضا اگر کسی امامت شخص امام و لزوم اطاعت او را دانست آن وقت بعضی از فرمایشات او را
نفهمید البته نباید انكار کند و این انكار کفر میشود برای اینكه فرض طاعت امام را دانسته بود خالصه و اگر
گفته شود با اینكه معرفت شخصیه ایشان الزم نیست و نقبا و نجبا در زمان غیبت امام (ع) غایب هستند و اگر
کسی هم ادعای نقابت و نجابت نكرده پس چرا علمای شما این همه صحبت آنها را میدارند و بیان فضایل آنها
را میكنند و مردم را دعوت باطاعت و بندگی ایشان میكنند و از مخالفت ایشان میترسانند بگذارند هر وقت آنها
ظاهر شدند بیان فضل خود و معرفی خود را میكنند و اگر ریگی در کفش شما نیست چرا این قدر اظهار امرشان
را می کنید و سنگ نقبا و نجبا را بسینه میزنید ؟ عرض میكنم ان کان و البد اگر کسی بخواهد بحثی داشته باشد
این بحث را میتواند تا درجه ای داشته باشد و ناچاریم جواب بدهیم پس میگوئیم اما جواب مفصل از این اعتراض
در این رسا له عوامانه مختصر گنجایش ندارد اما جواب مجملی که نمونه مفصل باشد این است که اوال این بحث
بر ما وارد نیست و اگر واقعا بحثی دارند بر آلمحمد علیهم السالم داشته باشند که چرا آنها اینها را در اخبار خود
فرمودهاند و این همه اصرار کردهاند و باز این هم راجع بهمان عرض ما میشود که چرا مردم رجوع باخبار
آلمحمد علیهم السالم نمیکنند و معالم دین خود را تحصیل نمیكنند و تفقه در دین نمینمایند و اگر میكردند
چنین اعتراضات نمیکردند اگر تنها رجوع بتفسیر حضرت امام حسن عسكری (ع) که از معتبرترین کتب شیعه
شمرده شده کرده بودند این اعتراض را بر ما نمیكردند و میدیدند از اول تا آخر آن کتاب در فضایل شیعه است
و میفهمیدند که آن حضرت تهیه مقدمات غیبت فرزند خود را مینماید و میخواهد بفهماند که غیبت نزدیك
است و دوره شیعیان ایشان نزدیك شده و بیان شأن آنها را میفرماید و آن مجلس درس را شروع میفرماید و آن
فرمایشات را امالء میفرماید پس میگوئیم اصرار ما برای این است که آلمحمد علیهم السالم اصرار فرمودهاند
حاال از خود ایشان بپرس چرا فضایل شیعه خود را فرمودهاند اگر من بگویم میگویم برای اینكه فضایل خود را
بفرمایند چون معرفتشان بر مردم واجب بوده چاره نداشتند که بفرمایند و شیعیانشان جزء خودشانند و از فاضل
طینت ایشان خلق شده بودند و شیعیانشان را دوست میداشتند باین لحاظ فرمودند و از طرفی معرفت آلمحمد
(ص ) و معرفت خدا هم برای ماها حاصل نمیشد مگر از این راه باین جهت ناچار بودند بفرمایند و جهات بسیار
دارد که در این رساله نمی گنجد و کتب مشایخ مخصوصا ارشادالعوام متكفل بیان آنها است و اگر بگوئی چرا
سایر علماء سلف باین درجه اصرار نداشتند و نگفتند ؟ عرض میكنم نمیدانم و اگر هم ناچار شوم بعضی جهات
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را میگویم و همه را نمیگویم و شاید جهات زیادی دارد و احتماالت زیاد میرود که هیچ یك را بطور قطع
نمیگویم ولی آدمیزاد احتمال میدهد اوال بعضشان گرفتاری زیاد داشتهاند و نرسیدهاند جمعی که البته البته تقیه
داشته اند و این از جهات قطعی است جمعی شاید اهتمام زیادی در امر والیت بدرجهای که مشایخ ما داشتهاند
نداشتهاند جمعی هم واقعا نمیدانسته اند مگر واجب است همه علما همه چیز را بدانند البته محیط بهمه چیز
آل محمدند علیهم السالم و غیر ایشان احاطه ندارند و هر کدام از علما تخصصی دارند یكی فقه میداند یكی در
اصول کار کرده یكی اهل حكمت است یكی ممكن است جامع معقول و منقول هر دو میشود و همه آنها احاطه
بهمه علم نكردهاند یقینا اغلبشان نمیدانسته اند و بیشتر وقتشان را مصروف احكام فروع نمودند از قبیل احكام
نجاست و طهارت و معامالت و حیض و نفاس و امثال اینها و فهم مردم هم بهمین درجهها بود و مسائل دین را
هم غیر از اینها نمیپنداشتند
صفحه ٢٦٩
حتی در آن دوره ها در مسائل توحید هم که اهم مسائل است تعمقی مثل مشایخ ما (اع) کسی نكرده بود  ،از
عالم اصولی یك وقتی سؤال کردند بچه دلیل خدا یكی است فرمود اما یكی بودنش مجمع علیه است و اما زائد
بر آن هم اصل عدم آن است  ،بیچاره بهمین اندازه که در علم خودش دانسته بود جواب داده حاال این تكلفی
است که توقع کنی هر مطلبی را همه علما بدانند این مطالب بیان آنها شأن حكمای ربانی است نه فقها و مجتهدین
 ،آنها اهل این مطالب و اسرار حكمت نبودهاند نمیبینی در این قبیل مطالب چندان اجماعی هم از علما نیست و
همه اجماعها و اخ تالفها در همان مسائل طهارت و نجاست است چون تمام اوقات به بحث در همان مسائل
میگذشته و باز میگوئیم این اعتراض را چرا اینجا میكنید مسائل توحید را هم علما بیان کردهاند با اینكه معرفت
ذات خداوند حاصل نمی شود بنا بر این بیان صفات پروردگار را ننمایند و در توحید تعمق نكنند و امام (ع)
میفرماید چون خداوند میدانست جماعتی در آخرالزمان میآیند که تعمق در توحید میكنند سوره توحید و آیات
سوره حدید را نازل فرمود حاال آیا تعمق در توحید ننمائیم و خدای خود را تا حد امكان نشناسیم اینكه کمال
بیانصافی و دشمنی با علم است و هكذا در صفات پیغمبر و امام (ع) چرا علما این همه جد و جهد کردهاند و
حال آنكه آخر هم بكنه معرفت ایشان نمیرسیم ولی آیا بقدر امكان نشناسیم ائمه خود را چرا باید از انصاف خارج
شوند اگر حقیقة بیانات مشایخ ما اعلی اهلل مقامهم نبود گمان میكنند قائمهای برای اسالم باقی مانده بود و با
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بیانات اصولیه و احكام شرعیه فرعیه جواب ایرادات نصاری و خارجین از اسالم داده شده بود و آیا اگر زحمات
و جانفشانیهای ایشان و کتب و رسائل متعدده که ایشان نوشتند و صفات ائمه اطهار را بیان کردند و مردم را
بامعرفت نمودند نبود آیا میدانید همین مبدعین جدید چه کرده بودند و چطور تمام مسلمین را گمراه کرده بودند
حاال باید بگوئی امام ما که غایب است چه لزومی دارد صفات او را بیان کرد آیا نمیدانی چرا امام تو غایب شده
و باین بلیات دچار شدهایم و در چنگ دشمنان افتادهایم برای این است که هنوز معرفت امام را حاصل نكردهایم
اگر معرفت پیدا می کردیم و اطاعتش میكردیم که البته ظاهر میشد آیا نمیدانی که امام از جهالت و نادانی من و
تو مسلمان غایب شده نه از ترس دیگران امام از هیچ کس نمیترسد و روزی که تشریف بیاورد دشمنان را باندك
وقت از صفحه روزگار برمیدارد ولی امام از جهالت من و تو میترسد و صبر کرده تا بلكه قدری عارف بشویم و
قدر او را بشناسیم مسلمان بی علم و معرفت برای چه خوب است هزار و صد سال قبل ائمه تشریف داشتند چه
کردیم و چه قدر استفاده نمودیم ؟ پس ای برادر علم و معرفت الزم است میگویند چرا این قدر این مسائل را
میگوئید اگر نگفته بودند که همین عده قلیل مسلمان هم حاال باقی نمانده بود آیا نگاه نمیکنند که این مبدعین
جدید اغلب آنها را که گمراه می کنند از غیر سلسله ما هستند مگر نادری از این جماعت که شاید روز اول هم
مسلمانی و مذهب را بنفاق بخود بسته بوده و اال از اغلب ماها مأیوسند برای اینكه علمای ما بحمد اهلل از صفات
امام (ع) زیاد گفتهاند و نوشتهاند و ماها شنیدهایم و معرفتمان بیشتر شده و دیگر عقب امامهای پوشالی نمیرویم
و اساسا می دانیم امام دارای چه صفاتی باید باشد و چه عالماتی دارد و گول این حرفهای شیطانی را نمیخوریم
و با این مزخرفات از دین خود نمیلغزیم و همچنین معرفت ابواب امام (ع) را ما بهتر از دیگران داریم و هر کس
ادعا و عنوان بابیت کرد نمیپذیریم این نعمت الحمد هلل از برکات مشایخ عظام است اعلی اهلل مقامهم حاال اگر
بحرف این معترض بود و برای ما از صفات ابواب و نواب و مقامات و صفات ایشان نفرموده بودند میبایستی همه
بابی شده باشیم العیاذ باهلل ولی اغلب از مردم که نیامدند و نشنیدند بیچارهها گول خوردند و اغوا شدند و گمراه
شدند و گناه این جماعت یقینا بگردن آنها است که نگذاردند عوام بیچاره بیایند و بشنوند و بامعرفت بشوند و
هنوز بعد از این تا آثار حرفهای آنها باقی است گناه همه مردم و اضالل اینها بگردن آنها است و لكن ما میگوئیم
و ماظلمونا و لكن ظلموا انفسهم و ما امیدواریم تا متمسك بذیل عنایت آلمحمد علیهم السالم و شیعیان ایشان
باشیم و پیروی ایشان را نصب العین داشته باشیم از این حوادث و حوادث غیر مترقبه دیگر محفوظ بمانیم ان
شاء اهلل و هیچوقت مزخرفات و تمویهات یك بابی در اذهان ماها خدشه نمیكند ان شاء اهلل زیرا اصل لفظ باب
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را هم بدبخت نمیدانسته و از مشایخ ما آموخته نهایت این است کج و معوج نموده و ادعای بیجا کرده و خداوند
رسواشان می کند و این رویه هر باطلی است که حرف حقی را میآموزند و مغشوش میکنند و اسباب گمراهی
مردم را فراهم می کنند ولی حرفهای شیطانی چون اساس و ریشه ندارد از میان میرود و حق ثابت باقی میماند
چنانكه خداوند می فرماید و ماارسلنا من قبلك من رسول و ال نبی اال اذا تمنی القی الشیطان فی امنیته فینسخ اهلل
ما یلقی الشیطان ثم یحكم اهلل آیاته و اهلل علیم حكیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض و
القاسیة قلوبهم و ان الظالمین لفی شقاق بعید باری ابواب و نواب امام در غیبت امام غایبند اما فضایلشان گفته
میشود که اذهان مردم قبال آشنا شود و خورده خورده صاحب معرفت بشوند و هیچ وقت سنت پروردگار بر این
جاری نشده که این مردم ناقص جاهل آنا مطلبی را بیاموزند مدتها و سالها باید گفت و ذهن آنها را حاضر کرد
و خورده خورده عادت نمایند و فرار و شماس آنها تمام شود آنوقت حاضر بشوند و حقی را بشنوند و باید وحشت
آنها را تمام کرد زیرا حرف حق در اول تلخ میآید بذائقه آنها ولو اینكه در متن واقع از عسل شیرینتر است ولی
فعال ذائقهها فاسد است باید کم کم اصالح کرد و بعالوه میگوئیم معرفت نقبا و نجبا و ابدال و اوتاد امروزه حتم
نیست و بمعرفت نوعیه آن هم از اهل کمال و معرفت قناعت میشود چرا اینطور است برای اینكه هنوز جاهلیم
و همین است سر غیبت امام که نه ابواب او را میشناسیم نه خود او را و اگر صفات آنها را میدانستیم البته اگر
ظاهر میشدند میشناختیم زیرا میگوئیم غایبند  ،العیاذ باهلل معدوم که نیستند در میانه همین مردمند حتی خود
امام هم در میانه مردم است و در حدیث میفرمایند در بازارهای شما راه میرود و بر فرشهای شما گام میزند
معطلی در این است که ما بشناسیم و شناختن امام بشناختن ابواب و نواب او است شناختن آنها با بیان صفات
آنها میسر میشود و باید عر ض کنم و بدانید که غیبت ابواب و نواب مانند غیبت امام نیست و غیر آن غیبت است
و چاره نیست این نكته را هم باید بگوئیم اما غیبت امام علیه السالم غیبتی است که امروزه بشخصه و صفاته
غایب است اما ابواب امام علیه السالم باشخاصهم اگر چه غایب باشند اما بصفاتهم برای عامه مردم غایبند زیرا
نشنیده اند و استعداد ندارند اما چون بیان صفات آنها تا حدی در حیز امكان بوده و بیان هم شده است حتم نیست
برای همه کس غایب باشند اما خودشان که عرض کردم موافق فرمایش امام (ع) در هر زمانی جماعتی هستند
و متعددند و یك دیگر را مسلما میشناسند نهایت ما آنها را نمیشناسیم و البته صفات ایشان را که علما ذکر
کردهاند و در اخبار آل محمد علیهم السالم بیان شده و اشخاصی هم که اهل معرفت بشوند ممكن است تدریجا
ترقی کنند تا بآنجا برسند که آنها را بشناسند و یك نفر از سنخ آنها بشوند و پیغمبر (ص) میفرماید رب حامل
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فقه غیر فقیه و رب حامل فقه الی من هو افقه منه و اصل علت غائی بیان صفات ایشان همین است که قوابل
مستعده تحریك شود و ترقی نماید و شاید خدا خواسته باشد بجائی برسند و اعوان و انصار و بندگان امام زیاد
شوند تا برسد بآنجا که عده آنها تكمیل شود و همین که بسیصد و سیزده نفر برسند اصحاب امام علیه السالم
موافق وعدهای که فرمودهاند موقع ظهور خواهد شد و عالم گلستان میشود ان شاء اهلل  ،بهر حال پس باین جهات
و جهات دیگر که از حدود فهم ناقص این ناچیز خارج است علمای اعالم سعی خود را در این باب مبذول
داشتهاند و اعتراضات و واردات و تهمتها و غیبتها و همه پیشآمدهای سوء از طرف جهال یا اهل غرض را کأن
لمیكن پنداشتهاند بمصداق آیه شریفه و الیلتفت منكم احد و امضوا حیث تؤمرون اعتنا باین مطالب نمیكنند پس
خالصه مطلب این شد که ابواب امام برای عامه مردم غایبند ولی ممكن است اهل معرفتی در زمانی پیدا شود و
ایشان را بشناسد و دلیلی نیست بر اینكه امكان ندارد کسی آنها را در این ایام بشناسد مثل اینكه امام را نمیشناسد
منتهی این است که ما نمیشناسیم و همچنین دلیلی نداریم بر اینكه یكی از آنها یا بیشتر از یكی در صورت و
لباس علما هم هیچ وقت ظا هر نشوند و نباشند و کیست که این ادعای علم غیب را بكند که بگوید البته نیستند
شاید گاهی بلباس علم و بصورت فقیه یا مجتهد در میانه مردم باشند بلی ادعای نقابت و نجابت و اظهار مقام
خود را نمیكنند منتهی آنچه دلیل بر آن قائم است همین است و اال من و تو از کجا میفهمیم فالن عالم متقی زاهد
که خالف شرعی و حرکت خالف اعتدالی از او ندیدهای حتم کنی که این صاحب هیچ مقام دیگر هم نیست
زیرا بنا نیست در پیشانی اشخاص بنویسند که این صاحب فالن مقام است ما از کجا میتوانیم این شهادت نفی را
بدهیم بلی ما از خودمان خبر داریم که او را نمیشناسیم و هنوز بآنجا نرسیدهایم که نقیب یا نجیب بشناسیم و
کسی هم که ادعائی نكرده پس ما ادعای بیجا درباره اشخاص نباید بكنیم زیرا ادعا بینه الزم دارد و بینه در دست
نیست و خود این ادعا مكذب انسان میشود خود او هم که فرض این است قبول ندارد پس حرف بیجا نباید زد
ولی عرض من اینجا است که نمیتوانیم حتم کنیم که بلباس علما و فقها البته ظاهر نمیشوند و این تحكم است
بلكه امكان دارد شخص ناطق واحد گاه در میانه مردم نطق کند و امكان دارد از اعوان و انصار و سایر نقبا یا
نجبای اخیار یك نفر به نیابت از او نطق نماید بلكه ممكن است دو نفر یا ده نفر یا بیشتر یا کمتر از همین قبیل
نواب در بالد مختلفه داشته باشد و مشغول خدمت باشند و هیچ یك از اینها محال نیست ما و تو هم باید مشغول
کار و بندگی خود باشیم و همان طور که عرض شد اگر خودمان تكلیفات دینیه خود را موافق اخبار آلمحمد
علیهم ال سالم میدانیم فبها المراد اگر نمیدانیم عالم و راوی صادقی دست بیاوریم و از او بگیریم و تقلید نمائیم
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و وظیفه خود را انجام دهیم و این اعتقاد را هم در دل خود محكم داشته باشیم که برای امام ما نایب خاص هم
هست و واحد هم هست و همیشه از خداوند توفیق معرفت او را بخواهیم و در راه او ساعی و جاهد باشیم اما
این مربوط بامر تقلید در احكام شرعیه نیست و شاید سابقا از عرایض ما دانستی که هیچ کس تحكم نكرده که
همه باید از آن ناطق واحد و نایب خاص تقلید کنند زیرا که او غایب است و ممكن هم نیست همه مردم در دنیا
از یك نفر تقلید کنند و بر گرد یك نفر باشند و خداوند این طور قرار نداده و هیچ عالمی هم این طور نفرموده
و این تهمت را هم بیك نفر عالم کامل بزرگ از علمای آل محمد علیهم السالم که مداد قلمش از دماء شهدا
افضل است و حق بسیار بر گردن اسالم و مسلمین دارد نزنند جائی که خداوند میفرماید از هر فرقهای یك طایفه
باید بروند و تحصیل فقه در دین نمایند کیست که دیگر تحكم بوحدت فقیه و مرجع تقلید نماید و کی حكم
کرده که همه کس باید تقلید یك فقیه بنماید البته مراجع تقلید متعددند حاال اگر در مقامی هم بهبینی که عالمی
را وحید یا فرید یا واحد خوانده باشن د مانعی ندارد و از این القاب برای علما معمول است و مینویسند و ممكن
است معنی صحیح هم داشته باشد و مصداق هم داشته باشد و معنی آن این است که در میانه علما واحد است یا
در میانه فقها فرد است نه این است که مراد این باشد که واحد ناطق باشد یعنی نایب خاص باشد نعوذ باهلل و هیچ
وقت چنین اراده ای نشده و سابقا عرض شد که در هر مورد کالم حكیم را باید حمل بر معنی مناسب نمود نه
اینكه از پی بهانه برآیند و بمحض اینكه لفظ متشابهی دیدند پیروی متشابه نمایند بلكه متشابه را باید عرض بر
محكم نمایند و مراد حكیم را بفهمند و اگر نفهمیدند سؤال کنند و همچنین ممكن است گاهی لفظ ناطق را بر
عالمی یا فقیهی اطالق نمایند البته این هم صحیح است هر عالمی البته ناطق است و مسلم از جانب کسی سخن
میگوید ولی نه این است هر جا که گفتند ناطق مراد آن ناطق حقیقی است البته ناطق حقیقی ممكن است گاهی
ناطق ظاهری هم باشد ولی هر ناطق ظاهری ناطق حقیقی نیست پس خوب است ملتفت باشند و انصاف را پیشه
خود نمایند و بهر حال که علما و فقها و ناطقین از طرف خدا یا شیطان متعددند و همیشه متعدد بودهاند و فعال
هم بنای دنیا بر این است قضای پروردگار تغییر داده نمیشود گو اینكه حكیم میتواند اثبات نماید که اگر مرجع
تقلید هم در دنیا و در میان مسلمین یكی بود بهتر بود و اختالفات بكلی از میان میرفت و عظمت و ابهت اسالم
هزار درجه باالتر میرفت و مسلمین تقویت میشدند و گمان ندارم عاقلی هم باشد که انكار این معنی را نماید اما
خیر نمیشود زیرا در این ایام خداوند این طور نخواسته و ائمه ما این طور نخواستهاند و حكمت فعال بر همین
وجه است که می بینی و اختالفات باید باشد و امام علیه السالم میفرماید نحن اوقعنا الخالف بینكم و لوال ذلك
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الخذ برقابكم و بماها وعده دادهاند که هر وقت نوبت ظهور حق رسید و امتحانات انجام شد و مؤمن و کافر از
یك دیگر زائل شدند و ایام هدنه و تقیه سپری شد آن وقت امام شما ظاهر میشود و همه را بر امر واحد جمع
میكند و کفار را عذاب میكنند اما هنوز وقت این آرزوها نرسیده و وقتی که امام ما هنوز همین طور خواسته باید
این اختالف باشد فقها و علما و مراجع باید متعدد باشند و هیچ کس حكم بوحدت ناطق در ظاهر نكرده و
نمیكند و شریعت تقیه هنوز اجازه نمیدهد ولی میتوانم عرض کنم که این مطلبی است که خداوند در فطرت نوع
قرار داده است مثل فطرت توحید و این هم متمم فطرت توحید است نمیبینی چطور طبیعة و فطرة همه مردم
همیشه عقب اعلم میگردند و میخواهند حكما تقلید اعلم نمایند و اغلب هم خیال میكنند اعلم را پیدا کردهاند
ولی اغلب علما حكم باین نكردهاند و مشایخ ما هم نفرمودهاند و اصال میگوئیم با اینكه تقلید اعلم اولی هم باشد
اما اطالع بر شخص اعلم محال است و در وسع ما نیست این است که تقلید هر عالم و راوی و فقیهی که جامع
شروط باشد تجویز میكنیم و تحكم نمیكنیم که البته اعلم باشد و مقصودم از این جمله بیان تمایل فطرت بود
بلی اگر در ظاهر هم امر بهمین طور جاری میشد خوب بود و حكم واقعی پروردگار هم همین است ولی امروز
بایستی باحكام نفساالمری سلوك نمود و بر فرض کسی حكم واقعی را هم بداند حكم بآن نمیكند هیهات
هیهات هنوز چیزها از عقب داریم و خدا میفرماید و لنبلونكم بشئ من الخوف و الجوع و نقص من االموال و
االنفس و الثمرات و بشر الصابرین عرض میكنم باالترین نقصها و کسرهای ما همین اختالف ما است که موجب
نقص اموال و انفس و ثمرات ما است و اگر بر یك طریقه عموما مستقیم میشدیم آب خوشگوار میآشامیدیم
چنانكه خداوند میفرماید و ان لو استقاموا علی الطریقة السقیناهم ماءا غدقا خالصه که طول کالم و تذکر این
احوال موجب مالل است سخن را کوتاه کنیم اولی است بلی در ختم کالم یك نكته باقی داریم آنرا هم نهفته
نمیداریم و متوکال علی اهلل و طلبا لمرضاته میگوئیم و آن این است که البته علما و فقها و مراجع متعدده هستند
و بودهاند و باید هم متعدد باشند و سنت پروردگار تغییر نمیكند ولی شخص متدین هوشیار گاهی درباره متعددین
دقی ق میشود و موارد اختالف آنها را مالحظه میكند اما اختالف در جزئیات احكام شرعیه و امور نظریه که در
میانه علما هست البته مهم نیست و قسمتی از اینها در خود اخبار است و از طرف ائمه اطهار القا شده ولی
اختالفات دیگری مشاهده میكند که از این حدود باالتر است و میبیند که ای بسا در مسائل مهم طرفین نقیض
را گرفتهاند و هر دو حق نمیگویند چرا که اجتماع نقیضین محال است و هر دو بر باطل نیستند زیرا ارتفاع
نقیضین هم محال است و بعالوه حق هم از عالم مرتفع نمیشود و خداوند ابا فرموده و اینجا است که شخص
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عاقل با حزم و با احتیاط کنجك اوی میكند و دو قول مختلف یا اقوال مختلفه را بنا بر اینكه در مسألهای اختالف
باشد که مناط کفر و ایمان است با موازین منصوبه از طرف خداوند و حجج او میسنجد هر کدام مطابق شد او
را میگیرد و بقیه را ترك میكند و محقق است که حرف حقی که از جانب پروردگار است باالخره یكی است و
لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفا کثیرا پس مختلفات همه از نزد غیر خدا است و حرف حق یكی میشود
زیرا که خدا یكی است پیغمبر او یكی است کتاب خدا یكی است قبله هم یكی است در میانه اقوال مختلفه هم
قول حق یكی است و آیا خداوند امر باختالف فرموده پس اطاعت کردهایم یا نهی از اختالف فرموده و عصیان
ورزیده ایم و این مراتب را البته مؤمن موحد که دین را امر واقعی پنداشته است و از پی حقیقتی هست همیشه
نصب العین خود خواهد داشت و بهمین جا کالم را ختم میكنیم و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله الطیبین و
رهطه المخلصین و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین .
تمام شد بر دست مؤلفش بنده مسكین مستكین ابوالقاسم بن زینالعابدین بن کریم اعلی اهلل مقامهم حامدا مصلیا
مستغفرا در شب یكشنبه ششم شهر شعبان المعظم هزار و سیصد و شصت و دو هجری علی مهاجرها الصلوة و
السالم .
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