از افاضات :
عامل رحاین و حكمی مهااین

ورحوم آقای حاح حمهد كرمی كروای
اعیل اهلل وقاوه

حسهه تعایل
جمهوعه حاضر وواعظ شر خفه آقای ورحوم كروای اعلیلاهللوقاوله اتلخ
كه در تال  1261هل ق در یزد فرواخش فروودهاند.
الزم حه ذكر اتخ كه چند نسخه خطی از این ووعظه ووجود بود ،و نظر
حه اخنكه نسخه چایپ كروان از متام نسخ جاوعتر بود عیلرغلن برخلی اغلط و
نارتللاجهیای انشللای آن نسللخه حلله عنللوان ول بر خلده شللد ،و در حل كلد اوكللان
اشكاالت آن حا كهك رف از حعیض نسخ خطی ووجود تصحرح ردخد.
و چون نسخه كروان نامتام بود و احواالت رجعخ در آن ذكر نشده بلود،
حقرللله ولللواعظ ذللل نسلللخه ورحلللوم حلللاح علللیلاصلللآر آل ك
حمملللد ولللدیر) كللله
كنغلطتر ین نسخ بود آورده شد.
و نرز الزم حه ذكر اتخ كه از قراجن چننی حه دتخ ویآخد كه نو خسند ان
در خود جمالس ،وواعظ را ثذخ منیكلردهانلد حلكله آ له در ذهلن آ لا ولیوانلده
حعلد از جمللالس ل آوری ولیمنللودهانللد از ایلن جهللخ چللهحسللا وطللالی در ای لن
وواعظ دخده شود كه حا فرواخشات دخگر آن ب ر وار اع) ونافات داشلته حاشلد و
ً
ً
نرز احرانا اغط ی در نسخهها دخده ویشود كه قهرا از خود نو خسند ان اتخ
و ناچار حه مهان صورت تكثرر ردخد.
«نـاشـر»
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حسهه تعایل
این وواعظ جمهوعه دو نسخه اتخ كه خكی چاپ كروان و نسخه دخگر
خطی اتخ .تا اواتط ووعظه یسوهفمت از نسخه چایپ و از آجنا تا ب ه آخر از
نسخه خطی ورحوم آقای آلحمهد ودیر) ویحاشد.
و از قللراجن چن لنی حلله دتللخ و لیآخ لد كلله نو خسللند ان در خللود جمللالس،
وللواعظ را ثذللخ منلیكللردهانللد حلكلله آ لله در ذهللن آ للا ولیوانللده حعللد از جمللالس
آوری منلودهانلد از ایلن جهلخ وطلالی در ایلن ولواعظ دخلده ولیشلود كله حلا
ً
فرواخشات دخگر آن ب ر وار اع) ونافات دارد و نرز احرانا اغط لی در نسلخههلا
ً
دخده ویشود كه قهرا از خود نو خسند ان اتخ و ناچار حه مهان صورت تكثرلر
ردخد.
«نـاشـر»
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«ووعظه اول»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ا ّ
جلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

كله تر لهاش ایلن اتللخ كله چلون خداونللد علتر خواتلته اتللخ از اخنكله مهله وللردم از
ون لهای خود بیرون رونلد ههلخ للج دیلن ،و ولیفرواخلد قذل از ایلن آخله و وا كـا .املمونـ .
ّ
لین روا كافة خعین نرستند مهله ومونلان كله وقرلد حله قرلدها نذاشلند و بیلرون رونلد ههلخ للج
ك
دین؛ و حعد ویفرواخد پس چرا از هر اعیت چند نفری بیرون منیروند از اخشان تا اخنكه تفقله
در دین كنند و حترتانند قوم خود را چلون بر ردنلد حسلوی اخشلان ،شلاخد اخشلان حلتر كننلد .و
چون وقصود وا این اتخ كه خلك تفسلرر از تفاتلرری كله از بلرای ایلن آخله شلر خفه ولیحاشلد از
برای مشا حگوجمی ،ذهتا شروع ویكنمی در تفسرر این آخه كر میه .و این ووقوف اتخ بر خك ك
وقدوه
ً
اخنكه كاوال قرآن را حه مشا حشناتامن كه حدانرد قرآن چرسخ و كرفرخ خلقخ او چگونله اتلخ و
آن از بللرای چرسللخ تللا اخنكلله بللر حص لررت حاش لرد و حلله دخ لده حص لررت نظللری در ای لن تفس لرر و
تفاترری كه حعد ویآخد حمگار خد.

پس حدانرد كه خدا مهرشه بوده و مهرشه خواهد بود و او را كاول و آخری نذوده و نرسخ

و چر ی غرر او حا او نذوده و از برای او نه زوان و نه وكان و نه وقیت و نه حریث و نه رتذهای و نه
ككمی و نه كریف و نه رنگی و نه شكیل بوده و نله خواهلد بلود؛ و او در ف لای نذلوده و نرسلخ و
ف ای حا او نذوده و نرسخ .پس نه ف ای را خرال كنرد و خدا را فوق آن حدانرد و خل را در
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حتخ آن حدانرد ز یراكه او ف اآفر ین اتخ و فوقآفر ین اتخ .پس هر اه دانسلترد كله خلدا را

ككن و كریف و فوق و حتیت نرسخ ،و اخنكه او در ف لای نرسلخ و حلا او ف لای نرسلخ و رتذله و
ك
ك
وتصور منیشود و حه تعق درمنیآخلد .حلكله هلرچ َولدركی
جهیت برای او نرسخ ،ویدانرد كه او
نرسخ كه حتوان خدا را حه آن ودرك درك كرد؛ نه از برای انسان و نه از برای انذراء و نه از برای
امئه ا هار تطماهلل علهین .ا ر متام قلج خود را وتوجه این وقوالت تلاز خد و حله متلام هلوش و
وش خود حه وعای ایلن كلهلات بررداز خلد ،چله از اهل كرولان و چله از اهل ایلن حللد و تلایر

ُبلدان حاشرد ،هرآخنه حه انلدك زولای مهله مشاهلا علاو خواهرلد شلد .ز یلرا كله ولیبیلمن احلهلدهلل
مشاهللا را كلله در صللدد حتصلر علللن برآوللدهاخلد و لللج علللن ولیمناجرلد و ا للر انشللاءاهلل كمهللیت
حمگار خلد و هللر روزی را خلكتللاعخ ،خلا هفتللهای را خلكتللاعخ عهللر خللود را صللرف لللج علللن
مناجرد ،حااخنكه دتخ از كسج خود هن برنداشتهاخد ،زوای منی ترد كه مهه عاو خواهرد شد،
حلكه اعلن علها ویتوانرد حشو خد .ز یرا كه علن را از درس خواندن حتصر منیتوان كرد و عللن
نوری اتخ كه خداوند عاو ویاندازد در قلج هركس كه ویخواهد .چنا ه اوام فرووده العلن
ن ـ ر خقذفــه اهّلل یف ملــج وــن خشــا و در حللدخیث دخگللر و لیفرواخ لد یف ملــج وــن حی ـ ّج و چنا لله

فروودهاند لیس العلن یف السها فینزل علیكن و ال یف االرض فیصعا الیكن بل هو وكن  .فیكن و
لـزو .عنـاكن پلس علریدانسل عللن نرسلخ كله او را عللن ولی و خنلد ،و ایلن لآلیت اتللخ از
لآات وث لآخ هندی و تركی و زحا ای دخگر .هر اه دانس لآخ عرب علن ویبلود ،هرآخنله
خ رر قا رچی عرب حاخسیت اعلن علها حاشد و او هبتر از اخشان لآخ عرب را ویداند.
احلاص این وقدوه را كه فتمی از برای مشا ،حای اتخ از علن كه وی شاخد از برای مشا
ً
هفتادحاب از علن را و ا ر ضذط كرده حاشرد فاخده حسرار از برای مشا دارد؛ پس جمددا حگو می تا
خوب ضذط مناجرد.

حدانرد ذات ك
وقدس خدا بود و هرچ حا او نذود ،و وقیت هن نذود كه خلدا در آنوقلخ بلوده

حاشد و حعد وقیت دخگر خلیق خل كند .و كرفریت هن حا خدا نذود كه حدانرد چطور بود و چطور
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نذود ،چطور غرری حا او نذود ،چطور خل كرد خملوق را .ز یرا كه آن ،ورآفر ین اتخ و احدی
منلیتوانلد كرفرلخ خلقلخ را حفههلد وگللر علهلای اعلطم آ لله را كله حله اخشللان تعللمی كلردهانللد؛ و
كسای هن كه از علها اخت كردهاند آ ه را كه تعلمی اخشان حكنند .و از آن له آنقدر كه حتوانرد
مشا حفههرد و وا از برای مشا حگوجمی این اتخ كه ذات ك
وقدس او بود و هرچ چرز حا او نذود .پس
حعللد از آنكلله خواتللخ خلللیق را ایلاد مناخلد ،اول ذات وقللدس ك
حممللد بللن عذللداهلل را خل ل
فروود .و ا اعی شرعه و ك
تین اتخ كه ذات وقدس او بود و هرچ حا او نذود و مهله ،او را كاول
واخل اهلل ویدانند و چند آخه از آخات قرآن هن بر این وطلج داللخ ویكند و احادخد حسلرار
هن وارد شده اتخ كه جملس نجاخش ذكر آ ا را ندارد .و از آن له اتخ اخنكه اور فروودند
واها را حه خواندن ز خارت جاوعلهكذرلره و ولیخلوای آن را و ولی لوی الخسـغقه سـابو و الخلحقـه
الحو و الخطهع یف ادراك وقاوه اوع خعین تذقخ منی ررد هرچ تذقخ ررنلدهای او را و ولحل
منیشود او را هرچ ولح شوندهای و ه منیكند ادراك وقلام او را هلرچ هل كننلدهای .و حله
ك
ادله و براهنی عقلره و نقلرله و دالخل آفاقرله و انفسلره ثاحلخ كلردهامی كله حله وشلاهده دخلدهانلد
كسای كه غرض و وریض از برای اخشان نذوده این وطلج را و ا ر جملیس اقت ای آن كند كه
حه ادله و براهنی وتكوره ثاحخ مناجمی نرز مشا هن حه وشاهده خواهرد دخد و ویدانرد كه حه غرر از
این ا ر وری دخگر بود ،ولكلی نذلود؛ و حاخسلیت كله اخشلان كاول ووجلودات حاشلند .و اخنلا كله
وی و می جمهطی اتخ كه ا ر تفصر كمن حسا كسای كه انكار ایلن را مناخنلد ا رچله جمهلطت
ً
این وطلج را تصدی ویكنند ولكن نترجه آن را انكار ویكنند .چنا ه مهه كس جمهط ال اله
ّاال اهّلل را تصدی دارند و هر اه وقام تفصرلش شود چه حسا از ك
وقر ین كه انكار آن كنند چنا ه
ا ر كیس حگو خد ال اله ّاال اهّلل ،و ّ
حمما رس ل اهّلل نگو خد هرآخنه توحرد خدا را نكرده اتخ ز یراكه
هركس اقرار حه نذلوت كنلد حلدهیی اتلخ كله اقلرار حله توحرلد كلرده؛ حاخنكله یآهذلر وقلیت یآهذلر
اتخ كه از جانج خدای حاشد .و ا لر اقلرار حله نذلوت نكلرد و توحرلد كلرد ،ایلن توحرلد حله كلار
كیس منیخورد .و حاب توحرد ،نذوت اتخ و این از حاب او داخ نشلده اتلخ ،پلس توحرلد
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ً
قطعا؛ و ال اله ّاال اهّلل و ّ
نكرده خدا را حقر ًقة .پس ال اله ّاال اهّلل در ّ
حمما
حمما رس ل اهّلل ویحاشد
ً
قطعا .و كطوی دخگر هسخ كه ال اله ّاال اهّلل و ّ
حمما رس ل اهّلل و
رس ل اهّلل در عّ ویل اهّلل هسخ
ً
عّ ویل اهّلل در آن هسخ قطعا ،كه ا ر كیس آن را اقرار كرد ،اقرار كرده اتخ توحرد را و نذوت
ّ
را و والخخ را .و در آن كطم آخر وعای مهه اخنا هسخ .پس ف ال اله اال اهّلل و اقرار حه ایلن
ً
ً
فردا ،حاعد امیان كیس منیشود ،و هركس در تفصر آن اقرار كرد ومون اتخ .ز یرا كه حقرقلة
ّ
امیان در تفصر اتخ نه در ا ال .چنا ه مهه فرقهها وی و خند ال اله اال اهّلل ولكن وعرفخ او
را از حاب او اخت نكردهاند كه حشناتند او را حبقرقخ آن .و هركیس حطوری توحرد ویكند او را،
چنانكه والكی را اعتقادای اتخ كه از برای خدا االغ تفردی اتلخ كله شل ای عله تلوار
ویشود و ویآخد در حام خانههای حندههای خود؛ پس هلر شلج عله حله علادت تلاب و حله
این خرال آخورها در حام خانهها حستهاند ،نقلها و شرر خنهیا ویبرند و در این آخورها ویر یزنلد
كه خدا خرش را بذندد حه این آخورها و خبورد شرر خینها را .و هیود وی و خند دتخ خدا حسته
اتخ ،چنانكه خدا شرح فرووده اتخ این وطلج را كه ویفرواخلد مالـ الهیـود خـااهّلل وضلولـة
ّ
ال اخاهین و لعنوا اما مالوا بل خااه وغسو تا .خن و كیف خشا و نصاری وی و خند عریس پسر
خدا اتخ و جزء قرار دادهاند برای خدا و مهچننی فرقههلای دخگلر نرلز هركلدام نلوعی از لیش
خود خدا را توحرد كردهاند .مهنیقدر فتند خدای هسخ ،ولكلن هلركس لوری بلرای خلود
توحرد ویكنند.

ً
اال وی و خند ك
حممد رتول خدا اتخ ولكن چون حه تفصرلش نظر ویكنمی
و مهچننی ا

ویبینمی كه هر فرقه خك چر ی برای او ثاحخ ویكنند و خك چر ی از او تلج ویكنند كه هر ز او
نفرولوده و جللایز نرسلخ بللر او .و از آن لله تل ك هیا حللدخیث رواخلخ ولیكننلد كلله روزی در ودخنلله
چندنفر تنذكچی آوده بودند و در پشخ وسجد یآهذر تاز ویزدند .پس عاخشه خواتخ كه
متاشا كند ،یآهذر او را حلند كلرد تلا از تلر دیلوار متاشلا مناخلد .و حلدخیث دخگلر جعل كلرده رواخلخ
ویكنند كه یآهذر روزی تنذكچیها را آورده بود كه از برای او تاز بزنند ،پس چلون ح لرت
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عهر داخ شد ،اخشان را دخد؛ غ ج فروود و اخشان را راند .و چون ح رت عهر بیرون رفخ
از یپ كاری ،حاز یآهذر پنان از عهر اخشان را لذرد و حه عشرت وشآول ردخد .حاز عهر دفعه
دوم وطل شد ،آود و اخشان را راند و ون كرد كه تاز نزنند .و چون عهر از یپ كار خلود بیلرون
تشر خف برد حاز یآهذر اخشلان را للج فرولود و حطر خقله تلاب عهل منلود ،پلس چلون عهلر حلاز
فههرد آود و اخشان را تخخ غ ج كلرد .پلس یآهذلر هلن حله اخشلان فروودنلد كله چلون عهلر
كاو و صذور اتخ و در تقوی و رهرزكاری غرور ،ذهتا این ذهو و لعج را خوش ندارد برخر خد و
از یپ كار خود برو خد و دخگر اخنجا ورایید كه عهر را ایلن افعلال خلوش منلیآخلد .و هكلتا تل ك هیا
احادخیث چند جعل كلردهانلد كله هر لز یآهذلر رایض حله ذكلر آ لا نرسلخ .و مهچنلنی شلافعی و
حنذیل احادخیث چند جع كردهاند كه این جملس نجاخش ذكر آ ا را ندارد و هفتاد و دو فرقه
وهلكه ،حلكه ترزده فرقه از فرقه ناجره هر خك را قویل اتخ و اعتقادی برخطف واقل  .اولا ا لر
ً
مهنیقدر جمهط برریس كه یآهذر صادق بود خا كاذب ،خواهند فخ صادق بوده اتخ .و اوا
ا ر حگوی ا ر صادق اتخ پس فرووده اتخ در غدیرخن ون كن وـواله ف ـذا عـّ وـواله چلرا
عی دمشین كردند حا او از ایلن تلذج تلا او را و امئله ا هلار را حله درجله شلهادت رتلانردند؟ و
فرووده اتخ حعد از ون عیل خلرفله حطفصل ولن اتلخ ،پلس چلرا حله ا لاع علوام كاالنعلام،
خلرفه دخگر برای او قرار دادند و چشن از ك
نلّ یآهذلر وشلردند؟ و فروودنلد انـا واخنـة العلـن و

عّ حاهبا پس چرا از اخشان اخت علن منیكنند؟ و فروودند عّ ّ
ون كن یس پس چرا دمشین حلا
ّ
حممــا و آررنــا ّ
نفللس یآهذللر و لیكننللد؟ و فروودنللد ّاولنــا ّ
حممــا و كلنــا حمهــا چنانكلله در ز خ لارت
خواندهانلد و ولیخواننلد اشـ ا ّا .ارواحكـن و نـ ركن و ینـتكن واحـا و فروودنلد اخشلان ووضل

رتالتند و هركس انكار اخشان كند ،ورا انكار كرده اتخ ،پس چرا عی فطحی شدند و عی
كرسای شدند و عی واقیف شدند و عی ز خدی شدند و عی صویف شدند و عی حنذیل
شدند و عی والكی شدند و عی حه شافعی اقرار كردند؟ و نرز او حله زحلان امئله فرولود لـیس
ّ
حمماا و آل ّ
النك لنجتا احاا خق ل ّاین احضض ّ
حمما بل النامج
النامج ون نصج لنا اهلالغی
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ّ
ّ
ّ
ون نصج لكن و هو خعلن انكـن تتولونـا و انكـن وـن شـیعتنا پلس چلرا دمشلین حلا دوتلتان اخشلان
ویكنند؟ این انكار و دمشین ،انكار و دمشین حا یآهذر اتخ و انكار و دمشلین او انكلار و دمشلین
ً
خدا اتخ .نه اخنكه ا اال اقرار ویكنند؟ و هرچر ی از یآهذر كه ضرر بر كهره و برههای اخشان
ندارد او را قذول ویكنند و هرچه را كه ضرر بر كهره و برههای اخشان دارد قذول منیكنند؟ و ا ر نه
این بود چرا حاغ فدك را رفتند از ح رت فا هله؟ و فتنلد كله یآهذلر ،علیل را خلرفله نكلرد و
ایحكر خلرفه و جانشنی او اتخ و فدك حه خلرفه حه ارث رترده اتخ.
ً
و مهچن لنی ت لرزده فرقلله از ش لرعه جمهللط و لی و خنللد عــّ ویل اهّلل ولكللن چللون در وقللام
تفصرلش بلر آیلمی ،ایلن مهله اخلتطیف اتلخ كله ولیبیلین اشلاره كلردم قذل از ایلن و شلنردهاخلد
اختطفللات اخشللان را الذتلله .و مهچن لنی كسللای كلله بیروننللد از ای لن اختطفللات ت لرزده فرقلله،
وی و خند وا دوتخ ویدار می دوتتان امئه تطماهللعلهین را و دمشن ولیدار می دمشنلان اخشلان
را .ولكن چون در وقلام تفصلر ایلن وطللج برآولدمی ایلنمهله اخلتطف در ورلان حلطد و عذلاد
افتاد؛ چنانكه وشاهده ویشود .پس مشاها ول خنور خد از این اقرار حله ا اذهلا ،ز یلرا كله فلمت
ً
اقرار حه ا ال ،امیان نرسخ و امیان حقرقة در تفصر اتخ.
احلاص  ،وقصود وا اخنلا نذلود و خلدا كشلانرد ولا را حله شلرح ایلن وطللج و كلطم ولا در
ً
اخنجا بود كه فتمی ا اال مههكس وی و خند خامتالنذرنی ،كاول واخل اهلل اتخ ولكن هر اه حه
اخشان حشناتای وعرفخ خلقخ و اول خلقخ را ،تخن در اخنجا یدا ولیشلود و حعیضل ایلن
ف اج را انكار ویكنند .ولكن وا حه تكلرف خود عه ولیكنلمی و در وقلام تفصلر وعرفلخ آن
ب ر وار برویآجمی؛ ا ر قذول كردند ،حاز هلن ولی لوجمی و ا لر قذلول نكردنلد ،دخگرمنلی لوجمی .و مهلنی
حجخ اتخ بر اخشان .و فروود خامتالنذرنی كه ف رلخ وا را حگوجرد حه وردم ،ا ر قذلول كردنلد
ك
دخگر هن حگوجرد واال ا ر قذول نكردند ،حه اخشلان دخگلر وگوجرلد ف ل ولا را .پلس ولا هلن فتلمی
ف ل اخشللان را از بللرای وللردم ،ا للر تصللدی كردنللد ز خلاد خللواهمی كللرد براخشللان؛ و ا للر تصللدی
نكردنلد ،پللس مهلان كلله شلنردهانللد انكلار خواهنللد كلرد .پللس انكلار ف ل اخشلان را كللردهانللد و
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فروودند االنكار ل

اجلنا هو الك ر و فروودند ا لر كیسل چرل ی را از ف لاج ولا انكلار كنلد ،كلافر

خواهد شد ولكن وا حه تكلرف خود عه ویكنمی و ف

اخشان را برای مهه وی وجمی.

از له ف اج آن ب ر وار خكی این اتخ كه قذ از یآهذر ،نه وكای بود و نه زوای ،و
نه رتذهای بود و نه جهیت ،و نه ككمی بود و نه كریف ،و نله وقلیت بلود و نله زولای .ز یلرا كله رل
اخنا خل خداخند وآن ب ر وار ،كاول واخل اهلل اتخ .پس ر خل در حتلخ رتذله آن ب ر لوار
اتخ و مهه خل از شعاع آن ب ر وارند .پس دقرقهای اتخ در اخنجا كه حاخد حدانرد ،اخنكه از
برای یآهذر فمادی اتخ و عقیل اتخ و روحی اتخ و ذرعیت اتخ و وادهای اتخ و وثایل
اتخ و جسهی؛ و حاال آخا كداورك از این وراتج آن ب ر وار اتخ كله كاول ولاخل اهلل اتلخ؟
این را حاخد حدانرد تلا بلر حصلررت حاشلرد در وعرفلخ خلقلخ .و بلر مشلا واضلح اتلخ كله یآهذلر،
مهنی حدن حه تنای نذود؛ و این ،جسن او بود چنانكه فتهام:
ك
نه مهنی جسهی كه تو ویبیین اتلخ
جللللاهط ایللللن نللللور علریللللین اتللللخ
وثال آن حلاالتر از جسلن اوتلخ ،و ولاده او حلاالتر اتلخ از وقلام وثلایل او ،و وقلام
و وقام ِ

ذرعخ او حاالتر اتخ از وقام واده او ،و وقام روح او حاالتر اتخ از وقام ذرعخ او ،و عقل او
حاالتر از روح اوتخ .و عاو عق ِ ك حاالتر از وقام نفس ك و ذرعخ كل و ولاده كل و وثلال
ك و جسن ك اتخ .و عق آن ب ر وار در عاو عق  ،كاول واخل اهلل آن عاو اتخ؛ ز یراكه در
ر ل آن عللاو اتللخ اقت للای فروللاخش آن ب ر للواران كلله

عللاو عق ل  ،یآهذللر الطللف و اف ل
ویفرواخند ّاول وارلواهّلل العقل و روح آن ب ر وار در علاو روح ،الطلف و اف ل و اشلرف و اول
وللاخل اهلل آن عللاو اتللخ؛ و ذرعللخ آن ب ر للوار در عللاو ذرعللخ ،اعظللن و الطللف و اشللرف و
اف ل و اول آن عللاو اتللخ .و وللاده آن ب ر للوار در عللاو وللاده ،الطللف و اشللرف و اف ل و اول
واخل اهلل در آن عاو اتخ؛ و وثلال آن ب ر لوار در علاو وثلال ،الطلف و اشلرف و اف ل و اول
واخل اهلل آن عاو اتخ .و ویفرواخند ّاول وارلواهّلل ن ر نغیك خا جابر و در عاو جسن ،جسلن
آن ب ر وار اشرف و الطف و اف

و اول واخل اهلل اتخ .و هكتا در مهله عاههلا اوتلخ اول
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واخل اهلل .و حلكه ح رتصادق فروودند كه خداوند عاو هزارهزار عاو و هزارهلزار آدم خلل
كلللرده و ایلللن علللاو َعل َللخض ،آخلللری مهللله ایلللن عاههلللا اتلللخ و مهللله ایلللن عاههلللا از شلللعاع نلللور
ح رت یآهذر ،حلكه از نور یشای ح رتفا هه خل شدهاند .و بلر مشلا واضلح اتلخ
كه مهه امئه ،واحدند چنانكه در ز خارت ویخوای اش ا ّا .ارواحكن و ن ركن و ینتكن واحا و
چنا ه اشاره فرووده اتخ خدا در جای كه ویفرواخد ّذر خة حع ا ون حعض ولكلن هر خلك را
وقاوی اتخ خمصوص و حهترترج چنا ه فروودهاند از برای این وطلج كله وقلام اول اخشلان،
وقلام یآهذللر اتللخ و وقللام ثللای اخشللان ،وقللام ح للرتاورلر اتللخ و وقللام ثالللد اخشللان ،وقللام
ح رتاوامحسن اتخ و وقام راح اخشان ،وقام ح رتتردالشهداء اتخ و وقام خلاوس
اخشان ،وقام ح رتقامئ اتخ و وقام تادس اخشان ،وقام امئه هشخ انه اتخ و وقام تاح
اخشان ،وقام ح رتفا هه اتلخ

 .و مهله خلقلخ هزارهلزار علاو از نلور یشلای وقلدس

ح رتفا هه اتخ كه پسختر وقام امئه اتخ

 .پس از این اتخ كه ح لرتفا هله را

زهرا وی و خند ههخ اخنكه از نور یشای او خل شده اتخ ر آجرنههای قواح اشراء.
حلاال حاخسلخ كلله اول وقلام آن ب ر للوار را از بلرای مشللا هلاهر حنهللامی تلا اخنكلله چلون وقللام
اخشان را دانسترد ،ویدانرد كه چگونه ویشود كه رل هزارهلزار علاو از نلور یشلای وقلدس
ح رتفا هه خل شده اتخ .و خك نوع حتدخد از برای ولك خدا این اتخ كله رل ایلن
كوههای عظمی كه هر خك را عظهیت اتخ ،رویهن رفته در نزد كره زولنی وثل خلك تلر تلوزی
اتخ كه از نارنج بیرون آخد و این زونی حا این كوهها و حا هرچه در زولنی هسلخ در نلزد آ لان
اول وث خك حلقهای اتخ در بیاحان حسرار ب ر ی؛ و مهه زولنی و آ لان اول حلا آ له در اخنلا
هسخ در نزد آ ان دوم وث خك حلقه حسرار كوچكی اتخ كه در بیاحان حسرار ب ر لی افتلاده
حاشد .و مهچننی اتخ آ ان توم كه آ ان دوم و آ ه در او هسخ در نزد او وث حلقه حسرار
وادون او ،نزد عایل
كوچكی اتخ در نزد بیاحان حسرار ب ر ی .و چنان اتخ هر خك از آ ا ا و
ِ
خود تا آ ا ا مهه حا وادون اخنا در نزد كریس ،و كریس حا وادون او در نزد عرش و تلرادقات
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او .و از برای عرش ترصد و شصخ ترادق اتخ و مهه اخنا كه شنردی حا ترادقات عرش،
خك عاو اتخ و پسختر ین مهه هزارهزار عاو اتخ؛ و این عاو نزد عاو دوم چنلنی اتلخ كله
اوام حتدخد فرووده حه اخنكه ا ر مهه وابنی این وآرب و وشرق را ُ ر از خردل حنهاخند و تو حا این
ضعف و نقاهخ ،خكی خكی از این خردذها را نق كین از وشرق و بذری حه وآلرب ،و آنقلدر هلن
عهر تو كفاخخ كند كه مهه اخنا را بذلری ،آنقلدر ولدت ،حلاالتر اتلخ رتذله علاو دوم از ایلن علاو
ّ
اول .و نرز فروودند نعوذحاهّلل ون ملة التحاخا.
و مهچننی عاو دوم و آ ه در او هسخ حا علاو اول ،در نلزد علاو تلوم؛ و هر خلك از ایلن
ّ
عاهها حا وادونش در نزد عاو دخگر چنان اتخ كله حتدخلد شلد و نعوذحـاهّلل وـن ملـة التحاخـا .و
حتدخد هر خك از وراتج دای حا عایل آنقدر اتخ كه تا ولك خدا هسلخ حگلوی هلزار هلزار هلزار
هزار هزار هزار هزار هزار ورتذه تا آن عاو حاالی كه اول مهه هزارهلزار علاو اتلخ حله آخلر خنواهلد
رتللللرد .و مهلللله ایللللن هزارهللللزار عللللاو از نللللور یشللللای ح للللرتفا هلللله خللللل شللللده اتللللخ
علهیاالصلوةوالسطم .و كیس منیتواند كه او را ودح كند كه ا ر ر در خاها وداد شوند و مهه
اشجار ،قلن و ر جن و انس ،نو خسنده؛ چر ی از ودح آن ب ر وار نوشته نشده اتخ .و ا ر
حه این ودت كله حتدخلد شلد ف ل او فتله شلود ،چرل ی از ف ل او را نگفتله اتلخ كیسل .و
فتمی كه این وقام ح رتفا هه ،پسلختلر وقلام از وقاولات امئله اتلخ

 .و هر خلك از ایلن

وراتج امئه حا ورتذه عایل اخشان ز خادتر اتخ از این ودت ورتذه كه ذكر شد حه این حتدخد.
پس وقیت كه دانسترد وقام امئه خود را ویدانرد كه ولیشلود اخنكله هزارهلزار علاو از نلور
یشای ح رتفا هه

خل شده حاشد؛ و حنابراین ویتوانند كه مهه زونی را آ ان كنند و

مهه آ ان را زونی كنند ،و مهه دنرا را آخرت و مهه آخرت را دنرا كنند .ز یرا كه اخنا اشعهای از
جوارح امئهاند .پس هر اه خبواهند دتهتای خود را بر جای خكدخگر حگتارند ،خا اخنكه تر خود
را های پای خود حگتارند ،خا اخنكه حدن خود را تآریلری دخگلر حدهنلد ،ولیدهنلد و لوری هلن
منیشود .و چرا نذاشند این ور؟ و حال اخنكه:
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ا ر نازی كند از هلن براشلد لله قال لا

ح له انللدك التفللای زنللده دارد آفللر خنش را

و مهلله ووجللودات نللور ك
اهلله ا هارنللد ،و چگونلله نللور اخشللان حاجللج و لیشللود از بللرای

اخشللان؟ نللور از بللرای ونرلر حاجللج منلیشللود ،چنانكلله نللور آفتللاب حاجللج آفتللاب منلیشللود .و
ك
چنا ه منیشود كله آفتلاب وطلل از نلور خلود نذاشلد ،آن ب ر لواران هلن كوطلعنلد بلر رل كذرات
ووجودات.

پس انشاءاهلل فههردخد كه این ب ر واران كوطلعند بر ر كذرات ولك خدا ،و حعد از این

عاو حه ووجودات
این حبهثا را دخگر كیس منیكند كه یآهذر عاو حه غرج هسخ خا نه؟ و آخا او ِ
هسلخ خلا نرسللخ؟ ز یراكله ایلن حبهثللا پسلندخده نرسللخ از بللرای امئله

 .و ا للر كیسل كرفرلخ

خلقخ را حداند ،الذته از براخش اشتذاه منیشلود ایلن وطللج .ولكلن چلون هنلوز انیسل حله ایلن
وطالج ندار خد ،ذهتا حاخسخ این وطلج را ك
تنزل حدهن تا اخنكله حانلدازه حوصلله مشلا شلود و حله
تولد ف  ،وادر بواتطه نذات و چهارشرحتو و دواهلای
اول ِ
ودارك مشاها نزدخك شود .چنانكه ِ

دخگللر او را شلررخوار ولیكنللد ،و حعللد از شلرر ،حعیضل از اغتخله لطرفلله را حللا دهللان خللود حبسللج
حوصللله او نللرم و لیتللازد و حللا لللوی او وناتللج كللرده و لیخورانللد حلله او؛ تللا حلله ای لنواتللطه

خوردهخورده انیس حه غتاهای درشخ هبن برتاند و بواتطه این غلتاها ،حلدن او ك
منلوی كنلد.
تولد عقول مشاتخ در وجود مشاهلا ،و ولا هلی ولیپاشلمی اولروز تلا اخنكله
اول ِ
پس حاال هنوز ِ

روزی حشود كه ایلن لن رلری حنهاخلد در وللك .و خاصلرخ ولا در وللك ایلن اتلخ كله هلی
براشمی از ذكر ف اج اه بیخ و آی هلن حله او حلدهمی تلا اخنكله رلر دهلد خلكوقلیت .ا رچله ایلن
تخنا عاورانه اتخ ویل ك
تنلزل ولیدهلمی كلطم را تلا اخنكله وطللج را انلدر خلور حوصلله علوام
حگو می؛ ولكن حسرار حرفهای خوب و وطالج عظرهی اتخ و روزی ویشود كه از این تخنا
وطالج ب رگ ب رگ بیرون ویآخد .و این كلهای كه از برای مشا وی و می ،در اخنا وطالی چنلد
اتخ كه ا ر خك وطلج او را حفههرد ،مهه وطالج را ویفههرد .و این حای اتخ كه وی شاخد
از برای مشا هفتادحاب از علن را.
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و ایلن بللود وقدوللهای كلله فتلمی از بللرای مشللا تللا اخنكلله از كرفر لخ خلقللخ انللدك وعللرفیت
حاص كنرد و از این ورانه ،خلقخ قرآن را و وعرفخ ن ول قرآن را و وقصود از قرآن را بیابید كه
چگونه اتخ خلل قلرآن و ههلخ چرسلخ و وقصلود از او چرسلخ و بلرای كرسلخ؟ آخلا قلرآن
خلقتش قذ از یآهذر اتخ خا حعد از یآهذر اتخ ،خا حا یآهذر؟

ل ا ر حگوجمی قذ از یآهذر بوده ،این خطف ا اع شرعه و ك
تین اتخ كه ا اعی اتخ
اخنكه یآهذر اتخ اول واخل اهلل ،و خود آن ب ر لوار هلن فرولوده اتلخ انـا ّاول العاحـاین پلس
منیشود كه قذ از یآهذر حاشد.
ل و ا ر حگوجمی حعد از یآهذلر اتلخ ،ایلن هلن منلیشلود .ز یراكله یآهذلر نلادان نذلود در اول
خلقخ ،و اول واخل اهلل حاخسیت كه اف

و اشرف و اعلن واخل اهلل حاشد .و چگونه خل

عاو حاشند ،و اول واخل اهلل ،حلكه ونرر واخل اهلل عاو نذاشد؟ وانگهی خدا فرووده اتخ در
كطم خود كه ا ر وا وحی منیفرتتادمی برای تو ،هرآخنه هرچ منیدانسیت .پس حاخسخ كه قلرآن
بر او آوده حاشد و وحی حله او رتلرده حاشلد و اول ولاخل اهلل حاشلد و حلدون وحلی ،او را خلل
نكللرده حاشللد .و من لیشللود كلله حعللد از خلقللخ او ،وح لی حلله او برتللد و آنوقللخ دانللا شللود و اول
واخل اهلل ،نادان منیشلود .و نرلز چنا له خداونلدعاو فرولوده اتلخ المیلكـ  .الن سـ ن ن عـا و

ّ
الضرا و الووتا و الحیو و النش را هرچ از خود ندارند تا خدا حه اخشان ندهد .پس یآهذر از خود
هن علهی نداشخ یش از خلقخ حدون وحی خدا ،و وحلی كلی حاخلد حله او رتلرده حاشلد كله
نفس وحی ،اول واخل اهلل نذاشد و یآهذر اول واخل اهلل حاشد و عاو هن حاشد حااخنكه حدون
وحلی عللاو نرسللخ یآهذللر .و اول وللاخل اهلل هللن جاهل نرسللخ و اول وللاخل اهلل و جاه ل ،
ناوعقول اتخ.
حاال رجوع حه امئه ا هار كردمی دخدمی احادخیث حسرار اتلخ كله دالللخ ولیكنلد براخنكله

قرآن نه قذ از یآهذر اتخ و نه حعد از یآهذر ،و وا هن وأوور می حه شناخ قرآن و حاخد حدانمی
قرآن چرسخ و حاخد حشناتمی او را.
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ً
حاال قذ از آنكه در صدد تفصر این بلرآجمی كاوال حاخلد حدانرلد از روی فهلن اخنكله هرچله
ولی لو می از ر خقله امئله اتلخ و از ر خقله امئله ،هلرچ پلا بیلرون منلی لتارم؛ و آ له در روی ونذللر
وی و می مهه حعرنه كطم امئه اتخ .و این ورزای اتخ كه در دتخ مشا حاخد حاشد و این ورزان
را تا آخر از دتخ ندهرد كه هروقخ هرچه حشنو خد حا این ورزان حسنجرد .و خك ورزان دخگر هن
حه دتخ مشا حدهن تا اخنكه این را داشته حاشرد تا آخر عهر ،و هر ز پلا از آن بیلرون نگتار خلد .و
آن ایلن اتلخ كله هلركس خلدا را ك
تنلزل دهللد و بیلاورد در وقلام ك
نذلوت ،او تقصلرر كلرده اتللخ در

نذوت ك
توحرد .و هركس یآهذر را از وقام ك
تنزل حدهد و بیاورد در وقام والخخ ،تقصرر كرده اتخ
نذوت .و هركس اوام را ك
در ك
تنزل حدهد از وقام والخخ و در وقام رعرخ بیاورد او را ،تقصلرر كلرده

در والخخ .و هركس شرعران را ك
تنزل دهد از وقام خلود و حله وقلام ضلعفا بیلاورد ،آن هلن تقصلرر

كرده در والخخ اخشان .و از این رف هن كه برود حاال و حگو خد وصف امئه را در وقام شرعران ،خا
نذوت وصف كند ،خا یآهذر را حه وصف توحرد وصف كند ،ك
اوام را حه وصف ك
غلو كرده اتخ؛ و

لعنخ خدا و یآهذر و اولراء و انذراء و وطجكه بر اخشان حاد تا روز قراوخ .از این هشخفرقه وا
بیزاری ویجوجمی ،ز یرا كه چهارفرقه از اخشان ك
وقصرند و چهارفرقه از آ ا غلایل شلدهانلد و ایلن
نرسخ دین وا.
این دو ورلزای كله حله دتلخ مشلا دادم از دتلخ ندهرلد و هرچله از ولن حشلنو خد حلا ایلن
ورزا ا حسنجرد و بذرنرد كه ون از این ورزا ا بیرون ویروم خا نه؟ پس ا ر چرل ی از بلرای مشلا
وشتذه شود ،نگوجرد فطی از ورلزای كله خلود در دتلخ داده بیلرون رفتله اتلخ ،بررتلرد تلا از
اشتذاه بیرون آجرد .ون آ ه حگو می وطاب ورزای اتخ كه فمت حه مشا.
و حاز هن وی لو می خلدا خداتلخ و یآهذلر ،خلدا نرسلخ .یآهذلر رتلول او اتلخ و امئله
آهذر او و حند ان او خند .و شرعران ،رعرخ امئه ا هارند .این اعتقاد وا اتخ و
ا هار ،اوصرای ی ِ

غرر از این نرسخ و این هن اخلتطیف نرسلخ ،حلكله ا لاعی مهله علهلای شلرعه اتلخ ولكلن

قلر اشتذاهی كه هسخ آن در دذهای جهال اتخ و آن ایلن اتلخ كله تلاب بلر ایلن خلدای
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ً
خرال كرده بودند از یش خود ،و وقداری از برای وعرفلخ ذات او قلرار داده بودنلد ولثط و هلل
اهث االعیل خدای خكوین خرال كرده بودند و حال كه ف لاج ح لرتاورلر را از ولا حله ایلن
وقدار ویشنوند ،حلا خلدای خلكولین ولیتلنجند ،ولیبیننلد كله حلاالتر اتلخ وقلام او از خلدای
خكوین حه هزارون .پس وحشخ ویكننلد كله ایلن چله ولی و خلد! و انكلار ف لاج را ولیكننلد.
ولكن مشاها حلاهوش حاشلرد و حفههرلد كله چله ولی لو می .ا لر ف ل آن ب ر لوار را حله ایلن وقلدار
و لی للو می ،خللدا را از وقللدار بی لرون و لیبللرم ،پللس خللدای خر لایل حلله كللار كیس ل من لیخللورد؛ و
ح رتاورر حنده او اتخ چگونه خدا ویشود؟ و َوث اخشان وث ا فایل اتخ كه وی و خند
خدا در عرش اتخ در حاالی آ ان و چون یآهذر حه آ ان رفخ و حه وقام قرب خدا رتلرد،
پس رده دتیت بیرون آود و حا یآهذر شرربرنج خلورد ،نعوذحلاهلل ولن غ لجاهلل .الذتله رتذله
از ِ
چننی خدای هزارورتذه پسختر اتخ از رتذه ح رتاورر .و وا وی وجمی كه ح رتاورر حقدرت
خود خك انگشتری از زونی منیتواند بردارد ،ولكن حقدرت خدا ،هلزار هلزار علاو از نلور یشلای
ح رتفا هه

كه پسختر ین وقاوات امئه اتخ خل شده.

تخن وا كشرد از آجنا كه خواتتمی قرآن را حه مشا حشناتانمی و فتمی كه او نه حاخد قذ از
عللن اول ولاخل اهلل
یآهذر حاشد و نه حعد از یآهذر .و آن ب ر لوار هلن اول ولاخل اهلل اتلخ و ِ
ك
حاخسخ از جانج خدا حاشد و از جانج خدا هلن نرسلخ وگلر وحلی خلدا .و حله ادلله و بلراهنی
ثاحخ شده اتخ كه قرآن اتخ وحی خدا ،و خدا هن وحی كرده اتخ حله یآهذلر رل عللوم
را .و در حمكخ هن ثاحخ اتخ كه رل عللوم هلزار هلزار علاو در قلرآن اتلخ و هلرچ علهلی از
خدا بروز نكرده وگر بواتطه قرآن؛ چنا ه هر كتای كه آود از برای هر یآهذری ،تر ه خكفقره
از قرآن بود و هرچه در این هزار هزار عاو خل شده ،مهه تر له قلرآن اتلخ و یآهذلر در مهله
عاهها نتیر اتخ چنانكه ویفرواخد تغارك الذی ّنز ل ال رمـا .عـّ عغـاه لیكـ  .للعـاملنی نـذیرا و
اه مهه عاهها را هن حه این قرآن دعوت فرووده حه لسان خودشان چنا ه فروودهانلد كله هلر
وحلیی كله از آ للان بیاخلد علری اتللخ و چلون حله زولنی آخلد حله زحا للای خمتللف تفسلرر شللود.
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چنا ه در هر عهدی خكفقره از قرآن را بر خك یآهذری حه لسلان اهل آن زولان تفسلرر فرولود و
خلكفقللره از آن را حلله لسللان آدم فللرو فرتللتاد ،و خلكفقللره از آن را حلله لآللخ ابللراهمی فللرو فرتللتاد ،و
خكفقلره از آن را حله لآلخ قلوم ولویس فلرو فرتلتاد ،و خلكفقلره از آن را حله لآلخ قلوم عریسل فلرو
فرتتاد .و خامتالنذرنی حه لسان هر خك از انذراء ،كاولیت را دعلوت فرولود و هرچله را كله در وللك
ضرور ویشد از علوم در هر عصری هاهر ویفروود از آن ،و تر ه مهله ووجلودات را در او قلرار
ّ
داده چنانكله فرولوده اتلخ و فیـه تغیـا .كـل ی و مهچنلنی فرولوده ال ر ـج و ال خـاحس اال یف
كتاب وغنی پس واضح شد كه متام علن در قرآن هسخ و جمهوعه ر علوم اتخ كه از خدا
نازل شده اتخ و خود شرح فرووده اتلخ ایلن وطللج را كله ولیفرواخلد انـزل وـن السـها وـا
فاحیی حه االرض حعا ووهتا پس هرچه ووجلود شلد از آب ،از قلرآن اتلخ كله از علدم حله وجلود
آوده اتخ و خكقطره از آن بر آجرنه هر قاحلریت كه چكرد ،ووجود شد و احرلای او از ایلن قطلره
بود .و چون نشر هر علهی حاخد از اول واخل حاشد ،ذهتا از یآهذر و امئه نشر ر علوم اولنی
و آخر ین شد .پس حاخد كه قرآن علن خامتالنذرنی حاشد؛ و علن یآهذر قذ از یآهذر نرسخ ،و
حعد از یآهذر هن حریف اتخ ناوعقول .ز یرا كله هر لاه عللن یآهذلر حعلد از خلقلخ یآهذلر حله او
برتد ،حاخسخ در اول خلقخ ،جاه خلل شلده حاشلد و اول ولاخل اهلل و جاهل  ،نلاوعقول
ك
اتخ .پس حنابراین مهه ادله و براهنی از قرآن و ت ك خ و آفلاق و انفلس ،واضلح شلد كله قلرآن
عق یآهذر اتخ و خود او اتخ قرآن و علن او اتخ كه حا او خل شده چنا ه خدا فرووده
اتخ ّانا انزلناه یف لیلة القار و وا ادر خك وا لیلة القار لیلة القار ریر ون الف ش ر ّ
تنز ل املالجكة و
الروح فهیا حاذ .ر ّهبن ون كل اور سالم هی حیت وطلع ال جر و اوام در تفسرر آن فروودهاند قرآن،
ح لللرتاورلللر اتلللخ كللله نلللازل شلللده اتلللخ در لرللللهقلللدر ،خعلللین بلللر ح لللرتفا هللله

.و

ح رتفا هه هبتر اتخ از هزارواه ،خعین از مهله ولردم .و نل ول وطجكله از نلزد یآهذلر در ایلن
شج ویشود و فروضای كه از یآهذر حه ر انذراء ویرتد و از انذراء حه تایر خل ویرتد،
از ح رتفا هه اتخ و او اتخ حم فرض خدا برای ر وردم.
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ك
و نرز در تفسرر تذ اهثای رترده اخنكه قرآن ،خود یآهذر اتخ و وا هن حه ادله و براهنی
ثاحخ كردهامی قذ از این كه قرآن حاخد مهان عق یآهذر حاشد كه در هر عاهی مهان اتخ كله
حه شكیل ویشود .چنانكه در این عاو ،آن حه شك اوراق و وداد و تلطور درآولده .ولكلن در
مهه عاهها قرآن لطرف اتخ و حه شك لطریف و جلریل درآوده اتخ ولكن در این عاو حه این
صورت كثرف درآوده اتخ .و این اتخ جمه آ ا و ههور آ ا اتخ در این عاو تا از این یپ
بذرند حه حقرقخ او در عاو حا ن.
و َوث از برای این وطلج این اتخ كه چون مشا از آن عاو حاخسیت بیاجرد در این عاو،
پس در عاو وثال حه مشا تكلریف كردند ،و چون از وادر وتولد شدخد ،ف بودخد و آن تكلرلف
را منیدانسترد .چون ب رگ شدخد آن تكلرف حه خادتان آود و عه كردخد حه او؛ و ایلن تكلرل ِف
آن عاو اتخ كه در این عاو حه این شك ِ عه درآوده .و در تایر عاهها هر خك ،این تكلرف
حه نوعی اتخ برخطف عاو دخگر و در این علاو چلون علاو َ
علخض اتلخ و كثرلف اتلخ ،حله
این شك درآوده .پس قرآن اتخ در علاو حلا ن ،صلاحج عظهلخ و لطافلخ و در اخنجلا حله
ك
این صورت كوچك حمقر.
و حعد از این دخگر كیس این حبهثای كه یآهذر منیداند یجذرجر  ،خا عاو حه مهه علهها
هسخ خا نرسخ ،منیكند .ز یراكه ش ه بر كیس مناند حعد از این و ك
حجخ متام شد در فهن ایلن
وطلج.
لكن خك ش ه دخگر واند كله عللن خلدا چرسلخ ،آن را هلن انشلاءاهلل ولیشلكافن تلا از
اشتذاه بیرون روند؛ و آن این اتخ كه حاخد حدانرد اخنكه از برای خدا دو علن اتخ :خك علن او
ذات او اتللخ و ذات خللدا در قللرآن نرسللخ .و خلك علللن او خلل او اتللخ و خلل او در قللرآن
ویحاشد؛ و قرآن در عاو غرج ،حطور آن عاو لطرف بود و چون در این عاو هاهر شد حله ایلن
صورت درآود .چنانكه از برای این عاو حدی اتخ و جوارحی ،پس حدی و جوارحی از برای
او یدا شد وث الفاظ .و چون قرآن ههور آن ب ر وار اتخ در این عاو ،حاخسخ چنانكه حلدن
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یآهذر اشلرف از رل حلد ا اتلخ ،لفلظ قلرآن هلن كله حلدن قلرآن اتلخ اشلرف از رل الفلاظ
حاشد .و چنانكه خدا فرووده اتخ وث آن را كیس منیتواند بیاورد و این كاشف از این اتلخ
كه وث یآهذر كیس نرسخ .قرآن حاكی علن یآهذر اتخ و او اعوجاجی ندارد ،وستقمی اتخ
در حكاخخ او؛ و ا ر آجرنه اعوجاجی داشته حاشد منیمناخاند وگر مهان اعوجاح را ،و هر اه لوی
داشته حاشد منیمناخاند وگر مهان للون را و هر لاه وسلتقمی حاشلد حله اتلتقاوخ حكاخلخ ولیكنلد
شاخّ را .و قرآن مناخنده عق رتول خلدا اتلخ و آجرنلهای اتلخ كله وسلتقمی اتلخ و هلرچ
اعوجاجی و لوی ندارد ،پس حه اتتقاوخ حكاخخ ویكند عق رتول خدا را و كدوری در او
نرسخ .پس متام قرآن مناخنده عق رتول خدا اتخ .و چون حدن یآهذر در وران حد ا الطف
اتخ ،لفظ قرآن هن حاخد الطلف از رل الفلاظ حاشلد؛ و چنانكله حلدن یآهذلر وسلتقمی اتلخ،
لفظ قرآن هن وستقمی اتخ.
حاال چونكه واضح شد بر مشلا اخنكله قلرآن مهلان عقل یآهذلر اتلخ و اول ولاخل اهلل
اتخ و مهه خل در حتخ او خند و مهه اشراء در او اتخ چنانكه ویخلوای و فیـه تغیـا .كـل
ی و بیان مههچرز در او هسخ حلكه مهله تلر و خشلك ،خعلین جمهل و ك
وفصل  ،خلا تشلته و
آخنده در او هسخ و هرچه خلقخ شد ،شأی از شجونات او اتخ .پلس مهله قلرآن مهله عقل
یآهذر اتلخ در آن علاو .و ح لرتولویس هلرف ایلن را كله ك
وتحمل مهله عقل یآهذلر حشلود
نداشخ ،ذهتا حقدر هرف او از عق یآهذر حه او رترد .چنانكه در این عاو حقلدر هلرف فهلن و
ادراك كاوخ او ،خكفقره از قرآن را شرح فروودند حه لسان آن قوم از برای اخشان و هرف وویس و
آجرنه وجود او آنقدر نذود كه مهه عق یآهذر در او جلوه لر شلود و آن آجرنله خلك لخ از عقل
یآهذر را چون وقاح شده بود ،مهانقدر دراو جلوه ر شد .چنانكه هر اه در آجرنه كلوچكی نظلر
كین كه هرف او حقدر خك چشن تو حاشد ،مهان چشن تو در او جلوه ویكند؛ و هر اه هلرف آن
حقدر روی تو حاشد ،جلوه روی تو در او ویافتد .و هر اه هرف او ز خاد شود تا تر و تلرنه تلو در
آن بیفتد ،مهانقدر را حكاخخ ویكند .ولكن هر اه آجرنه متاممنای حاشد ،متام حدن تو را حكاخخ
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ویكند و لفظ تورات هن حقدر هرف آن زوان بود و شلر خعخ خلامتالنذرلنی در آن زولان مهانقلدر
جلوه كرد كه تورات وارد شد بر آن و بیش از آنهرف ،آنزوان قاح نذود چنا ه ضرور هن نذود
بیش از آن .و مهچننی در زوان عریس چون هرف آنزوان بیشتر بود و آجرنه شر خعخ آنزولان
ب ر تر بود از آجرنه شر خعخ وویس ذهتا شر خعخ او نزدخكتر بود حه شر خعخ خامتالنذرنی و تكالرف
اه آنزوان بیش از تكالرف كاولخ ولویس بلود و بلیش از آن ضلرور نذلود و هلرف آن زولان هلن
بیشلللتر نذلللود ،ذهلللتا خلللكفقلللره از قلللرآن را كللله وناتلللج آن زولللان بلللود از بلللرای اخشلللان حللله لسلللان
ح رتعریس شرح فروود .و آجرنه ح رتعریس هن آنقدر نذود كه وتحه متلام عقل یآهذلر
حشود ،پس حقدر هرف آن ،در آن جلوه كلرد .ولكلن چلون خلود تشلر خف آوردنلد ،مهله قلرآن را
شرح فروودند و حدن آن ب ر لوار مناخنلده متلام عقل آن ب ر لوار بلود؛ و قلرآن وسلتقمی اتلخ و مهله
عق آن ب ر وار را حه اتتقاوخ حكاخخ ویكند و متام قرآن مناخنده متلام عقل آن ب ر لوار اتلخ و
هرچ كجی و رنگی از برای او نرسخ و خودمنا نرسخ.
پس وعلوم شد كه نراود بر یآهذر وگر وحی و قرآن اتلخ وحلی خلدا و چلون هرچله در
عاو هسخ آخیت اتخ از یآهذر و حقدر خلود حكلاخیت از او ولیكنلد ،پلس قلرآن آخلیت اتلخ كله
مناخنده ر آن ب ر وار اتخ؛ پس ههخ این اتلخ كله قلرآن اعظلن وعجلزات اتلخ .و چلون
عق هرچخك از امئه و انذراء وث عق یآهذر نرسخ ،ذهتا این اتخ كه خدا ویفرواخلد كیسل
منیتواند وث قرآن را بیاورد و منیتواند كیس قرآی بیاورد وگلر كیسل حاشلد كله ك
حمملدبنعذلداهلل
حاشد و حه وعراح رفته حاشلد و خلامت یآهذلران حاشلد ،و كیسل حاشلد كله مهله اشلراء در عللن او
حاشد و اول واخل اهلل حاشد و هرف او هریف اتخ كه مهه خلقخ در آن هرف هسخ .هرچه
را كه خدا خل كرده در آن هرف قرار داده و هرچه را كه حعد از این خل كند در آن هرف قرار
ویدهد؛ و هرچه ز خاد شود از خلقخ ،هرف او را هن ز خاد ویكند و آن كیس اتخ كه در مهله
آنات خل  ،هرف آن حقدر ر خل اتخ نه كن و نه ز خاد .و خدای كه وظروف ویآفر خند،
هرف هن ویآفر خند پس هرچه خل كرده هرف آن را هن خل كرده .و ا ر ز خاد نكند از هلرف
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ز خادی ویكند ،وث كاتهای را كه تو آب كردهای در او حقدر هرف او ،و ا ر آب در او ز خاد كین
لذر یز ویكند؛ الحماله حاخد هرف را ز خاد كین تا آن وظروف حقلدر هلرف حشلود .پلس هر لاه آب را
ز خاد كین حاخد هرف آن را هن ز خاد كین ،مهرشه هلرف حقلدر آن آب اتلخ نله كلن و نله ز خلاد .و
یآهذر مهرشه لج ز خادی ویكرد از خدا و خدا هن علن او را ز خاد ویكرد چنا ه اآلن یآهذر
لج ز خادی از خدا ویكند و خدا هن علن او را ز خاد ویكند .خعین هلر خللیق كله تلازه احلداث
ولیكنللد ،از لللج كللردن ز خلادی اوتللخ از خللدا ،و خللدا هللن داده و هللرف او را هللن ز خلاد كللرده
مهرشه و در مهه آنات هرف یآهذر حقدر خلقخ ویحاشد و هرچ ووجودی نرسخ كه در هرف
یآهذر نذاشد و او اتخ هرف ك ووجودات.
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ّ
مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
و

«ووعظه دوم»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

رب العــاملنی و مـ ّـّ اهّلل عــّ ّ
احلهـا هّلل ّ
حممــا و آلــه الطــاهر ین و لعنــة اهّلل عــّ اعــاا ن و

اام حقوم ن و نام شیعهتن و ونكر ی ف اجل ن ون ّ
اجلـن و االنـس وـن االولـنی و االرـر ین
ایل یوم الاین.

ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة
ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..
تر ه فاریس این آخه را فمت ولكن چون وقصود ون این بود كه خك تفسلرر از تفاتلرری
كه از برای این آخه شر خفه اتخ حگو می ،و این آخه خك فقرهای اتخ از قرآن ،ذهتا خواتمت قرآن
صفات او را دیروز
را اول حه مشاها حشناتامن تا اخنكه در وعرفخ او بر حصررت حاشرد و قدری از
ِ
فمت و قدری از ف اج او را هن اوروز ذكر ویمنامی تا در وعرفخ او بر حصررت حاشرد.
ً
كاوال حدانرد كه در حمكخ واضح اتخ كه كطم هر و خندهای حقدر علن و حقلدر قاحلرلخ

اوتخ .پس قول خدا حاخد حقدر عللن خلدا حاشلد و عللن خلدا ی اخلخ و یونهتاتلخ ،پلس
حاخد وعلای كلطم او یونهتلا حاشلد .و از بلرای كلطم خلدا تفسلررها و وعلای و تأو خلهلای حسلرار
اتخ و ا ر خدا عهری حدهد حعیض از آن تفسررها را خواهن فخ ،ا ر از مشا هن اقذایل بذرمن.
و دیروز از برای مشا ثاحخ كردم كه قرآن خلود عقل یآهذلر اتلخ و خلدا فرولوده اتلخ و
فیه تغیا .كل ی خعین در قرآن اتخ بیلان مهله چرزهلا ،خعلین مهله خلقلخ در هلرف عقل او
ّ
هسخ .و نرز فرووده و الر ج و الخاحس اال یف كتاب وغـنی خعلین نرسلخ هلرچ تلر و خشلكی وگلر
اخنكه در این كتاب اتخ .حاال تر ،آخا چه چرز اتخ در قرآن و خشك چه چرز اتخ؟ تر ،هر
تازهای را وی و خند .و خشك خعین هر خشكی .ولكن تازه خعین هرچه تازه احداث شود و اول
هر خلقیت تازه اتخ و اول خلقخَ ،ر ْ ج اتخ .چنانكه ف در اول تولد و كمنوش ،ولزاجش

22

ر للوحیت اتللخ و ایلن اتللخ كلله از حمكللخ قللرار داده شللده اتللخ كلله فل در اول فللولرتش

حاخسخ ر خه ز خاد حكند تا ر وحتش متام شود .و ا ر ر وحخ نذاشد حا او ،هرآخنه ك
منلوی منلیكنلد.
پس اول هر خلقیت ر ج اتخ و ر وحخ او غالج اتخ .و اوا خشك ،خعین چر ی كه از اول
خلقخ او تشته حاشد و غلذه ر وحخ او متام شده حاشد و یذوتخ او غالج شده حاشد؛ وثل
شخّ یر كه یذوتخ او غاللج اتلخ و ر وحلخ او متلام شلده اتلخ چنانكله ولیبیلین .پلس
ّ
الر ج و الخاحس اال یف كتاب وغنی خعین نرسخ خلل قلدمی و حلاد كله در قلرآن نذاشلد و هلر
ً
ً
خلیق قدمیا و حادثا در قرآن شرح او شده .خعین در هلرف عللن یآهذلر واقل اتلخ و قلرآن عللن
خدا اتخ و مهه خل در علن خدا هسخ .ولكن چون ح رتصادق

فروود از برای خلدا

دو علن اتخ :خك عللن وكنلون و خمل وی اتلخ كله او در نلزد خلدا اتلخ و كیسل بلر آن وطلل
نرسخ و آن در قرآن نرسخ ،خعین در هرف علن یآهذر نرسخ و او فوق عق یآهذر اتلخ .و
خك علن خلیق اتخ كه خدا او را در ترنه امئه و انذراء و رت خل كرده و آن در قرآن هسخ،
خعین در هرف علن یآهذر هسخ .پس مهه اشراء در حتخ رتذه یآهذر ویحاشند و مهله خلل
علن یآهذر هسخ و هرچه حعد هن حادث شود در آن قرآن خل
كتاب ِ
حادث و قدمی ،در آن ِ
ویشود و مهرشه یآهذر

لج ز خادی علن ویكند از خدا و خدا هن ز خاد ویكند در هرف

ً ً
عق یآهذر خلیق تازه آنا فآنا .پس خداوند هر آن حقدر هرف خلقخ ،هرف ح لرت یآهذلر را
ز خاد ویكند.
و دیلروز ثاحلخ كللردم كله قللرآن ،خلود یآهذللر اتلخ چنا لله در تفسلرر تللذ اهثلای رتلرده
اتخ .پس هرچه ووجود شده ك
تنز یل از قرآن اتخ و جلوه او اتخ در هر آجرنه قاحلریت حبسج
آن آجرنه و حبسج هر عاهی از هزارهلزار علاو جللوه كلرده اتلخ در آجرنله قاحلرلخ آن علاو و او را
قلوت و قلدری ولیحاشلد كله حلله هلر شلكیل كله خبواهلد درولیآخلد ،چنا له در هزارهلزار علاو حلله

هزارهزار شك جلوه منوده اتخ و از برای آن هرچ وانعی نرسخ كه جلوه او را ون مناخد .و هرچ
چرز حجاب از برای نور او نرسخ كه نتواند در آجرنلههلای قواحل حله اشلكال خمتلفله درآخلد .آخلا
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هان ویكنرد كه آن مهنی جسهی بود در اخنجا كه وشاهده منودخد او را و از آونه وتولد شد؟ و
ّ
حالآنكه خداوند عاو ویفرواخد از برای آن ب ر وار و تقلغك یف الساجاین و تاجدین ویدانرد
كرانند؟ رجوع كنرد حه قرآن و بذرنرد كله خداونلد فرولوده و لـه خسـجا وـن یف السـهوات و االرض
خعین از برای خدا تجده كردند ر اهل آ ا لا و اهل زولنی .و آ لان ،ولراد آ لان وشلرخ
اتخ و ارض ،ارض قاحلرخ و ارض اوكان .خعین آ ه در آ ان وشرخ و ارض اوكان اتلخ
مهه تاجدند و یآهذر وتقلج ویكند ر این تاجدین را .چنا ه ویبینرد كه ح رتاورلر
ك
ّ
فروودند انا الذی اتقلج یف الصـ ر كیـف اشـا خعلین ولمن كله وتقللج مهله صلور امی هر لور كله
خبواهن .پس حنابراین هر صورت خرری جلوه اخشان اتخ چنا ه ویخوای ا .ذكر اخلیر كنمت
ّاولــه و امــله و فرعـــه و وعانــه و وـــأواه و ونهتــاه و هلللر صللورت شل كللری جلللوهای از ابوالشلللرور و
ابوالدواهی اتخ كه ا ر حه اخشان وی وی حگو ان ذكر الشر كنمت كاوله و اصله و فرعه و وعدنه و
وأواه و ونهتاه .پس هر خرری نور امئه اتخ و هر شری تاخه آن دو خذرد اتخ .ههخ آنكله
آجرنه نذوت و والخخ چنان وستقمی اتخ كله متلام او ،متلاممنلای توحرلد اتلخ حلدون اعوجلاح و
لوی .و آجرنه آن دو خذرد چنان وعوج اتخ كه متام او ،متاممنلای شلرور و خذاثلخ و ضلطلخ
اتخ .چنا له هر لاه آفتلاب در آجرنله صلاف و بیرنل

و وسلتقمی بیفتلد ،متلام لردی و زردی و

روشین او را مناخان ویكند و هر اه در آجرنه وعوجی بیفتد ،مهلان اعوجلاح خلود را ولیمناخانلد ،و
هرچ آفتاب را حه اتتقاوخ حكاخخ منیكند .و هر اه در آجرنه زردی بیفتد ،مهان زردی خلود را
ویمناخاند حه نوعی كه هرچ رن

آفتاب را حكاخخ منیكند .پس هر اه آجرنه اعوجاجی خا لوی

نداشته حاشد ،آفتاب حه زحان آجرنه تخن وی و خد كه ومن این ردی و ومن ایلن حلرارت و ولمن
این زردی و ومن این نلور .و ا لر هلزار آجرنله وسلتقمی یللون ،وقاحل آفتلاب حاشلد ،مهله او را حله
اتتقاوخ و نورانرخ و ردی و زردی حكاخخ ویكنند و مهه مناخنده او خند و ر كرده اتخ ر
لر كلردهانلد رل آجرنلههلای قواحل را چنانكله در دعلا ولیخلوای
این آجرنهها را .پس امئه
ّ
فهبن وألت مسا ك و ارضك ّ
حیت ا ر ا .ال الـه اال انـ و چنلان لر كلردهانلد ایلن ب ر لواران رل
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آ ان و زونی را كه حه تذج اخشان ،ایاد ر ووجودات شده چنا ه حدخد اتخ كه اتن
آن ب ر واران را نوشلتند بلر علرش ،پلس علرش صلاحج عظهلخ شلد و نوشلتند بلر كلریس ،پلس
صاحج وتعخ شد و بر هر خك از افطك كه نوشتند ،صلاحج كهلال شلدند و نوشلتند بلر مهله
خل آ ان و زونی و حه اینواتطه مهه صلاحج كهلال شلدند؛ حلكله حاعلد ایلاد اخنلا شلد.
چنانكه هر خك از این آجرنهها آجرنهای اتخ كه خلك صلفخ از صلفات آن ب ر لواران را حكاخلخ
ً
ویكند .وثط عرش ،حكاخخ ویكند عظهخ آن ب ر لوار را؛ و كلریس ،حكاخلخ ولیكنلد وتلعخ
ترنه آن ب ر وار را؛ و زح  ،حكاخخ ویكند وامهه او را؛ و مشس ،حكاخخ ویكند وجود او را؛ و
زهره حكاخخ ویكنلد خرلال او را؛ و عطلارد حكاخلخ ولیكنلد فكلر او را؛ و ،لر ،حكاخلخ ولیكنلد
حرات او را .پس نوشتند بر مهه ذرات ووجودات اتن آنب ر وار را و حه اینواتطه كهال یلدا
كردند ،حلكه ایاد شدند.
اوا اتن چرسخ كه نوشتند بر اخنا و چطور نوشتند؟ رجوع كردمی حله امئله ا هلار دخلدمی
ح لرتاوللامرضللا

فروودنللد اتللن ،صللفخ اتلخ .پللس صللفخ آن ب ر للوار را نوشللتند بللر مهلله

آجرنلههلای قواحل  .چنا له نوشلته شللد صلفخ آفتلاب بلر آجرنله و تللو چلون نظلر كلین بلرآن آجرنلله،
ویخوای آن خط قدرت را كه این اتخ روی آفتاب و این اتخ ردی آفتلاب و ایلن اتلخ
زردی آفتاب و این اتخ نور آفتاب .پس چنان اتخ صفخ امئه ا هار كه نوشته شده اتخ
بر ر آجرنههای قواح كه هر اه صاحج حصررت در آن نظر مناخد ولیخوانلد .پلس ولیخوانلد
اتن او را در عرش و كریس و افطك تذعه و ارضنی تذعه و آتش و هوا و آب و خاك و انسان و
اج ك ه و وطجكه و حروان و نذات و اد و فروعات مهه اخنا .پس حا حصررت ویخواند در لوح
كاخنات آ ه نوشته شده اتخ و در مهله كاخنلات نوشلته شلده اتلخ ا لاء اخشلان

 .پلس

اخشان ر كردهاند ر آ ان وشرخ و ارض اوكان را و ر ذرات ،آجرنههای كوچك و ب ر ی
چند ویحاشند كه حكاخخ چر ی از صلفات اخشلان را ولیكننلد؛ ولكلن حعیضل از ایلن آجرنلههلا
ك
وعوجند و حعیض ك
ولو ن حه الوان خمتلفهاند و حعیض وستقمی .و اوا اعوجاح و الوان و اتتقاوخ
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آجرنهها خمتلف اتخ .حعیض از آ ا آنقدر ك
وعوجند كه صلاحج صلفخ و شلاخّ از آ لا بیلزار
ك
وعلوج نرسلتند كله صللاحج
اتلخ و هلرچ كهلال و اتلتقاوخ آن را منلیمناخاننلد ،و حعیضل آنقلدر
صفخ بیزاری جو خد از آن و اعوجاجش از آن كهتر اتخ و ا ر كیس در آن نظر مناخلد ،چنلدان
بیزاری از او منلیجو خلد .و حعیضل اعوجاجشلان كهتلر اتلخ از ایلن و انلدك اعوجلاجی دارد .و
مهچننی حعیض آنقدر ك
ولونند حه لو ا كه هرچ صاحج خود را حكاخخ منیكنند و حعیض از آ ا
لونشان كهتر اتخ .ولكن آن آجرنه كه وستقمی اتخ ،متام صفات و رن

و شلك شلاخّ را

كهاهوحقه ویمناخاند حدون اختطف .پس این خلیق كه هستند آجرنههای كوچك و ب ر رند كه
هر خك حقدر هرفرخ خود صفخ آن ب ر وار را حكاخخ ویكنند و هر آجرنهای كه اختطیف نداشته
حاشد و صفای داشته حاشد ،خودمنا نرسخ و غررمناتخ؛ و هر آجرنلهای كله از خلود اعوجلاح و
لوی داشته حاشد ،مهان اعوجاح و لون را هاهر ویكند و شاخّ را منیمناخاند و هرچه عرج و
نقّ در حكاخخ كردن آجرنه حاشد از آجرنه اتخ .چنا ه شاعر فته اتخ:
ورنلله تشللر خف تللو بللر حللاالی كللس كوتللاه نرسللخ

هرچله هسلخ از قاولخ ناتلاز یانلدام واتلخ

پس ر خل  ،هر خك آجرنله كلوچكی اتلخ كله خلك حكاخلخ از ف ل ح لرتاورلر را
بیان ویكند .چنا ه عرش حه زحان حال خود وی و خد كه عیلبنای الج عظلمی اتلخ و او
لرف صلفات او را وقاحل شلده و مهلان عظهلخ او در آن آجرنله عكلس
آجرنهای اتخ كه خك ِ
انداخته .چنا ه خك آجرنه كوچكی برابر روی خود وی رری و مهان خك چشن تو در آن عكس

ولیانللدازد ،خلا مهللان رنل

صللورت تللو در آن عكلس ولیانللدازد و مهللان را حكاخلخ ولیكنللد .و

مهچننی كریس خك آجرنه كوچكی اتخ كه وقاح وتعخ ترنه او افتاده و حه زحان حلال خلود
وی و خد ح لرت علیلبلنای اللج تلطماهللعلرله وتلر اتلخ .و فللك زحل آجرنله كلوچكی
اتخ كه وقاح عق جزی او افتاده و عق او در زح عكس انداختله ،پلس زحل حله زحلان
حال خود وی و خد كه عیلبنای الج عق اتخ .و وشتری آجرنهای اتخ كه وقاح علن او
اخستاده و حه زحان حال خود وی و خد عیلبنای اللج عللن اتلخ؛ و ولر خخ وقاحل غ لج او
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اخستاده و غ ج او را حكاخخ ویكند و وی و خد او غ ج خدا اتخ بر كفار و دمشنان خدا.
و مشس آجرنه كوچكی اتخ كه وقاح حلرارت قللج او اخسلتاده و حلرارت قللج او را حكاخلخ
ویكند؛ و زهره وقاح خرال او اخستاده و خرال او را حكاخخ ویكند .و آجرنه عطارد وقاح فكر
او اخسللتاده و فكللر او را حكاخ لخ و لیكنللد؛ و آجرنلله ،للر وقاح ل حر لات او اخسللتاده و حر لات او را
حكاخخ ویكند .و عناصر ارحعله وقاحل ولزاح ارحعله او اخسلتاده و حكاخلخ اوزجله آن ب ر لوار را
ویكنند .و هكتا هرچه در ولك اتخ آجرنه كوچكی اتخ كه حكاخخ خك صفخ آن ب ر وار را
ویمناخد.
و اوا آجرنه ب رگ و وستقرهی كله متلام صلفات او را حكاخلخ كنلد كله رل او ،رل او را
حنهاخاند ،آن حدن آن ب ر وار اتخ در عاو اوكان كه ر وراتج آن ب ر لوار در ایلن جللوه كلرده
اتخ .چنانكه اتن او اتن این حدن اتخ و ككن و كر ِف او ،ككن و كرف این حدن اتخ و رل

صفات او در این حدن جلوه كرده اتخ كه هرچ فرو تاشخ نكرده و متلام وراتلج او را حكاخلخ
ویكند .پس حدن هاهری علریض او حلاكی رل صلفات و وراتلج آن ب ر لوار اتلخ .چنانكله
وشاهده شد از آن ب ر وار خوارق عادای چند كه ر علهاء و ف طی آن زوان عاجز واندند
از خك فع آن ب ر وار.
پللس واضللح شللد كلله عللیلبللنای الللج مهلنی جسللد هلاهری عللریض نذللود كلله حلله ای لن
چشههای ادی دخده ویشد چنانكه فتهام:
ك
جللللاهط ایللللن نللللور علریللللین اتللللخ

نه مهنی جسهی كه تو ویبیین اتلخ

و چنانكه اوام فروودهاند كله ولا خلل شلدمی لیش از خلقلخ آدم حله صلدهزار دهلر .آخلا
ویدانرد دهر چرسلخ؟ حتدخلد دهلر ایلن اتلخ كله هلر دهلری صلدهزار تلال اتلخ و هلر تلایل
صدهزار واه اتخ و هر واهی صدهزار هفته اتخ و هر هفتهای صدهزار روز اتلخ و هلر روزی
صدهزار تاعخ و هر تاعیت مهسر صدتال این دنراتخ .و در این ودت ،قذ از خلقخ ،در
عذادت خدا وشآول بودند تا اخنكه ح رتآدم را از نور جسد آنب ر وار خل كردند .پلس حلا
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ح للرت آدم آوللد ویل در غرلج؛ و مهچنلنی بللود حللا هللر یآهذللری در غرلج تللا اخنكلله از فا هلله
حنخاتد وتولد شد و حا ح رت یآهذر حه هاهر و حعنوان وصاخ ِخ یآهذلر آولد .پلس ایلن حلدی
كه از فا هه وتولد شد ،خك جلوهای اتخ از آن ب ر وار ،چنا ه شاعر فته اتخ:

خك تواره نقش ون یش تیت اتلخ
خود بلن و حنگلاه ولن در نرسلیت اتلخ
ك
و چنانكه حدخد وارد شده اتلخ كله در جنل صلفنی وقلیت كله قشلون وعاو خله رو حله
ه میخ تاردند ،هجده فرقه بودند كه هر خك از ریف وی ر خیتند و ح رتاورر را ویدخدند كه
حه عقج هر خك از اخنا ویرفتند و عی را حا مششرر ولیكشلتند و علی را حلا نرلزه ولیكشلتند و
عی را حا ترر ویكشتند .چنانكه شخیص از لشگر ح رتاورر ،دخد لحه را كه افتاده و زخن
ترر خورده كه نزدخك اتخ ورگ او .پس از لحه رترد كه تو را ترر زده؟ فخ عیل .فلخ او
را كه ترر نرسخ ،چگونه تو را حا ترر كشخ؟ چون لحه از این دنرا اوردش بر خلده شلده بلود و
چشن وثایل او حاز شده بود فخ ای ورد ،عیلبنای اللج حله هلركس كله ولیرتلد ولی و خلد
ُو خا ّ
عاواهّلل پس مششرری ویشود و ویكشد ،و نرزهای ویشود و ویكشد و ترری ویشود و
ویكشد ،و حه آ ان حاال ویرود و پاجنی ویآخد .و حه هركس ویرتد ولی و خلد ُوـ خـا ّ
عـاواهّلل

پس ترآی یدا ویشلود و او را ولیكشلد؛ ولكلن چله حكلمن كله تلو منلیبیلین .پلس در آن جنل
هجده حدن از برای خود رفخ و از یپ مهه هجده فرقه ویرفخ و ویكشخ.
و مهچننی وارد شده اتخ كه آن ب ر وار در خك شج ،چه جا وهیهان بود و حالاخنكه
خك نفر بود و حه چه حدن جلوه كرده بود در خك ِآن واحد .وث اخنكه خك حدن از فا هه وتولد

شد و خك جلوهای بود از او در عاو اوكان .و خود آن ب ر وار فروودند ون بودم در كشیت نوح و
او را جنلات دادم و بللودم در آتلش منللرود و ابللراهمی را جنلات دادم ،و وللن بلودم در شللكن وللاهی و
یونس را جنات دادم ،و ون بودم حا وویس و عریس و هر خك از انذراء؛ و هر حلرهای كه حه اخشان
ّ
ویرترد جنات ویدادم اخشان را از آن .این اتخ كه ویفرواخد انا الذی اتقلج یف الص ر كیف
اشا و ویفرواخد ون بودم حا مهه انذراء در غرج ،و آودم حا خامتالنذرنی حه هاهر .و ولیفرواخلد
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انا آدم ،انا ن ح ،انا ابرهمی ،انا ووی ،انا عییس ،انا ّ
حمما و ویفرواخد ومن عرش ،ومن كریس و ولمن
لوح و ومن قلن .پس این نرسخ وگر اخنكه آن ب ر وار ونررند و ر انذراء نور آن ب ر وار ،و مهه
ً
اشعه او خند و هر خك صفیت از صفات جمسهه او خند كه فرتتاده شد از جانج آن ب ر لوار .ولثط
ووتو ختش از این آجرنه ووتوی جلوه كرد ،و عرسو خخ او جسهی بود كه ك
جمسن در وران وردم
صلفخ ك
جمسلههای از ایلن ب ر وارنلد كله فرتلتاده شلده بلر
دعوت ویكرد و مهچننی هر خك ،خك
ِ

خلقند از جانج اخشان و او انزله شاخّ اتخ كه در آجرنهها افتاده .پس ا ر حگو خد مهه این
اثرها كه در آجرنهها اتخ از ون اتخ درتخ فته؛ و ا ر حگو خلد مهله اخنلا ولمن ،درتلخ فتله
اتخ .چنانكه آفتاب حگو خد ومن آنكه در آجرنه زرد جلوه كردم و ومن آنكه در آجرنه ترخ جللوه

كردم و ومن آنكه در آجرنه تذز جلوه كردم ،پس خود ،ذكر صفات خود را ولیكنلد .چنلان اتلخ
ح رتاورر كه ذكر ویكند صفهتا و اشعه خود را و اوتخ كه در آجرنه ابراهرهی و ووتوی جلوه
كرده اتخ و ابنایاحلدخد ك
تین ناصی قاج حه این اتخ كه وی و خلد در تفسلرر حنـن مـناجع
خملوق علرند و عیل خملوق خدا اتخ .پس خلاك بلر
اهّلل و اخللو حعا مناجع لنا كه خل  ،مهه
ِ
تر آن شرعهای كه از ك
تین ناصی كهتر حاشد و حقدر آن هن اعتقاد نداشته حاشد.

پس ا ر حگو خد ومن آدم و ومن نوح و ومن ابراهمی و ومن وویس و ولمن عریسل و ولمن ك
حمملد و

ومن عرش و ومن كریس و ومن لوح و ومن قلن و ومن آ ان و ولمن زولنی ،ذكلر ف لاج خلود كلرده و
چه نقّ وارد ویآخد كه كیس صفات نركوی خود را بیان مناخد؟ ایلن بلود خلك وعلین از بلرای
اخنكه آ ان ،آ ان وشرخ اتخ و ارض ،ارض اوكان.
و اعین دخگر آ ان ،خعین یآهذر؛ و زونی ،خعلین علیلبلنای اللج .پلس آ لان و زولنی
خدا اخشانند و هرچه هسخ در وران این آ ان و زونی اتخ و مهله اشلراء اهل ایلن آ لان و
زورنند .چنا ه خود یآهذر فروود عرش از نور ون خل شده اتخ و كریس از نور عیل ،پلس
هرچه دون عرش اتخ از نور عرش اتخ؛ و مهه خلقخ كلون ،در حتلخ علرش اتلخ .پلس
نور عرش ،از عرش اتخ و عرش از نور یآهذر .پس مهه آ ه در این آ ان و زونی اتخ ،از
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این آ ان و زونی اتخ .و چون نور حاخد وث ونرر حاشد ،پس چنانكه یآهذر نورخبشلا اتلخ
حه اخنكه عرش از نور او خل شد و این نور او اتخ ،حاخد علرش هلن نورخبشلا حاشلد چنانكله
هسخ؛ و هرچه وادون عرش اتخ از عرش اتخ .پس مهله اخنلا از نلور ح لرتاورلر خلل
شدهاند و نرسخ چر ی وگر نور ح رتاورر در ولك.
پس واضح شد كه هرچه ووجود شد نور او اتلخ و حله تلذج او ووجلود شلد ،چنانكله
نور آفتاب چون ویتاحد ،هر جسن و هر شك و رنگی روشن ویشود و مناخان ویشود حه تذج
ً
آن نور اتخ كله ا لر او نتاحلد حله چرل ی ،احلدا آشلكار منلیشلود .پلس یلدای حله تلذج او یلدا
ویشود و حالاخنكه نور آفتاب خك رتد از هفتاد رتد نور كریس اتخ ،و نور كریس خك رتلد
از هفتاد رتد نور عرش اتخ ،و نور عرش خك رتد از هفتاد رتلد نلور حلدن آن ب ر لوار اتلخ.
پس چگونه آن ب ر وار حاعد هر یدایی نذاشلد؟ و حلالاخنكله حاعلد ایلاد رل وللك اتلخ؛
چنا ه در هاهر هن هداخخ ر خل حه تذج اخشان شد.
پس وقصود وا از این ادله و براهرین كه فتمی این بود كه حدانرد یآهذر ویتوانسلخ حله
مهه اشكال بیرون بیاخد در آن واحد ،و عق او اتخ كه اهی حه شك عیل ویشود چنانكه
فروود انا عّ و عّ انا و اهی حه صورت خكی از تایر امئه ویشود چنا ه فروودند ّاولنا ّ
حممـا
حمما و ّكلنا ّ
آررنا ّ
حمما و اهی حه صورت عرش ویشود و اهی حه صورت كریس ولیشلود و
اهی حه صورت زح ویشود و اهی حه صورت وشتری ولیشلود و لاهی حله صلورت ولر خخ
ویشود و اهی حه صورت مشس ویشود و اهی حه صورت زهره ویشود و اهی حه صورت
عطارد ویشود و اهی حه صورت ،لر ولیشلود و لاهی از عناصلر ولی رلرد قذ لهای و حلدی از
برای خود قرار ویدهد و حه او هاهر ویشود و اهی هجده جسن از برای خود وی ررد و اهی
چه حلدن از بلرای خلود ولی رلرد و لاهی بیشلتر قلرار ولیدهلد از بلرای خلود ،چنا له حله مهله
صورت در آوده اتخ كه ویبیین و هرچه هسخ اوتخ كه حه این شك درآوده در آن واحد
چنانكه در تاب

تشخ .پس این اتخ كه ویخوای فهبن وألت مسا ك و ارضك حـیت ا ـر
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ّ
ا .ال اله اال ان این ور ُ ركردهاند مهله آ لان نذلوت و والخلخ را و مهله آ لان وشلرخ و ارض
اوكان را ،تا اخنكه هاهر شلد كله نرسلخ خلدای وگلر خلدای امئله

 .و مهله آجرنلههلا مناخنلده

او خند و هر خك چر ی از او را حكاخلخ ولیكننلد تلا ایلن حلدن ب ر لوار كله آجرنله متلاممنلای افعلال و
صفات و كهاالت او اتخ .پس ا ر كیس او را اذخخ كند ،چنان اتخ كله آن ب ر لوار را اذخلخ
كرده چنانكه حدخد اتخ ون اذی یل ولیـا فقـا حـارز ین حاملحارحـة و دعـاین الهیـا و فروودنلد وـن
احبن فقا ّ
احبن و ون ّ
احج ومونا فقا ّ
ّ
احج اهّلل و ون احضض ومونا فقـا احض ـن و وـن احض ـن
فقا احضض اهّلل و فروودند هركس وموین را ز خارت كند ،چنان اتخ كه خدا را در عرش ز خارت
كرده اتخ .و فروودنلد اخنكله شلرعه را شلرعه ولیناونلد ههلخ ایلن اتلخ كله خلل شلدهانلد از
شعاع وا؛ پس ا ر كیس شعاع امئه را اذخخ كند ،مهان اتخ اذخخ امئه و هركس امئله را اذخلخ
كند ،مهان اتخ اذخخ یآهذر و هركس یآهذر را اذخخ كند ،مهان اتخ اذخلخ خلدا؛ و اذخلخ
خدا مهنی ور اتخ نه وری دخگر .و نرسخ این وگر اخنكه شرعه آجرنه متاممنای اوام اتخ و
وستقمی اتخ و حه اتتقاوخ حكاخخ ویكند مهه صفات آن ب ر وار را .پس نرسلخ صلفای از
صفات امئه را كه وا تارده حاشد و امئه هن وانگتاردهاند چر ی را از صلفات و كهلال خلود وگلر
اخنكه هرچه داشتهاند حه او دادهاند.
نلار هللن اوصلاف خللود در او تاشللخ

چونكه داد انلدر ره نلار آ له داشلخ

پس چرا حدن اخشان چننی نذاشد ،و چرا حاخسلخ انكلار كلرد؟ و حلالآنكله مهله او مهله
اخشان اتخ و چر ی از خود ندارد و خود نور آن ب ر واران اتخ چنا ه فروودند نور ولمون از
ّ
نور وا اتخ و نور وا از نور خدا .اّنا خ صل ن رنا ون ن ر ّربنا كها خ صل ن ر الشهس ون الشهس
و فروودند هلركس یشكشل از بلرای ولمون بیلاورد ،یشكشل از بلرای ولا آورده اتلخ؛ و ایلن
اتخ كه شاعر فته:
وذلادا كانللدر آن جلای تللو حاشللد

نرللللللازارم ز خللللللود هر للللللز دیل را

چنا ه فروود وصافحه حا ومون وصافحه حا خدا اتخ .حاال آخا آن آجرنه متاممنا كرسخ

31

كه چننی اتتقاویت دارد كله متلام كهلال و صلفات امئله را ولیمناخانلد ،حاخلد كیسل حاشلد كله خلدا
فروللوده اتللخ وــا وســعن اریض و ال مســای ولكــن وســعن ملــج عغــای املــمون قلللج او وتللعخ
عظرهللللللی داشللللللته حاشللللللد .و در اخنجللللللا وللللللراد از وللللللمون ،یآهذللللللر و ح للللللرتاورللللللر اتللللللخ
علهیهاالصلوةوالسطم .پس حلدن ولمون حلدی اتلخ كله رل توحرلد و نذلوت و والخلخ در آن
عكس انداخته اتخ و این حدن هن خك نقش از آن ب ر وار اتخ .پس قرآن هن خك نقش از
آن ب ر للوار اتللخ و حللدن آن ب ر للوار اتللخ؛ چنانكلله در كللایف رواخ لخ شللده اتللخ اخنكلله در روز
قراوخ قرآن وردی اتخ كه وی ترد بر صفوف وطجكه حه جطلیت كه وطجكله ولی و خنلد ایلن
كدام ولك اتخ كه خدا او را چننی جطلیت داده اتخ؟ و چون وی لترد بلر صلفوف ولموننی
وی و خند این كدام ومون اتلخ كله خلدا او را چنلنی ك
علز ی داده اتلخ و ولا او را ندخلدهامی؟ و
چون وی ترد بر صفوف شهداء ،شهداء وی و خند كه این كدام شهرد اتخ؟ و شلهداء هلان
ویكنند كه این شهرد یف تذر اهلل اتخ و چون وی ترد بر صفوف انذراء وی و خند این كلدام
نی ورت اتخ كه خدا چننی جطلیت حه او داده اتخ؟ و مهچننی بر صفوف امئه وی ترد و
اخشان ویبینند جطلخ و عظهخ او را و تعجج ویكنند .پس این ولردی اتلخ دانلا و بینلا و
حی و اآلن ویبیند كه او را خوار ویكند و كه ك
عزت ویكند؛ و هركس در دنرا او را خوار كند ،در
روز قراوخ حا او خصووخ ویمناخد و هركس حا او نكوی كند ،او را شفاعخ ویكند .پس وای و
صدهزار وای بلر آن كیسل كله او را خلوار كنلد در دنرلا و ولیخواهلد كله وثل او بیلاورد .ههیلات
ههیات ،چگونه وث حدن ح رتاورر ویتواند بیاورد كیس غرر از خدا؟ و حالآنكه این قرآن
ّ
اف اتخ از حدن ح رتاورر حدلر قلول ح لرت یآهذلر كله ولیفرواخلد این تـارك فـیكن
الثقلنی كتاب اهّلل و عتر ی اهـل بیـیت پلس كتلاباهلل را قذل از عتلرت خلود ذكلر فروودنلد و ایلن
اشرف اتخ كه اقدم اتخ .و كطم حكمی عذد و یوعین منیحاشد و كتاباهلل ثق اكذر اتخ
و عترت ثق اصآر .بذرنرد این چه جرأت اتخ كه ادعای آوردن كتلاب كردنلد و احلاحكر و عهلر
چنلللنی ادعلللای نكردنلللد كللله ایلللن امحللل كلللرده .و چگونللله ایلللن شلللأن غرلللر ك
حمملللدبنعذلللداهلل و
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كاولواخل اهلل و خامت انذراء اتخ؟ و چگونه وتحه وحی اذهی ویشود كیس غرر از یآهذر؟
و حدخد اتخ اخنكه ح رت خامتالنذرنی

توار قلا ری بودنلد كله وحلی آولد از بلرای آن

ب ر وار و توره واجده نازل شد .پس آنقدر ران شلدند ح لرت كله شلكن قلا ر نزدخلك بلود حله
زونی بیاخد .و از رتول این امح شنردهام كه روزی خكج و از این وزخرفات وینو خسد و این
اتخ وحی او و حاشا ،این چه جرأت اتخ؟ آخا ایلن قلدرتش از یآهذلر بیشلتر شلده اتلخ؟
واهلل حسرار جرأت كرده! این چه یحرلایی اتلخ كله حلا یآهذلر و خلدا خصلووخ ولیكنلد! آخلا
منیترتد كه روز قراوخ قرآن حا او خصووخ كند؟ ههخ اخنكه كاری كه این خذرلد كلرده ،آن
خلرفله تلوم نكللرد .اخلخ هزارقلرآن را آتللش زد و هفلخقللرآن حله خلط ونحللوس خلود نوشللخ و
ونتشر كرد؛ و كاری كه كرد دتخ و پای قرآن را شكسخ .و این ولعون ویخواهلد تلر قلرآن را

ُببرد و این نسذخ خود را حه شرخ جلر و ترد نذرل اعلیلاهللوقاوههلا و رفل یفاخلللداعطوهها
ویدهد ،و حاشا كه از اخشان حاشلد و آ لا بیزارنلد هزارورتذله از ایلن خذرلد .پلس هر لز خلود را
نسذخ حه آ ا ندهلد و تلسلله را حلدنام نكنلد و از بلرای خلود اتلذاب ر خاتلخ قلرار ندهلد ایلن
نسللذخ را؛ ا رچلله فكللر خللوی كللرده و ولیدانللد كلله احللدی ونكللر شلرخ اعللیلاهللوقاولله نذللوده و
نرستند ،حه ا اع مهه علها .و وقیت هن این ادعلا را كلرده كله تلردورحوم از ورلان رفتله و وثل
این علهاء اعطم ،تركار حاح ترد حمهدحاقر و حاح حمهدابراهمی هن از وران رفتهاند و وردان را
خایل دخده اتلخ و حنلای تلاخ را لتارده اتلخ و كیسل دخگلر هلن نرسلخ وثل ایلن علهلای
اعطم در ورانه كه این جرأت را نكند .پس وقخ را پاییده و اخنقدر امح اتخ این كه از برای
ون نوشته اتخ از شرراز كه تو هرقدر كه حتوای لشگرآرای حنها و در نزد وا بیا كه وقلخ خلروح
رترده .و هنوز منیداند كه حعد از امئله و در غرذلخكذلری ،خروجلی نرسلخ و نلاوعقول اتلخ ،و
این بیعخ از وردم ویخواهد و ندخده اتخ كه امئه فروودهاند حعلد از ولا بیعلخ حلرام اتلخ حلا
غرر اوام .پس این نرسخ وگر ر خاتخ .واهلل شلرخ و تلرد و تطولته او از چنلنی كیسل بیلزاری
ویجو خند .پس یحرای این را بذرنرد كه چقدر اتخ كه حا خدا وقاحیل ویكند و خدا فرووده
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ا ر ر انس و جن

شوند وث كتاب ون منیتوانند بیاورنلد؛ و ایلن ولعلون نوشلته اتلخ

كه كتاب ون جفخ قرآن اتخ .آخا شرم و حرا منیكند از خدا و یآهذر؟ و آخا منی و خد كه هیود
و نصاری حه دین وا عن ویزنند و چننی دخین را كه حا یآهذلر و خلدا وقلاحیل حكننلد اولخ آن
یآهذر ،وسخره كنند و عذرت حگررند از چننی دخین.

عذاری دخگر نوشته اتخ كله هلرچ امحلیق منلینو خسلد كله ایلوب از اخنكله در ك
حمبلخ ولن

تأویل كرد وذتط حه ورض شد ،و یونس ههخ تأو در حمذخ ون در شكن واهی رفتار شد ،و
ابراهمی حه این جهخ در آتش افتاد .و مهچننی نوح و حزقر و انذراء دخگر ،و هركس كه حه خك
حلرهای رفتار شد حه این تذج بود .نعوذحاهلل ونغ جاهلل از این وزخرفات .آنقلدر نلاوربو
هبن حافته كه حساب ندارد ،چه حگو می و حشنو خد مشا از ایلن ناوربو هلا؟ و نرسلخ ایلن آولدن
ون در این والخخ وگر اخنكه خداوندعاو صطح دخد كه حططن این خذرد را بر وردم هاهر كمن؛
ك
واال ون اراده وشهد داشمت كه از كروان از راه راور بروم ،و نزدخكتر هن هسخ از ایلن راه .چلون
اتتخاره ذاتالرقاع كردم و خوب آود ،ذهتا از این راه آودم و مهه مشاها ولیدانرلد كله ادعلای
ر خاتیت ندارم و منیخواهن اامن در این حلد كه ونذر و حمراب این حلد را صاحج شوم ،خا ورافعه
و وسجد و حمراب كیس را از دتخ كیسل حگرلرم .چنلد روزی وهیهلامن و راهلی در لیش دارم،
حاخد بروم .خدا خواتته اتخ ون از این راه بیامی تا حططن حاب را از برای مشاها ثاحلخ كلمن تلا
اخنكه انشاءاهلل مشاها بر حصررت حاشلرد در اخلت دیلن خلود و لول خنور خلد و از بلرای مشلا هلن
هللاهر كللمن حل و حا ل را چنا لله بللر اه ل كروللان ثاحللخ كللردهام كلله حعللد از ای لن للول كیس ل را
منیخورند ا ر هزار نفر ادعا كنند.

و مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
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«ووعظه سوم»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

رب العــاملنی و مـ ّـّ اهّلل عــّ ّ
احلهـا هّلل ّ
حممــا و آلــه الطــاهر ین و لعنــة اهّلل عــّ اعــاا ن و

اام حقوم ن و نام شیعهتن و ونكر ی ف اجل ن ون ّ
اجلـن و االنـس وـن االولـنی و االرـر ین
ایل یوم الاین.

ّ
ّ
رااونا عامل جل شأنه در كتاب حمكن رود ویفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة
ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..
اص كطم در این اتخ كه خداوند عاو چهارتفر از برای حنده خود قرار داده اتلخ تلا
اخنكه حنده از اخخ ُبعد از خدا ،ترر كند و برود حه تلوی قلرب خلدا .ولكلن ایلن تلرر كلردن و
رف حه توی خدا اتذای دارد ،چنانكه جناری اتذای دارد و زر ری اتذای دارد و هرچ كاری
ّ
متام منیشود وگر حه اتذاحش .ایب اهّلل ا .جیر ی االشـیا اال حاسـغاهبا ونل كلرده اتلخ خلدا اخنكله
جاری كند اشراء را وگر حه اتذاب او .منلیبیلین از بلرای زولنی حلارای قلرار داده و از بلرای حلاران
ابری قرار داده ،و خباری اتخ آن ابر كه برویخرزد و ونجهد ویشود و مهچننی برای او آفتاب
و هوا و آی و خاكی قرار داده تا هر خك تأثرری داشته حاشند و افطك و اجنن را قرار داده تا هر خك
تأثرری كنند .و حاز زولنی آهلن ولیخواهلد و لاو ولیخواهلد و حلاز بر خلدن و كلوف و پلاك كلردن
ویخواهد و حاز آتراب ویخواهد ،خپ ویخواهد.
مهچننی ترر كردن حه توی خدا هن اتذای ویخواهد ،و اوا اتذاب این حسلرار اتلخ
ولكن اعظن از ر اتذاب ترر كردن حه تلوی خلدا دو چرلز اتلخ :خكلی دلرل اتلخ و آن را
اتتاد وی و خند حاصططح حعیض كه آن ،تو را راهنهای كنلد و هلداخخ حله تلوی حل مناخلد .و
خكی دخگر رفر اتخ كه آن ،هبهراهی تو ویآخد .و خدا قرار داده اتخ این دو را اعظن اتذاب
برای ترر كردن ،ا رچه قادر اتخ كه وری دخگر هن قرار دهد ،ویل حاال چننی كرده اتخ و
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چارهپتیر هن نرسخ .و وث این دو خكی چاووش اتخ كه وردم را ل كنلد و هلداخخ كنلد و
خكی رفقای كه هبهراه او بروند .و از برای آن دلر خا اتتاد خا چاووش عطوای اتخ كه آ ا را
ویمشارم از برای مشاها ،و كهتلر عطولات از بلرای آن اتلتاد دو چرلز اتلخ :عللن اتلخ كله ا لر
جاه حاشد دلر نرسخ.

خلا علللن حاخلد خلا ك
قصله كوتللاه

وا شرخ نادان كهتر شناتمی

و عه اتخ كه هر اه اواور و نواهی را ها نراورد ،فات اتخ و فات  ،ویل منیشود و
ً
اتتاد فات حه كار كیس منیخورد .پس این دو عطوخ اتخ كه اقط حاخد برای دلر حاشد.
ً
وث كیس كه كرهرا ر حاشد ،اقط حاخد ز یذ را حشناتد و مترز چهار جزء ر وحخ را از خلك جلزء
یذوتخ حدهد و این اول وراتج او اتخ و كهتر عطوخ كرهرا ر اتلخ .ولكلن ایلن را هلن حاخلد
كیسل حاشللد كلله حشناتللد و اهل خذللره حاشللد؛ خعللین خللود صللاحج علللن و عه ل حاشللد كلله ا للر
ً
صللاحج علللن و عهل نذاشللد ،منلیتوانللد مترلز حدهللد .وللثط صللراف ،مترلز للطی صللاحجعر لار و
یعرار را ویدهد الغرر ،و مهچننی كرهرا ر ویشناتد كرهرلا ر را الغرلر .حلاال غرلر از كیسل كله
صاحج علن و عه اتخ چگونه ولیپلتیرد از كیسل كله حگو خلد ولن صلاحج عللن و عهللن؟
احض ادعا آخا ویشود كه حدون عطوخ و حدون تصدی اهل خذلره از او برتیرنلد؟ وانگهلی
حگو خد ون صاحج وقاوات عالره هسمت ،انشدكن حاهلل ا ر كیس دهتووان از مشا قرض خبواهد،
وانگهی از اه حلد مشا هن حاشد ،یشاهد و یبینه و بیل شلر و ی ایلن قاعلدههلا كله ورلان
وردم اتخ ،ویدهرد؟ منیدهرد ،و غالج وردم چنرنند كه ا ر كیس ویل داشته حاشد و از اه
والخخ او كیسل دهتوولان حقلرض خبواهلد ،اول از او بیل شلر ولی رلرد و حله ایلن اكتفلا منلیكنلد
وی رتد از مهساخههای دور و بر خانه او كه این شخّ چنلنی ولكلی دارد خلا نله ،و ا لر دارد
وی رتد كه آخا كیس دعوای حا این والك دارد حه تذج ولك بی شر ی خا نه؟ حعد ا ر دعوای
هن نرسخ وی رتد كه ا ر ایلن ارلرد ،وارث او چنلنی وار هسلتند كله ایلن دیلن را ادا كننلد؟
خوش وارث اتخ خا حد وارث؟ و ا ر خوش وارث اتخ وی رتد كه شر خك دارد این ولك خا
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نه؟ ا ر دارد وی رتد كه خوش شر خك اتخ خا حد شر خك؟ و ا لر نلدارد شلر خكی ولی رتلد كله
خوشوعاوله اتخ خا حلد وعاولله؟ ولیتلوان از او رفلخ خلا نله؟ و حعلد از اخنكله حلا ایلن شلراخط
وطاب شد ضاون وعتذری از او وی ررد كه ضاون حشلود كله دخشلج تشلته حله دختلر خلا پسلر
خود هذه نكرده حاشد .و حعد از اخنا كاغتی وینو خسند صحرح و ویبرند نزد حاكن شلرع كله
فقره اتخ و صرآهای كه او خبواند صحرح اتخ و نتواند حگو خد خكروزی كه صرآه صلحرح
نرسخ و حاكن شرع حاخد ُوهر كند كه حمكن حشلود؛ و حعلد علدول ولموننی هلن ُوهلر كننلد كله ا لر
وری حشود شاهد حاشند .و حعد توچپیهای كه نلزد آقلا هسلتند وهلر كننلد و حلا اخنهله شلراخط
آنوقخ در ح ور عی ول را حتو خ او ویكنند .و اوا در ول كه دخگر چطور وعاوله ویكنند
وذها را صرایف ویكننلد و ب ر هلای او را كله صلرف دارد برولیدارد و حعلد ولیدهلد ،وقصلود اخنلا
نرسخ ،خود ویداند.
حاال ا ر شخیص از كلكته خا از هند خا از فرن

بیاخد و از مشا دهتووان قلرض خبواهلد و

حال اخنكه نه ویشنایس او را و نه اتن و قذرله او را ولیدای و نله وللك او را ولیدای كله بیل
شر كین ،و نه ایلن شلراخط حعهل بیاخلد ،آخلا هر لز ولیدهرلد حله او؟ منلیدهرلد .چلرا حاخلد دیلن
ضعرفتر حاشد از ول نزد وسلهنی؟ ا رچه آن ورد فلخ كله ایلن زن نرسلخ از تلرش حگلترم و
این دین نرسخ كه از ترش حگترم و ولك نرسخ كه از ترش حگلترم ،ایلن لول اتلخ لول.
لكن غلط كرد ،دین هزارورتذه از جان الطف اتخ و اشرف و وا ویخواهمی جان را فدای دین
حكنمی ههخ اخنكه ا ر دین برود ،دخگر وا چر ی ندار می و جا ا هن متام ویشود .پلس حاخلد حله
عتاب احدی رفتار شود بیدین و حالاخنكه جان خكی اتخ ،اوا دین از خكی هن كهتر اتخ.
پلس دیلن كهتللر از جللان اتللخ و قلرل تللر اتلخ از جللان و لطرلفتللر اتللخ و اشللرف اتللخ از او
هزارورتذه .ا رچه جان هن لطرف اتخ و شر خف اتخ و اشرف از مهه چرز اتخَ .وث این دو
زوخد ،ا رچه ك
وث دانه اهاس اتخ و دانه ك
زوخد حسرار شر خف اتخ ولكن اهاس از او هزارورتذه

اشرف اتخ .پس چرا دین اشرف از جان نذاشد؟ و حال اخنكه ا ر جان برود و دین حاشد ،حاز
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حرات احدی هسلخ .حلاال انشلدكن حلاهلل ،لول را منلیدهرلد حله شخیصل كله از كلكتله آولده و
منیشناترد او را ،پس ا ر كیس از كلكتله حنو خسلد حله اهل یلزد كله اخنقلدر لول حدهرلد بیاورنلد
برای ون ،و حال اخنكه او را منیشناترد و منیدانرد چه كاره اتخ و چطور اتلخ وعاولله او و
ولك او و وال او؛ اخخ كاغتی نوشته و قاصدی هن فرتتاد كه این را هن منیشناترد و این
ك
هن وث اوتخ ،ویدهرد؟ هر ز منیدهرد .پس ا ر وط مشسعیل از ران خا اصفهان خا شرراز خا
والخ لیت دخگللر حنو خسللد بللر اه ل ی لزد كلله دی لن خللود را حللار كنر لد و حفرتللترد نللزد وللن ،و او را هللن
منیشنایس و نه از افعال او و وتهج او خذری داری و نله عللن او را دخلدهای و نله عهل او را،
اخخ دو نفر آودهاند آ ا هن وث او و حگو خند وا ویشناتمی او را و اخنلا پاچلهبروالرلدههاجرنلد
ك
ك
كه وث خود وط مشسعیل ویحاشد ،واداوركه اه خذره نذاشد كله ولط مشسلعیل را حشناتلد و
ك
قاصد او را حشناتد و از علن و عه او خذر داشته حاشد و بذرنلد كله ادعلای كله ولط مشسلعیل
ویكند وطاب كتاب و ت ك خ و دلر آفاق و انفس و ا اعی شلرعه و ووافل ورلزان هسلخ خلا
نه ،چطور ویشود احلض نوشل

كاغلتی خلا فرتلتادن قاصلد پاچلهبروالرلدهای دیلن خلود را

داد؟ وانگهی از اه خذره هن حاشند كه تكفرر او را حكنند و حعیض تصدی او را .حاال مهرنكه
حعیض خبطف حعیض وی و خند ،تو چطور خقنی ویكین؟ ا ر خك ویل را نشان صرایف حدهی كه
حگو خد قلج اتخ ،دخگر او را از صاحذش برمنیداری .پلس صلاحجادعلای را كله چنلد نفلر از
اه خذره حططن او را هاهر كنند ،وانگهی كیس كه مهه اه خذلره او را تصلدی ولیكننلد ،آن
ططن آن شخّ را هاهر كند ،ویشود ل انشدكن حاهلل ل دین را حه دتخ او داد؟ پس چنا ه
ح ِ
تا مهه صرافها نگو خند كه این ول صحرح اتخ برمنیداری ،دین خود را هن تا خقنی نكنرد حه
این دالخ كه عرض شلد ،نذاخلد از دتلخ حدهرلد و حله دتلخ دخگلران حدهرلد .چطلور احلض
نوشل از كلكتلله ،دی لن خللود را و لیدهرلد؟ اخ لخ قاصللدی حفرتللتد كلله وث ل خللود او حاشللد.
حاصططح عوام حه روحاه فتند كرسخ شاهدت؟ فخ ُدون .حاال حگو خد دخنخ را حه ون حده
و حگوی كرسخ شاهدت بر عدالخ؟ حگو خد ُدون .این منیشود.
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پس تعی كنرد كه دین را از دتخ ندهرد كه ا ر دین رفخ ،رفلخ .و ا لر دیلن نداشلته
حاشلرد حله عللتاب احلدی رفتللار خواهرلد شللد و ا لر در اخنجلا حلله علتاب خللدای صلدهزار تللال
حسوزد كیس ،هنوز اولش اتخ؛ و حاز ا ر صدهزار تال دخگر حسوزد هنوز اول توخ اوتخ.
پس پناه بذر خد حه خدا از این ش ای كه هاهر شده و منیتوان حه این ش ات و شكوك یپ برد
ا رچه وردم جاهلند و از یپ این ش ات و شلكوك ولیرونلد .ولكلن اولروز مشاهلا اعللن از رل
روی زورنرد ،چرا كه برهان ویآرم از برای این وطلج.
مشا بذرنرد كه در روی زونی از هیود و نصاری و فرنگی و خطف این وتهج و صلوفره و

ك
وكتب ِنی دوتتان عیل

كه حدهیی اتخ اور حططنشان و كفر اخشان و شرطان اخشان را خكجا

حا خود كرده ،و مهه را كه رح كین از اخنا ونحصر ویشود حه مشاها .پس مشاهلا هبتلر از رل

ایلن وردورلد و ایلن تلسلله عللارفتر از رل روی زورننلد و داناترنللد از رل روی زولنی حلله علللن
ف اج و وعرفخ خدا و رتول و امئه

و اولراء اخشان.

حه هرحال ،حاز هن وی و می از یپ ش ه نرو خد كه خود را حه هطكخ برتانرد و انشاءاهلل
اورد هسخ كه مشاها وطلج را فههرده حاشرد و از یپ شكوك و ش ات نرو خد .و چلون تلخن
حه اخنجا رترد قدری ز خادتر وی و می تا بر خقنی مشاها بیفزاخد و عطوای چند عرض ویكلمن كله
وث

وشواره حاخد حه وش خود حكنرد و او را وث عصا در دتخ حگرر خد تا قراوخ كله حله كلار

مشا بیاخد و ا ر آجنا عرج كرد ،ناه آن حه ردن ون حاشد.
از آن له این اتخ كه خداوند عاو از حمكخ حالآه خود خل كرده اتخ این ولك را
َ
حه این ور كه حاالی و پاییین دارد و اواوی و ورای دارد و نلوری و هلهلیت و علهلی و جهلیل و
تفاهیت و عرفای و اوثال اخنا در اوتخ .پس حه این اوضاعها حاكن ضرور شد ،پس حمكلا
قرار داد خدا در مهه عصرها .از له صدوبیسخوچهارهزار یآهذر و اوصلراء حعلد از اخشلان و
اولراء اخشان تا حاال كه ویبینرد ههخ اخنكه مهه علوم را هاهر كنند بر مشا ،چنانكه مهه علوم
را اخشان رتانردند حه مشا و شعور مشاها مهله از اخشلان اتلخ .و ا لر اخشلان ولری علاو نذودنلد
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ه لرچ شللعور نداشللترد ،حلكلله ه لرچخ لك حثهللر من لیرت لردخد ،اك ل و شللرب من لیدانسللترد و رفتللار
منیدانسترد چگونه حكنرد.
ا ر ویخواهرد جترحه كنرد فیل را بینداز خد در بیاحان و بذرنرد اول ب رگ ویشود خا نله؟
و ا ر ب رگ شد بذرنرد نه اك و شرب خاد وی ررد و نه لذایس ویداند و نه حرف راه ویبرد و نه
ویتواند حگو خد و نه حشنود .حلكه حقدر حروان هن شعور نلدارد ،ز یراكله نلوع حرلوان مهلنی لور
اتخ كه ب رگ ویشود و خدا انسان را یتربیخ قرار نداده اتخ كه بل رگ شلود و حبلد كهلال
برتد؛ و انسان را یتربیخ ن ج منیدهد .پس آهو حطلور خلودش حسلرار شلعور خلوی دارد و
حقدر خود ویداند چه حكند .ولكن انسان حمال اتخ كه یپدر و وادر بل رگ شلود .حلاال ا لر
یآهذری منیآولد ،هر لز قذرحلی را برمنلیخوردنلد ،خلك لذلاس از بلرای خلود منلیتوانسلترد ترترلج
ك
حدهرد و اك و شرب منیدانسترد .مهه اخنا را یآهذران خاد مشاها دادهانلد واال هلرچكلس فهلن
نداشخ كه حفههد چه حكند در این عاو چنا ه احكام شرعی مشا را جلاری ولیكننلد ،احكلام
كون مشا را هن جاری كردهاند و ویكنند.
هبرحال فرتتاد یآهذران را بلرای مشاهلا كله مشاهلا را هلداخخ كننلد و ورلان مشلا حله علدل
حكلن كننلد و علی را حترتلانند از علتاب خلدای .پلس امئله

هلن از جلور ولردم قراردادنلد

حاكن از برای وردم تا اخنكه بذرنند اخشان را و عطوات اخشان را و خلوارق علادات اخشلان را و
عاجز شوند از افعال اخشان ،پس تصدی كنند اخشان را .ولكلن از بلرای اخشلان هلن عطولای
قرار دادهاند تا كسای كه از حا

در وقاح ادعا ویكنند مترز داده حشوند حه آن عطوات .كه از

آن له عطوات حاخد علادل حاشلد و حالنسلذه وعصلوم حاشلد و علاو حاشلد و عاول حاشلد ،ثقله
حاشد و مهچننی حاخد كیس حاشد كه كفاخخ ر علوم وردم را حكند و كفاخخ اوور ك وللك را
حكند ،چر ی حایق نذاشد برای او .ولكن كیس هن حاخد حاشد كه اه خذره حاشد و حشناتد این
عطوات را و مترز حدهد صاحج این عطوات را از ودعی حا

وقاح ح ؛ و هستند كسلای

كه ادعاها ویكنند ولكن كیس را حاخد كه حشناتد این عطوات را تا هرجا كه بذرند درك كند.
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حاال حه متام دل خود وش حدهرد تا حفههرد چه وی و می ،این وطلج شر خیف اتخ كله
عرض ویكمن .چون عصهخ و عدل و امیان ،اور حا ین اتخ هرچكس از اه هاهر منیفههد،
پس عطوای چند قرار داده اتخ خدا دروران وردم تا حه این عطوات حشناتند حلاكن خلود
را .ههخ اخنكه او در وران وردم اتخ و مهه افعال هاهره او وث اك و شرب و نكاح و اوثال
اخنا وث وردم اتخ .پس وعلوم منلیشلود او وگلر حله ایلن عطولات ،و ایلن عطولات صلفات
ً
خدای اتخ .وثط قدرت خدا در او بروز ویكند و مهچننی نور خدا در او جلوه ویكند و از او
ً
ویتاحد حه ا راف ،از روزنه چشن او و روزنه دتخ او و از روزنه پای او و از روزنه زحان او .وثط
از روزنه چشن او چنان ویتاحد كه ویبیند چر ی كه مههكس علاجز ولیواننلد ،و از دتلخ او
چر ی چند بروز ویكند كه دخگران عاجز ویوانند ،و از زحان او چر ی چند هلاهر ولیشلود كله
دخگران عاجز ویوانند و هكلتا از او چرزهلا بلروز ولیكنلد و از هلرچ جلوای و هلرچ علهلی علاجز
منیواند؛ حلكه حه هرچه حگو خد حشو ،ویشود .ا ر حگو خد حشو و نشود ،دخگر وعین ندارد .جای
او اخنجا اتخ ،اتتجاحخ دعا نزد او اتخ و شفا از او اتخ .دتخ او شلفا و چشلن او شلفا و
حدن او شفا و قرب او شفاتخ .ذهتا مهه شفاها و اتتجاحخ دعا و نركهیا نزد او اتخ و هرچه
خبواهد ،ویكند .ذهتا هر اه كیس صاحج این عطوات شد ،دتخ او دتلخ خلدا ولیشلود و
چشن او چشن خدا ویشود و قول او قلول خلدا ولیشلود و فعل او فعل خلدا ولیشلود .پلس
ا اعخ او ا اعخ خداتخ و ا اعخ او واجج اتخ بر مهه اه آن زوان ،و هركس او را كرد

وری خلقند و ا اعخ ك
كند بر خدا كرد كرده .ههخ اخنكه اخشان ك
وری ا اعخ خداتخ و حاخد
خل ل چشهشللان هشللخ تللا حشللود و ا اعللخ وللری خللود را حكننللد و ا اعللخ ول ك
لری ا اعللخ
خداتخ .منیبینرد خداوند عاو ویفرواخد ون خطع الرس ل فقاا اع اهّلل كیس كه ا اعخ كنلد
رتللول را ،پللس حتحقر ل كلله ا اعللخ كللرده اتللخ خللدا را .وگللر از بللرای خل ل ا للاعیت غر لر از
رب خللود و لیحاشللد؟ هللركس خبواهللد ا اعللخ كنللد خللدا را ،كللور شللود ول ك
ا اعللخ ك
لری خللود را
ا اعخ كند تلا خلدا را ا اعلخ كلرده حاشلد .پلس حاخلد اخنجلا كلور شلوند و حنلد ی كننلد تلا بینلا
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شوند .حیل مهرنكه كور شدند ،بینا ویشوند.
حه هرحال این وسألهای اتخ حسرار وهن و وسألهای اتخ حسرار عظمی و شر خف .حاخد

ك
حه ك دل خود وش حدهرد و حفههرد .ز یراكه واجج اتخ از برای مشاها كه حشناترد حلاكن
خود را و ا ر نشناترد ،هرچ ا اعخ مشا صحرح نرسخ و اشتذاه چندی حاص ولیشلود كله

ا ر حاكن را كیس شناخخ ،هرچ ش های بر او منیواند و نور را از هلهخ و حل را از حا ل و
علن را از جه و تفاهخ را از وعرفخ مترز ویدهد .و عطولخ او را هلن علرض كلردم ،عطولیت
اتخ كه مههكس ویتواند او را حشناتد و ویتواند حفههلد .ههلخ اخنكله آن حجلخ اتلخ بلر
مهه خل و حجخ را حاخسخ شناخخ حه آثار و صفات خدای .و اوا هر لاه شلناخیت او را حله
این عطوات و شلناخیت كله او حجلخ اتلخ و شلناخیت كله ا اعلخ او واجلج اتلخ ،هر لاه
حگو خد كوه تراه اتخ ،هسخ .دخگر نرسخ ،وعین ندارد .آ ه حگو خد مهان اتخ الغرر.
حه هرحال حه مهنی دلر كه عرض شد حعلد از یآهذلران و امئله ،زولنی خلایل از حجلخ
منیحاشد .ههخ اخنكله در مهله عصلرها حجهتلا ك
ولری خلقنلد ،چنانكله انذرلاء و امئله هر خلك در
ولری خلل بودنلد .و اولا یآهذلر ك
عصر خلود ك
ولری كل بلود بلر مهله خلل و ا اعلخ او در مهله
عصرها بر مههكس واجج بود .ولكن در عصرهای حعد ،ا اعخ ك
ولری آن زولان كله از جانلج

آن ب ر وار اتخ واجج اتخ .و وعرفخ آن را عرض كردم كله صلاحج آثلار و صلفات خلدای

اتخ و آثار و اخطق خدای از او جلوه ر اتخ .پس خلامتالنذرلنی ،ك
رب كل اتلخ و حجلخ
ك اتخ و نتیر ك اتخ .منیبیلین خلدا در قلرآن فرولوده تغـارك الـذی ّنـز ل ال رمـا .عـّ عغـاه
لیك  .للعاملنی نذیرا وذارك اتخ خدای آ نای كه نازل كرد قرآن را بر حنده خود ،ههخ اخنكه
بوده حاشد بر واتویاهلل نتیر و ترتاننده.

فمت این بیان شر خیف اتخ ،خوب دل حدهرد ،مهنی امیان اتخ كه حشناترد ك
رب خود
را .و فمت خامتالنذرنی ك
رب ك اتخ و حه این دلر كه خدا فروود تغارك الذی ّنز ل ال رما .عّ
عغاه لیك  .للعاملنی نذیرا ربوبیخ او بر ك جن و انس و وطجكه و نذات و اد آشكار شلد.
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پس قولش شد قول خدا و حآ ش حآض خدا و وعرفخ او وعرفخ خدا و جهل حله او جهل
حه خدا وهكتا .هركس كه ا اعخ خدا كرد حقدر هرفرلخ خلود ،آثلار خلدای از او بلروز كلرد ،و
هركس ز خادتر كرد در او بیشتر بروز كرد .و ا ر كیس نزدخكتر حله یآهذلر حشلود ،آثلار خلدای در او
بیشتر بروز ویكند .ههخ اخنكه ر آثار و صفات و افعال خدای در او جلوه كلرده اتلخ .از
این اتخ كه او خامتالنذرنی اتخ .حلكه هر خك از انذراء چر ی داشتند كله دخگلران نداشلتند و
هر خك حه صفیت كوتصف بودند ،ولكن خامتالنذرلنی رل عللوم و حمكلخ و اتلرار نلزد او بلود و
آجرنه ترتاپا منای ر صفات و آثار خدای اتخ و او حجخ ك اتلخ و ورلزان كل اتلخ و
ورزای اتخ در دتخ وا كه آ ه حا او وطاب حشود صحرح اتخ و حجخ اتخ بلرای ولا؛ و
آ ه او از برای وا ورزان قرار دهد ،مهان اتخ ورزان صحرح.
حاال از آن له كتای آورد از برای وا و او حجخ اتخ بر وا و آن كتاب علن آن ب ر وار
اتخ و ا ر نذود آن كتاب ،علن نداشخ یآهذر و اول واخل اهلل هن یعلن وعین ندارد .حدلر
قوله تعایل كه ویفرواخد وا كن تار ی وا الكتاب و ال االمیا .خعین نذودی تو كه حدای چرسلخ
كتاب و چرسخ امیان .و در قرآن بیان مههچرز هسخ ،پس در علن یآهذر مهه علوم هسخ حه
وصداق و فیه تغیا .كل ی مهچنانكه در جای دخگر ویفرواخد ّ
وافر نا یف الكتاب وـن ی

فرو تاشخ نكردمی در كتاب از چر ی .حلاال دانسلترد كله قلرآن عللن یآهذلر اتلخ و ا لر نذلود،
هرچ عللن نداشلخ و چلون او اف ل از رل خلل اتلخ كتلاب او هلن اف ل اتلخ از رل
كتج و اف از ر علوم اتخ و نزد هرچكس نرسخ وث این كتاب و احدی هن وث این
ّ
اجلـن و االنـس عـّ ا.خـأتوا امثـل
كتاب را منیتواند بیاورد ،چراكه خود فرووده اتخ لو اجتهع
هـذا القـر ا .الخـأت  .امثلــه ولـو كـا .حع ـ ن لــغعض ا یـرا ا لر ل شللوند جلن و انلس بلر اخنكلله
بیاورند حه وث قرآن منیتوانند بیاورند ،ا رچه حعیض از اخشان تقو خخ كنند حعیض را .و حدالخ
ّ
دخگر كه عرض شد علن یآهذر علن خداتخ چنا ه ویفرواخد فاعلهوا اّنا انـزل حعلـن اهّلل ایلن
اتخ و جز این نرسخ كه نازل شده اتلخ قلرآن حله عللن خلدا .پلس ایلن بلود خلكحجلخ كله
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ورزای اتخ در وران.
و ورزان دخگر عترت آن ب ر وار اتخ .واجج اتخ بر مهه واها ا اعخ عترت او .پس از
اخشان آدای چند حه واها رترده دتخ حله دتلخ و ر خقله آن ب ر لوار را حله واهلا رتلانردند .و
این ر خقهای اتخ كه امئه حه ضرب مششرر حه ردن وسلهنی تاردند ،و این حدهیی اتخ بر
مهه وسللهنی و شل های نرسلخ بلر كیسل كله ایلن آداب حل اتلخ و ر خقله یآهذلر اتلخ و
وواف ضرورت اتطم .منیبیین كه وكه وی و خند هسخ ،حا اخنكه مشاها ندخدهاخد خقنی دار خد
بودن او را .و مهچننی هر خك از ر خقه یآهذر حدهیی اتخ نزد وسلهنی كه ا ر كیس حگو خد این
ً
از وتهج یآهذر نرسخ ،قذول منیكین .وثط ا ر كیس حگو خد یآهذر زنا را حطل كرده خا وتعه را
حرام كرده اتخ ،خا فطنحطیل كه هسخ حرام كرده و فطنحراوی كه هسخ حطل كرده ،تو
هر ز قذول منیكین و وی وی دروغ اتخ این .پس چهحسرار حطیل را كه حطل كرده اتخ و
حراوی را كه حرام كلرده و وانلده اتلخ تلا روز قراولخ .و از بلرای احلدی از وسللهنی شل های
ك
نرسخ كه این اوری اتخ خقرین و وسلهی .پس تكلرف وا این اتخ كه هرچه خقرین اتخ وا
ك
از دتخ ندهمی .پس خكی از این خقرینهای وا قرآن اتخ و این وسلهی ر وسلهنی اتلخ
و هفتاد و ته فرقه از اتطم ا اع كردهاند بر اخنكه قرآن كتاب خداتخ و علن یآهذر اتخ و
خامت كتج اتلخ و كیسل هلن منلیتوانلد وثل او را بیلاورد؛ حلدلر قولله تعلایل كله ولیفرواخلد لـو
اجتهع اجلن و االنس عّ ا.خأتوا امثل هذا القر ا .الخـأت  .امثلـه .و ا لاع كلردهانلد بلر یآهذلر و
عترت او و ر خقه او و وتهج او از اداكردن مخس و زكوة و حج و جهلاد و منلاز و روزه و اوثلال
ّ
اخنا از ر واجاء حه النی و ا اعی اتخ كه ولیفرواخلد این تـارك فـیكن الثقلـنی كتـاب اهّلل و
عتر ی اهل بییت لنخ ترما حیت یردا عّ احلوض خعین حدرتیت كه ون وا تاردم در وران مشاها دو

چرز نفرس را ،هر ز ك
وتفرق منیشوند ایندو تااخنكله وارد حشلوند بلر ولن حلوض را .پلس هلركس
ك
ََ
دتخ حه توالی این دو ثق بزند جنات ویخاحد و هركس دوری كند هطك ویشود .و دانسترد
كه اوروز كه یآهذر در وران نرسخ نظرر و جفخ یآهذر ،قرآن اتخ و ش های در ایلن نرسلخ
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كه اوروز هركس ادعای كند حه حمض ادعا حا اخنكه وطاب كتاب نذاشد ،نذاخسخ قذول كلرد و
حدون عطوای كه عرض شد منیتوان از كیسل پلتیرفخ .و ووافل كتلاب خلدا حاخسلخ حعلد از
امئه ،حاكهی در وران رعاخا حاشد كه حه عدل حكن فرواخد در ورانه اخشان و اخشان نظرر عترت
یآهذرند تطماهللعلهین .پس حمال اتخ كه اوام برود از وران و حاكهی از برای رعرلخ خلود
قرار ندهد .آخا هرچ دیزادهای رایض ویشود كه از خانه خود بیرون رود و عرال خود را ضاخ
حگتارد؟ نه اخنكه اوام ،وادر شرعران اتخ؟ نشنردهای كه یآهذر فروود انا و عّ ابوا هذه ّ
االوة
ِ
خعین ون و عیل پدر و وادر این كاوخ ویحاشمی .پس اخشان ون این لطف را منلیكننلد و حلاكن
قرار ویدهند در وران وردم .مهچنانكه در غرذخ صلآری نوشلتند حله خلدوخ اولام كله ولا چله
حكنمی؟ فروودند ّاوا احلوادث الوامعة فارجعوا فهیا ایل روا حاخثنا ّ
حجیت علیكن و انـا ّ
فاّنن ّ
حجـة
اهّلل اوا آ ه واق ویشود از حادثهها ،پس رجوع كنرد حه توی راو خان حدخد وا پس حدرتیت
كه اخشان حجخ ونند بر مشا و ون حجخ خدامی .و مهچننی حدخیث دخگر كه اوام ویفرواخد ال
ّ
عذر الحا ون ووالینا یف التشكیك فیهایرو خه ّ
سرنا و ّ
حانا ن اوض ن ّ
حنمل ن اخاه
عنا ثقاتنا ماعرفوا
الهین خعین نرسخ عتری از برای احدی از دوتتان وا در آن چرل ی كله رواخلخ ولیكننلد از ولا

ثقات وا .حتحقر كه شناختهاند حه اخنكه تفو خض كردهامی حه اخشان ك
تخ خود را و حار كردهامی بر
اخشان آن را .و ُع ِرفوا و َع َرفوا هر دو صحرح اتخ.
حاال انشدكن حلاهلل شل ه بركیسل منانلد كله خلك ورلزان ورلان ولا قلرآن اتلخ و خلك ورلزان

عترت او .پس هركس حگو خد اواور و نواهی قرآن و احادخد حجخ نرسخ ،قاج حه تقصرر اوام
شده اتخ .حاال كه دانسترد اوام ،رعرخ خود را وهه منی تارد ،ا ر اوروز كیس ادعا كند كه
ومن ورزای كه اوام تارده اتخ در وران ،و ومن حجخ بر مشاها؛ وطاب دو ورزان كله كتلاب و
كلهات عترت حاشد مناجرد و حه عطوای كه عرض كردم مترز دهرد .هر اه هسخ این عطولات
حا او ،پس تصدی حكنرد او را .ز یراكه رو آوردن حه او رو آوردن حه خداتلخ و حمذلخ او حمذلخ
خداتللخ ،دمشللین او دمشللین خداتللخ و علللن او علللن خداتللخ وهكللتا رل صللفات خللدا از
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دتللخ او بللروز ولیكنللد .و اوللا ا للر صللفات خللدا از او بللروز نكنللد ،از او و تیر خلد و او را رد كنرلد.
ز یراكه وا هرچ نرستمی ،هرچه هسخ یآهذر اتخ و حس .اوام اتخ آقا و مهه رعرخ نوكرهای
او خنللد ،اخلخ فللرق دارنللد نوكرهللا و رعرلخ او هللر خلك وقللاوی دارنللد و هللر خلك نزدخكترنللد حلله او،
اف لند.
و ایلن نوكرهللای اف ل آن ب ر للوار دو قسللهند و اخشللان حللاوطن ف للاجلند .خ لا نقرذنللد خ لا
جنرج ،و چون نذوت و اواوخ اولری اتلخ حلا ین و ولردم اهل هاهرنلد ،منلیتواننلد حفههنلد تلا
اخنكه خود نی و ویل خود را حشناتانند حه وردم ،چننی اتخ نقاحخ و جناحخ هردو اور حا نند
و وردم منیتوانند حفههند تا اخنكه خود ،خود را حشناتانند حه وردم و اخشلان یشلكاران امئلهانلد
تطماهللعلهین و اور اخشان چون حا ین اتخ ذهتا حاخد عطوای هاهر از برای اخشان حاشد كه
وردم حه آن عطوات حشناتند اخشان را و حشناتند كه كی نقرج اتخ و كی جنرلج .و اخشلان
آجرنه متاممنای یآهذر و امئهاند ،ذهتا كیس اخنا را منلیتوانلد حشناتلد وگلر حله عطولای كله خلود
برای خود قرار دادهاند .حاال چون خدا مم وح كرده اتلخ حل و حا ل را ،ذهلتا وقاحل حل ،
حا یل ادعا ویكند .چنانكه ابنوق ك ل و حعیضل دخگلر ادعلای یآهذلری كردنلد و احلاحكر و عهلر و
عثهان و وعاو خه ادعای خطفخ كردند ،و عی ادعای حابیخ و نقاحخ و جناحخ كردند .پس
چون عرض كردم اور نذوت و والخخ و نقاحخ و جناحخ اوری اتخ حا ین ،ذهتا عطوای ضرور
ً
اتخ كه خود حفرواخند .و اوا كیس هن حاخد حاشد كه حتواند آن عطوات را حشناتد .وثط هر اه
عطوخ امئه اهر ین نذود و شرعران منیشناختند آن عطوخ را ،اوروز كفر خلفا بر وا هاهر نذود.
و مهچننی اتخ عطوخ كیس كه نقرج اتخ خا جنرج ،حاخد كیس هن حشناتد آ ا را.
و اولا عطولای كله اخشلان از بلرای خلود قلرار دادهانلد كله ولردم حتواننلد حفههنلد ،صلفات
ّ
خدای اتخ و اخطق خدای .و اوام هن فروودند ختلقوا حارالق اهّلل و این اخلطق و صلفات
ك
اذهره را یش مشردهامی برای مشا .پس هركس را حه آن عطوات دخدخد ،تصلدی كنرلد او را واال
ك
فط .و احض كاغتی كه از كلكته بیاخد خا وطمشسعیل حنو خسد كله ولن حلا و حجلمت بلر مشلا
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حدون دلر  ،و حالاخنكه عاری از آثار اذهی اتخ و كطوش وطاب كتاب و ت ك خ هن نرسخ،
چطور ویتوان قذول كرد؟ آخا اوام ا ر وعجزه نداشلخ كیسل از او قذلول ولیكلرد؟ منلیكلرد .پلس
هركس ادعای كند حدون عطوخ آثار اذهی ،نذاخلد از او پلتیرفخ .آخلا نقرلج یآثلار اذهلی نقرلج
اتخ؟ حاشا .نقرج منلی و خلد وگلر از ر خقله اهل بیلخ و وطلاب كتلاب و تل ك خ ،و ر خقله او
ر خقه یآهذر اتخ و حطل او حطل یآهذر اتخ و حطل یآهذر حطل اتخ تا روز قراوخ و
حرام او حرام اتخ تا روز قراوخ ،حهجهخ اخنكه شر خعخ او نسخ منیشود ،او خامت یآهذلران
اتخ و كتاب او خامت كتاهبا اتلخ .پلس حعلد از او دخگلر نله یآهذلری اتلخ و نله كتلای .ا لر
كیس ادعای كند كه وحی آوده بر ون چنانكه بر یآهذر آولد ،دروغ فتله اتلخ .وحلی ونقطل
شلد حعللد از یآهذللر و جذرجرل فللخ ایلن آخللر ین وحلیآوردن وللن اتللخ و دخگلر وحلی بللر زولنی
منیآخد .چنانكه این ورد وی و خد بر ون وحی نازل شد چنانكه بلر ك
حمملد بلن عذلداهلل آولد .و از
له وزخرفاتش این اتخ كه وی و خد یآهذر در وقام اوادی اتخ و ون حاالتر از اوادیمی .و
وی و خد او از نور ون خل شده اتخ و وی و خد كتاب ون كتاب خداتخ و كیس منیتوانلد
وث حریف از كتاب ورا بیاورد و حالاخنكه مهه كلهات ،حروف بیسلخ و هشلخ انله اتلخ و
مهه عرب و عجن مهنی حروف را اتتعهال ویكنند .تشتمی ،عجذتر این اتخ كه جسارت بر
خدا كرده كتای وقاح كتاب خدا آورده و حالاخنكه خدا ویفرواخد وث تلورهای از قلرآن ولرا
منیتوانند بیاورند .و در خكآخه دخگر ویفرواخد ا ر متام جن و انس

شوند كه وث كتاب ون

بیاورند منیتوانند .و این ورد وی و خد ا ر مهه جن و انس شلوند كله وثل حلریف از كتلاب
ّ
واهاوتا .خعین دوبرگ تذز ،و وث ّمث نظر
ون بیاورند منیتوانند .و ویبینرد كه آخه قرآن را وث
را مهه را عر هبا اتتعهال ویكننلد .كتلای ابلنعلری تلاخته اتلخ حلا وجلود اخنكله ك
تلین بلوده،
ً
وسج و ك
حسرار از كتاب این ورد خوش عذارتتر و ك
وقیف ،اقط عربیخ آن درتخ اتخ و وعین
هن دارد؛ و از این ورد ،وعین هن ندارد و عربییت ندارد .ور خدهای او از او هبتر ویتازند .ولكن
جاه از كتاب او خذر ندارد و علها ویدانند عرج او را .وقیت كه حدتخ ون ویافتد ،عرج او
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را هاهر ویكمن و از مهنی كلهات خودش كفر او را ثاحخ ویكمن و رتوا ویمنامی او را تا هر نادای
حداند حططن او را و ول خنورد.
مشا بذرنرد اهی ادعای یآهذری ویكند و لاهی ولی و خلد ولن از یآهذلر هبتلرم و لاهی
ادعای والخخ ویكند و ادعای اورراهلمونرین ولیكنلد و ولی و خلد ایلوب حله جهلخ تلأویل كله در
والخخ ون كرد رفتار شد حه ورضها و ابراهمی حه جهخ تأو در دوتیت ون حه آتش رفتار شد
و یونس حه جهخ تأو در دوتیت ون در شكن واهی رفتار شد .و مهچننی هر خك از انذرا حله
جهخ تأو در دوتیت ون حه حلرهای رفتلار شلدند .حاشلا؛ ایلن وزخرفلای كله در ایلن كتلاب
نوشته اتخ ،آخا حاخد كیس حاشد كه حفههد و مترز حدهد خا نه؟ آخا اه حازار و حقال و خذاز و جنار
حاخد حفههند و فقره حاخد حفههد و حططن او را هاهر كند خا حكمی رحای؟ ا رچه عری هن كه فقها
ً
حفههند دارد كه حتوانند هاهر كننلد .از آن لله تآریلر حلطل و حلرام یآهذلر را داده اتلخ ،ولثط
اخنكه جهاد را واجج كرده اتلخ در زولان غرذلخ و یآهذلر حلرام كلرده اتلخ و احلدی پلس از
زوان ح رتاورر جهاد نكرد حیت تردالشهداء دفاع كرد؛ جهاد حعد از ههور تلطنخ تلطان
اتخ .پس حعد از ح رت اورر دخگر جهادی نرسخ در روی زونی و حرام اتخ .و ا لر جهلاد
این بود كه شوند و حكشند و تاراح كنند ،حاخسخ دزدهای تر ردنه هن جهاد كرده حاشند.
و ا ر تسخرركردن و خروحكردن هركیس جهاد اتخ ،پس خبخ ك
نصر حاخسیت جهاد یف تذر اهلل

ُ
كرده حاشد و حالاخنكه ولردی بلود خذرلدتلر از خ َبثلا و ایلن در و حللههلا جلای او بلود و ولادری
داشخ او را حه شرر خوك تربیخ ویكرد تا ب رگ شد و مهه ناخوشهیای غر یذه حا او بلود تاآنكله

روزی خدا حه دانرلال فرولود كله ولن حلدتر ین خلل را بلر حلیناتلراجر وسللط كلردهام حله جهلخ
خوخنللواهی یلیی ،بللرو و از او اوللان حگرلر .پللس ح للرت دانرلال رفتنللد نللزد خبللخ ك
نصللر دخدنللد در
و حلللههلللا جلللا دارد و شلللرر خلللوك هلللن غلللتای اوتلللخ و ولللردی اتلللخ كللله كوفلللخ و َ
واشلللرا  )1و

( )1ورم التهاب صىرت.
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ناخوشهیای دخگر دارد و حسرار كثرف اتخ .فروود حه او كه تو پادشاه ویشوی و اوای حه ون
حده كه آتری حه ون نرتای .فخ ای ورد چه وی وی! ون حا این ناخوشهیای یدوا ،و فقر
و كثافخ كجا و پادشاهی كجا؟ فروودند تو اوان حه ون حده كه ا ر پادشاه شوی ورا نكش .حه
هرحللال رفللخ ح للرت اوللای از او كلله ا للر پادشللاه شللوم تللو را نكشللن .تااخنكلله خللوردهخللورده
كرد و هرجا كه ویتوانسلخ دزدی ولیكلرد تلا

ورضهای او هبتر شد و آود عی از ا فال را

اخنكه یفاجلهله اوضاعی حه هلن زد و چلون حله لوش او خلورده بلود پادشلاهی ،خلوردهخلورده
اتللی خر خ لد و ی لرایق ترتر لج داد تااخنكلله ل شللدند دور او و تللریق حلله هللن رتللانرد و رفللخ در
كرد حله حلدی كله دانرلال خواتلخ لیش بلرود و

بیخاهقدس .پس خوردهخورده قشون
اوای كه رفته بود نشان خبخ ك
نصر حدهلد نتوانسلخ ،تااخنكله اولان را بلر تلر نرلزهای كلرد و حلنلد

كرد ،دخد او را و فخ بذرنرد كرسخ این؟ بیاور خد او را .پس دانرال را بردنلد و اولان را كله دخلد
خادش آود؛ پس فخ اوان دادم تو را .دانرال فروود عرال ولرا هلن اولان حلده ،فلخ اولان تلو را
ثذخ كردهام و عرالخ را اوان منیدهن .پس رو كرد حه بیخاهقدس و فخ ون ترری ویزمن حه
بیخاهقدس ،ا ر ترر خورد حه دیوار ون عرالخ را اوان منیدهن و ا ر خنورد اوان ویدهن .پس
زد ترر را و حاد هن ترر را رتانرد حه دیوار ،پس فخ عرالخ را اوان منیدهن و كشخ حیناتراجر
را .حاال نه هركس خروح كند جهاد كرده اتخ و نه هركس ادعا كند ،حاب اتخ و نه هركس
حگو خد ون نقرمب ،نقرج حاشد .وانگهی این كتاب وزخرف او كه حجخ اوتخ و دلر حطلطن
اوتخ كه حار كرده و حه ا راف فرتتاده ،حا

اتلخ و نلاوربو  .مشلا بذرنرلد كله نوشلته اتلخ

خدا وحلی رتلانرده حله ولن كله ولا تلو را قذلله یشلرنران قلرار دادهامی و از لله یشلرنران خكلی
تلهان اتخ.
و بللرای وللن نوشللته كلله حگللو در ونللارههللا اتللن وللرا در اذان حگو خنللد و حللالآنكلله اتللن
اورراهموننی را علها جزء اذان منیدانند و ایلاآلن كیس نگفته اتخ جزء اذان اتخ و در زوان
ً
هرچخك از امئه در اذان ،علرا ویلاهلل منی فتند و این خطف ضرورت شرعه اتخ.
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و از آن له تفر در خا را حرام كلرده بلر ولردم و ایلن حملال اتلخ و منلیشلود كله تلفر در خلا
نكنند و هرچكس نگفته اتخ ،و این خطف ضرورت اتطم اتخ.
و از آن له وی و خد یآهذر در وقام كرف اتخ و ون در الكرفن.
و از آن له منازی برای خود جع كرده اتخ و تورهای از تورههلای وزخلرف خلود را
در او ویخواند و این خطف ضرورت اتطم اتخ.
و از آن له ارحعه ُح ُخوی كه خدا ویفرواخد كه در آ ا جهاد حرام اتخ ،وی و خد پنجواه
اتخ و واهرو ان را حه آ ا وتص كرده اتخ و این هن خطف ضرورت اتطم اتخ.
حاال انشدكن حاهلل ا ر نذاشد عاو كربای ،كه حططن این ولرد را هلاهر كنلد پلس كله حاخلد
حطللطن اخشللان را هللاهر كنللد و قلللوب ضللعفا را نگللاه دارد؟ .خللوب؛ ا للر نذللود ،چگونلله علی از
ولموننی للول او را منلیخوردنللد؟ و نلور وللمون اتللخ كله چشللهها را حلاز كللرده اتلخ و ولیبیننللد
حططن او را عطنره ،و از بركخ اخشان اتخ كه كور و كر كرده اتخ او را تا اتذاب حططن خود
را حار كند و نزد ولموننی حفرتلتد .ا رچله ولی و خلد ایلن تفسلرر قلرآن اتلخ ،حگو خلد دروغ فتله.
وی و خد تفسرر قرآن اتخ و بر ون نازل شده .حاشا؛ حعد از خامتالنذرلنی نلازل منلیشلود كتلای
برای كیس.
و حدانرد خرال ر خاتیت ندارم ،اوام فروود ولع  .ولع  .ون خترأس ولعون اتخ كیس كه

ك
حج ر خاتخ داشته حاشد و ولعون اتلخ كیسل كله خرلال ر خاتلخ حكنلد .واهلل العلیل الآاللج
اعتقاد ون این اتخ كه هر اه كیس از جانج اوام حاشد كله ایلن عطولات حلا او حاشلد و آ له
حگو خد وطاب كتاب و ت ك خ حاشد ،ون ا اعخ او ویكمن .پس نرستند صلاحج عطولیت كله
ادعا ویكنند ،حطل یآهذر را حرام كردهاند و حرام یآهذلر را حلطل كلردهانلد .و ادعلای وحلی
جدخد و كتاب جدخد ،خطف ضرورت اتطم اتخ .واها عطولخ در دتلخ دار می كجاتلخ
آثار اذهی؟ آخا حعد از این علهای كتای وث شلرخورحلوم و تلردورحوم دخگلر حاقرلهای بلر ولردم
وانده اتخ؟ حاشا ،حعد از اخشان و افعایل كه از اخشان دخده شده و علووی كه از اخشان بروز
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كرده ،دخگر كیس ول كیس را منیخورد انشاءاهلل.
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و مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین

«ووعظه چ ارم»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

رب العــاملنی و مـ ّـّ اهّلل عــّ ّ
احلهـا هّلل ّ
حممــا و آلــه الطــاهر ین و لعنــة اهّلل عــّ اعــاا ن و

اام حقوم ن و نام شیعهتن و ونكر ی ف اجل ن ون ّ
اجلـن و االنـس وـن االولـنی و االرـر ین
ایل یوم الاین.

ّ
ّ
رااونا عامل جل شأنه در كتاب حمكن رود ویفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة
ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..
كطم در اخنجا بود كه فتمی وردم ناقصند و خداوند عاو چهار تفر قرار داده از برای وردم
تا اخنكه ترر كنند در این تفرها و از نقّ حسوی كهال بروند .حلاال شلكی نرسلخ بلر كیسل از
اخنكه یآهذر كاول و اشرف واخل اهلل اتخ و كیس حه وقام او منیرتد و هرچكس هلن ادعلای
وقام او را منیتواند حكند و امئه

مهه از خك نورند و نفس یآهذرند ،پس كیس حه وقام امئله

منیرتد .حلكه هرچكس را ودركی از ودارك وقام امئه نرسخ و منیتواند تعق كنلد هلرچ وقلاوی
را از وقاوات امئه .هركس چننی ادعای كند ،خطف غرض خلدا كلرده اتلخ .جلاهیل نگو خلد
انذراء ادعای وقام امئه را كردند .حاشا ،حلكه ح رتآدم را ی كرد خدا از آن درخیت كه علن
اه بیخ بود و وقام اه بیخ بود و آدم هن از آن خنورد و نزد درخیت كه شذره او بود رفخ؛ كله
آن وقاوی بود نزدخك حه وقاولات خلودش .حلاال وعصلریت نكلرد آدم ،حاشلا ،یآهذلر وعصلرخ
منیكند .چون كهال حند ی این اتخ كه چر ی كه شذره حه وعصرخ هن حاشد ،شخّ ب رگ
ً
ورتكج نشود .وثط هر اه شراب را ون كنند ،كاو چر ی كه شذره حه آن هن حاشد ،وث چایی
منیخورد .حاال آدم ترك اوالی كرد ،خعین دو كاری كه خوب بود ،خوبتری را نكرد و هبتر این
بود كه از شذه آن درخخ هن خنورد و وقاوی هن كه نزدخك حه وقام خودش بود ،آنرا هن ه
نكند .و حااخنكه وعصریت نكرد و ترك اوالی از او تر زد ،چندین تال در زونی تراندخج افتاد و
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دور شد از ك
حوا؛ و هر دو حا هن ر خستند .پس هرچكس از وقام خود حاالتر منیرود و هرچه تلرر
كند از اعیلوقام خود حاالتر منیرود .و مهچننی نقذا هرچه ترر كنند حه وقام انذراء منیرتلند و از
اعیلوقام خود حاالتر منیروند .و مهچننی جنذا هر ز حه وقام نقذا منیرتند ،هرچه ترر كنند .پس
هر اه كیس ادعا كند كه ون نقرلمب ،هر لاه عطولات نقرلج حلا او حاشلد ولیتلوان پلتیرفخ از او و
فتمی عطوات او ،آثار اذهی اتخ و نور اذهی در او یدا ویشود تا مهله او نلورای شلود و چلون
ً
نور اذهی در او تابید ،از ر روزنههای وجود او نور بروز ویكند .وثط از روزنه دتخ ،نور ح
ویتاحد پس حسوی غرر خدا دراز منیكند؛ و از روزنه چشن او ویتاحد ،پس منیبیند غرر از خدا
را؛ و حه وش او ویتاحد و منیشنود وگر از ح  .و مهچننی از هر روزنهای تابید حه هرچه حتاحد
ك
نورای ویكند او را .ا ر این عطوات را از كیس دخدخد ،برتیر خد .واال ا ر كیس حگو خد ون نقرمب
و حالآنكله هلرچ عطولیت در او منلیبینلمی ،چگونله ولیشلود كله از او برلتیرمی حلا اخنكله ِهلر از ِبلر

منیداند.

تشتمی ،آخا نقرج كه وی و خد حمض لفظ اتخ؟ كه از برای درو خشها هن نقرلج اتلخ
و از برای داها هن نقرج اتخ .و ا ر وعین او وراد اتلخ ،پلس او حاخلد تللطان زولان حاشلد و
حداند احكام ر وردم را و كفاخخ كند مهه وردم را و مهه اوضاع ولك را؛ و او حاخد كیس حاشد
َ
كلله َحكللن حاشللد وللابنی رل وللردم و برتللاند رل فروضللات اذهلی را حلله خلل و برتللاند ر ل
عرضهای وردم را حه خدا و نرسخ تلطای وگر نقرلج .اولا اخنكله ولیبینرلد كیسل دخگلر حلاكن
اتللخ حلله هللاهر ،ای لن حللهجهللخ ای لن اتللخ كلله وللردم وعص لرخ و لیكننللد و وعص لرخ ،عقللاب
ویخواهد و عقاب اتذاب ویخواهد .اخنا را اتذاب عقاب قرار داده اتخ و خدا ویفرواخد
ّ
وسلط كردهامی وا حعیض از هاهنی را بر حعیض و این اتخ وعلین اخنكله ولی لوی الل ـن اشـضل
ً
الظاملنی حالظاملنی اذهی وشآول حگردان هاهنی را حه هاهنی .وثط خدا ویخواهد چوب بزنلد،
حا اخشان ویزند؛ ویخواهد دتخ ُببرد ،حا اخشان وی ُبرد؛ ویخواهد حكشد ،حا اخشان ویكشد.
حلكه اخنا اعهال خود وردوند كه ك
جمسن ولیشلود؛ چلوب ولیشلود خلا حلاكن هلاو ولیشلود ،خلا
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ك
قرض ویشود ،خا غصه ویشود و خا ورض ویشود .واال حلاكن نقرلج اتلخ و از رل اولور و
اوضاع عاو خمذر اتلخ و ایلن ولرد حسلاب راه وكله را نتوانسلخ حدانلد و از نلزاع عر هبلا خذلری
نداشخ كه او را ك
وعط ویكنند و فخ ون در روز عاشورا ویآمی و از حرم تردالشهداء خا حرم
اورراهموننی بیرون ویرو می حا مششرر برهنه و قت ویكنمی؛ و چون خطف شد فخ حدا شد .آخا
ً
چننیكیس ویحاخسخ حاكن حاشد؟ حاشا ،اقط نقرج حاخد تراتخ ولكی را حداند و تراتخ
ولك را نه كوچك حشهر خد ،اوری اتخ عظمی .و این را از انذراء رفتهاند و انذراء از امئه و امئه از
یآهذر و یآهذر از خدا .پس این علهی اتخ از جانج خلدا نلزد اخشلان و عللن خلدای اتلخ
نگاهداش ولك .چون تراتخ ،نگاهداش اتخ و ُو ُدن ،حلد؛ ذهتا تراتخ ُودن خعین
نگاهداش ولك .و اول تراتخ ودن حا خداتخ و از او حه یآهذر جتیل كرد و از یآهذر حه امئه
و از امئه حه انذراء و از انذراء حه نقذاء و از نقذاء حه جنذاء و جنذاء حاكهند در ورلان خلل و رل
ولك را نگاهداری ویكنند .و این ورد هنوز شعور این را ندارد كه هر چر ی از اه ِ خانله خلود
را تر جای خود حگتارد ،و منیتواند وران دو زن خود نظهی حدهد ،وران دو كنرز نس منیتواند
حگتارد و نوع حركخ خود را منیتواند حداند و شعور وعاشرت ندارد .حلكله ولردم حلدون التفلات
حاكن ،شعور این را ندارند كه هركیس را حطلور خلودش حشناتلند و ایلنقلدر شلعور ندارنلد كله
هر اه كیس تفر ویرود هرف آی كه بر ویدارد و حه حروان خود ویزند ،جایی نزند كه هروقخ
خبواهنللد هللرف را بردارنللد ،حاخلد از حرلوان ب یلر بیاخلد و حللار حرلوان را پللاجنی بیلاورد آنوقللخ آب
خبورد ،ا رچه در دزد اه حاشد .و دخگر حاكن حاخد تخی حاشد و دتخ او در خزانه خدا حاشد و
حدهد حه ر رعرخ .این حاخد ترر حاشد و چشهش ُ ر حاشد ،غاز غاز نكرده حاشد .خلدا
حكمی اتخ كیس را حاكن قرار ویدهد كه ب ر زاده حاشلد و غلاز غلاز ل نكلرده حاشلد و لذله
نذاشد؛ ز یراكه هر اه كیس را حاكن قرار دهند از طب ،آتش برردازد در ولك كه هلرچ رعرلیت
حایق نگتارد .چنانكه دخدخد نظلامالعلهلاء لذله بلود ،چله آتلش رداخلخ .و مهچنلنی در عهلد
خان ورحوم ،لذهای را ب رگ كردند ،خون چندیننفر را حه شرشه كرد ،آتشها افروخخ و این
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ك
ورد ویخواهد حه لذهای ولك را تسخرر كند و لذهای را ویفرتتد وث وطصادق حه هداخخ
ون .حاشلا ،ایلن چله شلعوری اتلخ! بذرنرلد حله لذلهای فتنلد هر لاه تلو پادشلاه حشلوی چله
ك
ك
ویكین؟ فخ قدغن ویكمن كه هرچكس وركج نفروشد غرر از ون؛ و این وركجفلروش بلود .و
حه آن دخگری فتند تو چه ویكین؟ فخ اول برات پانزدهتووان وهرفه از برای خود وی تارم،
و این مهه كمهتش را صرف وهرفه كرده بلود .حلاال حله لذله ولیتلوان هلداخخ كلرد ولكلی را؟ و
تاجر غاز
ویشود كه حاكنِ ،

كن حاشد كه از رعرخ غاز غاز حساب پس حگررد؟ پس لذه

و تاجر ،حاكن منیشوند .وانگهی تراتخودن منیداند و هنوز اتن او وعروف نشده بود ورانله
ك
وردم كه نوشخ حه ا راف كه متكنی ورا حكنرد واال ویروم وكه و بروی ردم و مهله را ولیكشلن.

حگتار تو را حشناتند و اعتقاد خود را بر وردم عرضه حكن تا وردم حدانند اعتقاد تو چرسخ .آخلا
نقرج حاخد حكشد وردم را؟ حهجهخ چه؟ ا ر حاخسخ ولردم را حكشلند ،چلرا خلود ح لرتقلامئ
تشر خف منیآورند؟ ا ر وقخ این بود كه حكشند ،خود ویدانستند چه حكنند و حلاكن ولیدانلد
كه وقخ این نشده اتخ و هنوز از صلج كفار حاخد وموننی حه عه بیاخند .پلس منلیدانلد كله
اقت اء ولك چرسخ و آن حاكن اذهی ویداند كه حاال وقخ این نشده اتخ كه خلود را بلروز
دهد .وانگهی اوام فروود حرام اتخ ذكر اتن اوام در غرذخ ،و ایلن حلدهیی اتلخ كله اخشلانند
اتن اوام؛ پس بروز منیدهد خود را حه ولردم .و اتلن ،صلفخ اتلخ و اخشلان صلفخ امئلهانلد و
جای كه اوام غاخج اتخ ،صفخ آن هن حاخد غاخج حاشلد از ولردم و خلود ولیداننلد كله چله
زوان ابراز دهند خود را .آخا اخشان خود را هاهر كنند بر وردم ،رری دارد خا ندارد؟ ا ر رر نلدارد،
لآو اتخ و حكمی كار لآو منیكند .حاال ا ر كیس حگو خد ون نقرمب ،آخا حاخلد چرلز تلازهای داشلته
حاشد خا نه؟ ا ر چرز تازهای ندارد كه رر بروز دادن چرسخ؟ و ا ر دارد از له خوارق عادات و
كراوات اتخ .واجج اتخ بر وردم كه

حشوند دور او ،وقیت كه

حكلام هلهله
شلدند،
ِ

وامهه ویكنند و در صدد دف او بر ویآخند .حاال ا ر حتواند و حكشد مهه وردم را ،خلطف اولام

خلود كلرده .حللهجهلخ اخنكلله وقلخ كشل نشلده اتلخ .و ا للر مهله را نتوانللد حكشلد و علی از
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اخشان را حكشد خا نكشد ،پس ِ رد آن را احا ه ویكنند و وی ررند او را و حه زندان ویكننلد تلا
آخر او را ویكشند .حاال چه رر دارد این ابراز دادن؟ حاال كه خود را بروز منیدهلد و حعیضل از
اواور و نواهی از امئه را وی و خد ،كیس منیشنود و هنوز حعیض انكلار ركلنراحل را دارنلد و اعهلال
شر خعخ را فتهاند برای وردم نه چر ی دخگر و كیس منیپتیرد از اخشلان .تشلتمی ،كسلای كله
شرخی شدهاند و وی و خند وا شرخی هستمی ،ا ر حعیض از تكالرف را حه اخشان وی وجمی انكلار
دارند و قذول منیكنند؛ پس چگونه زوان ابراز اخشان شده اتخ؟
انشاءاهلل اوردوارم كله اهل كرولان لول خنورنلد چنانكله احلهلی چنلد لول خلوردهانلد و
حدانرد كه لذه و تاجر ،حاكن و نقرج منیشود و زوان ابراز نقذا هن نشده اتخ ،ا لر بلود خلود
بروز ویدادند .پس نرسخ وقخ این و حاال مهنیقدر كفاخخ ویكند برای وردم و بیشتر ضرور
نرسخ.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه پنجن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

رب العــاملنی و مـ ّـّ اهّلل عــّ ّ
احلهـا هّلل ّ
حممــا و آلــه الطــاهر ین و لعنــة اهّلل عــّ اعــاا ن و

اام حقوم ن و نام شیعهتن و ونكر ی ف اجل ن ون ّ
اجلـن و االنـس وـن االولـنی و االرـر ین
ایل یوم الاین.

ّ
ّ
رااونا عامل جل شأنه در كتاب حمكن رود ویفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة
ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..
عرض كردم كه خداوند در این آخه شر خفه چهار تفر وقرر فرووده ،تااخنكه هركس از وقام
نقّ حه وقام كهال برتد .و خدا از حمكخ حالآه خود چننی قرار داده اتخ كه اول هر خلیق
ناقّ حاشد و خوردهخورده كاو شود و آ ه در او هسخ بروز كند .چنانكه ویبیین اول كه
انسان را ویخواهد حه این دار دنرا بیاورد ،نطفله اتلخ و هلرچ شلعوری نلدارد و چلون قلدری
تریق ویكند علقه ویشود .و نطفه وقام اد را دارد و چون علقه ویشلود وقلام وعلدن حلههلن
ویرتاند .تااخنكه و آه ویشود و و آه وقام نذات را دارد و رتذه او در شكن ،وث رتذه نذات
اتخ؛ و تریق ویكند و خوردهخورده منو ویكند تا روح حروای حلههلن ولیرتلاند ،روح حرلوای
دارد در او بروز ویكند و خوردهخورده شعوری در او یدا ویشود ،اندك شعوری كه ولیبینرلد
حروان دارد .ولكن علن و فهن و دیلن در او یلدا منلیشلود وگلر از امئله حاشلند تلطماهللعللهین،
ز یراكه اخشان اخترارشان در دتخ خودشان اتخ ،هر وقخ خبواهند تكلن كنند ،ویكنند .چه
یش از این خلقخ حاشد چه حعد از این ،چنانكه شنردهاخد كه در شكن اور و ی ویكردند و
حا وادر خود تخن وی فتند و ویشنردند از شكن ،صدای تسذرح و لر اخشان را .پس ا لر
خبواهنلللد از تلللنگی هلللن تلللخن حگو خنلللد ولللی و خنلللد .و از درخلللخ تلللخن ولللی فتنلللد چنانكللله
ّ
ح رتاورر فروود انا وكلن ووی عن الشجر ون بودم تكلنكننده حا وویس از درخخ .و حه هلر
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لذللایس كلله خبواهنللد در و لیآخنللد چلله حعللد از خلقللخ هللاهر عللریض حاشللد و چلله للیش از آن
مهچنانكه فروود انا آدم انا ن ح انا ابرهمی انا ووی انـا عییسـ و فرولود ولن بلودم حلا مهله انذرلاء در
غراب ،و آودم حا خامتالنذرنی حه هاهر .حا زحان هركس كه خبواهد تخن وی و خد ،مهه تخن
او اتخ .حد نگفته اتخ:
رچلله از حلقللوم عذللداهلل بللود

ایلللنمهللله آوازهلللا از شللله بلللود

مهرشه بودهاند و مهرشه هستند .منیبیین یآهذر فرووده اتخ كن نغیا و آدم بنی املا و
الطنی نی بودم و حالآنكه آدم وابنی آب و

بود .و وراد از آب و

 ،عق و نفس اتخ و

آدم هنوز وابنی عق و نفس بود .و بر مشا واضح اتلخ كله یآهذلر جاهل منلیشلود و لیش از
خلقخ هن عق و علن داشتند و عاجز نذودند و در این عاو هن عاجز نرستند.
پس كطم در اخنا نرسخ ،كطم در این وردم اتخ كه تا روح حه اخشلان نتاحلد شلعوری
ندارند و چون در دنرا ولیآخنلد یفاجلهلله شلعوری حله هلن ولیرتلانند و خلوردهخلورده داخلهای
ویشناتند و ننهای وی و خند و حاحای وی و خند و غتای ویشناتند و خوردهخورده تصرفای
در اوور حه هن ویرتانند تا اخنكه صاحج فهن ویشوند و عقل اخشلان بلروز ولیكنلد و دیلن را
ویشناتند .غرض ایلن ولثیل بلود از بلرای مشلا كله حدانرلد اول خلقلخ نطفله اتلخ و یشلعور
ولكن مهه شعور و فهن و علوم در آننطفه كهون داشخ ،خوردهخورده تریق كرد تا حه دنرا آود
و شعور او ز خادتر شد تااخنكه ودركهای او بروز كرد چنانكه در نطفه بود افعلایل و حركلای چنلد
ولكن دتخ و پای نداشخ كه بروز دهد ،هرچه حاالتر رفخ و دتخ و زحان و چشلن یلدا كلرد
بروز داد آ ه حه آن ودارك هاهره حاخسخ ادراك كند وث دخدن و شنردن و بوجردن و چشردن.
و مهچننی ودرك فهن او كه بروز كرد فههرد ،و ودرك علن كه در او بلروز كلرد دانسلخ ،و ولدرك
عق كه بلروز كلرد تعقل كلرد ،و ولدرك دیلن كله در او بلروز كلرد دخنلدار شلد .حلاال چلون فل
برودتش ز خاد اتخ منیتواند فهن هر چر ی را حكند ذهتا خداوند عاو چهلار تلفر قلرار داد بلر هلر
خلقیت تا آ ه در كهون دارد اول خلقخ ،بروز كند و عاو حبد كهال برتد و واجج كرد بر خل
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این تفر را تا جوهرهای كه در او هسخ بروز كند.
این را هن حدانرد كله هلرچ اتلتادی عللن و فهلن و شلعور در شلا رد خلود ایلاد منلیكنلد.
منیبینرد حه خكشا ردی وی و خد و منیفههد و حه خكی وی و خلد و ولیفههلد؟ ا لر قاحلرلخ دارد
كطم اتتاد را ویفههد و ا ر قاحلرخ ندارد منیفههد .این اتلخ كله یآهذلر فرولود تللهان قاحل
بود ،چون شنرد ،فههرد و قذول كرد و احاحكر قاح نذود ،چون شنرد ،نفههرلد قذلول نكلرد .و ا لر
حنا بود كه علن و دین را ایاد كنند در كیس ،حاخسیت یآهذر

در ك ونافقنی ایاد كند امیان

را .قاعده این نرسخ ،حمكخ اقت ا كرده اتخ كه تفر كنند تا هركس هرچه در دل دارد بروز
كند .حاال شكی نرسخ بر كیس كه خدا حكمی اتلخ و حلدهیی اتلخ كله حكلمی لآلو منلیكنلد و
چونكه خدا لآو منیكند در انسان قاحلرخ بهیوده ایاد نكرده ،قلاحلریت در او ایلاد كلرده اتلخ
كه بروز حكند .منیبیین چشن را خل كلرده اتلخ خلدا و لرده او را شلاده اتلخ ،كله ا لر ایلن
پلكهای چشن را حه هن چسذانرده بود لآو بود .و مهچننی هر اه ل لا حله هلن حسلته بلود ،خلل
دهان لآو بود .پس ل ا را شود تااخنكه شلخّ حلا آ لا تلخن حگو خلد و غلتا خبلورد .چگونله
ویشود كه چرل ی خلدا خلل كنلد و وشلرده حاشلد ،خلل منلیكنلد چرل ی را كله بلروز نكنلد در
كیس .ا رچه ون عاورانه وی و می ولكن علهاء مشا حاخد حكرهانه حفههند .كطم عظمی اتخ حه
متام دل خود وتوجه حشو خد تا هبره بذر خد.
حه هرحال خدا هر قوهای حله انسلان داده اتلخ اتلذاب آن را از بلرای او خلل فرولوده.

ً
وثط كتاحخ را در تو قرار داده ،قلهلی و ولدادی و كاغلتی خلل كلرده؛ و قلوه زر لری در تلو قلرار
داده اتخ ،اتذای هن از برای او قرار داده اتخ؛ و جناری قرار داده اتخ ،و اتذای هن برای
او قللرار داده اتللخ .و مهچن لنی زراعللخ را قللرار داده اتللخ و اتللذای هللن قللرار داده اتللخ .ا للر
اتذاب كتاحخ و زراعخ و اوثال اخنا نذود ،كتاحخ و زراعخ یرر بود و خل چننی چر ی لآو
اتخ .حاال حه مشاها ودرك فههی داده اتخ كه حفههرد و اتذاب فهن را هن در عاو قرار داده
اتخ و در عاو چر ی هن خل كرده اتخ كه او را حفههرد ،وث آ ا ا و بروح و اجنن و رعد و
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برق و ابر و حاد و اوضاع این عاو آ ه را كه ویتوان فههرد .و مهچننی خدا چر ی را خل كرده
اتخ كه حدانند و علن را هن در انسان خل كرده و اتذای هن از برای او خل كرده اتخ كه
حه اتذاب حدانند او را؛ و اتذاب علن علها هستند .هر اه كیس اتذاب هر چر ی را حه كار برد،
ً
او را درویخاحد و ا ر حه كار نذرد درمنلیخاحلد .ولثط اتلذاب امیلان ،انذرلاء و اوصلراء و حجهتاخنلد،
ك
هركس متكنی اخشان را كرد و از اخشان رفخ ،امیان دارد واال فط .چنانكله خلدا چشلن حله مشلا
داده اتخ ،رنگها و شكلها هلن خلل كلرده اتلخ كله دخلده حشلود؛ و ا لر رنل
خلقخ چشن لآو بود .حاال كه چشهی داد و رن

و شلكیل نذلود،

و شكیل هن داد كه او را نظر كند ،ا ر خدا

علتاب كنللد صلاحج چشللن را ،ههلخ ایلن اتلخ كلله قلوه بینللای كله حلله تلو داده بللودم حله كللار
نذردی .و مهچننی قوه ك
شاوه حه تو داده اتخ و بوهای هن در عاو قرار داده اتخ كه آ ا را حه
آن قوه حفههی؛ و ا ر خدا عتاب كند كیس را ههخ این قوه ،این اتخ كه ویفرواخد ولن قلوه
ك
شاوه حه تو داده بودم ،چرا او را حكار نذردی؟ و مهچننی هر قاحلریت كه حه شخّ داده اتخ از
آن تمال ویكند كه چرا این قاحلرخ را حكار نذردی.
و اوا قاحلریت كه خدا قلرار داده اتلخ بلر ولردم ،قاحلرهتلای اتلخ كله وقاحل حلا وقذلوالت
اوضاع وللك اتلخ .حلاال حله متلام هلوش و لوش خلود وتوجله ایلن وسلأله شلر خفه حشلو خد تلا
هبرهای بذر خد؛ ز یراكه وسأله نركوی اتلخ .اولا وقذلوالت حسلرارند و اخلتطف حسلراری دارنلد،
پس قواح هن حاخد خمتلفاهراتج حاشند .پس خمتلف كه شدند مههكس مهله قاحلرهتلای ایلن
وقذوالت را ندارد .حاخد هركیس خك قاحلریت داشته حاشد تا خلك وقذلویل در او جللوه كنلد و خلدا
مهه قاحلرهتا را حه مهه وردم روی هنرفته داده اتخ تا اور ولك ون ذط حاشد ،مهه را حه خكنفر
ً
نداده اتخ .وثط علن چر ی اتخ در علاو و قاحلرلخ او را خلدا در شلخّ خبصلوی خلل
كرده اتخ تا علن از او بروز كند و او را اتذاب علن قلرار داده اتلخ تلا هلركس كله علهلی در او
عاو اتذاب علن اتخ .حاال خدا تمال ویكند
كهون دارد از این عاو یپ حه علن بذرد؛ ز یراكه ِ
از شخّ كه قاحلرخ علن حه تو دادهام و اتذاب علن را هن برای تلو قلرار دادهام ،چلرا اتلذاب
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علن را حكار نذردی تا علن در تو بروز كند؟ و مهچننی انذراء و اوصراء را اتذاب امیان قرار داده و
در تو هن قاحلرخ امیان قرار داده اتخ تا آن اتلذاب را حكلار بلری و امیلان در تلو بلروز كنلد ،پلس
ك
شخیص حشوی ومون؛ واال هر اه لج نكین اتذاب امیان را ،كافر خواهی شد.
خوب وش حدهرد بذرنرد چه وی و می ،وسأله حسرار شر خیف اتخ و این حای اتخ كه
حه او شوده ویشود هزار حاب .هر چر ی اتذای دارد ،ا ر كیس لج او مناخد حاخد اتلذاب او
را وهرا كند .و دین اعظن از ر عللوم اتلخ ،اتلذاب دیلن هلن انذراخنلد و امئلهانلد و نقذاخنلد و
جنذاخند و در هر عصری هن حاخسخ حاشند اخشان ،كه حجخ حاشند بر اه آن زوان تا هلركس
چن

حه داوان اخشان بزند جنات خاحد و هركس دمشین حا اخشان كند هطك شلود .لهیلـك وـن

هلك عن بینة و حییی ون حی عن بینـة و ا لر نذاشلد در هلر عصلری حجلیت بلرای ولردم ،هرآخنله
زونی و آ ان خراب ولیشلود ،و مهلنیكله زولنی و آ لان برپاخنلد و اوضلاع وللك حله هلن حسلته
اتخ ،دلر بودن حجخ اتخ در عاو.
شخیص خدوخ شرخورحلوم اعلیلاهللوقاوله و رفل یف اخللداعطوله علرض كلرد حله چله
دلر صاحجالزوان زنده اتخ؟ فروودند آخا عهاوه را حه تر ویحندی خا حه پا؟ علرض كلرد حله
تر .فروودند مهنی دلر زندهبودن اوام تو اتخ ،ز یراكه ا ر عق در تو نذود ،منیدانسیت عهاوه
را بر تر حاخد بذندی خا بر پا؛ و عق نوری اتخ از حدن امئه .منیبیین كه ویفرواخند العقل واعغا
حه الرمحن و ا كتسج حه اجلنا .عق آنچر ی اتخ كه عذادت كرده ویشود حه او خدا و كسج
كرده ویشود حه او جنان .و اوام ولیفرواخلد حنـا عغـا اهّلل و لوالنـا واعغـا اهّلل حله ولا عذلادت كلرده
ویشود خدا و هر اه نذلودمی ولا ،عذلادت كلرده منلیشلد خلدا .و نشلنردهاخلد اولام فرولوده اتلخ
حجلخ از بلرای مشلا دو حجللخ اتلخ :حجلخ هلاهره و حجللخ حا نله .و اولا حجلخ هللاهره،
یآهذر اتخ

و حجخ حا نه ،عق اتخ و آن نوری اتلخ از حلدن یآهذلر .ههلخ اخنكله

اول واخل اهلل یآهذلر اتلخ و در هلر خلقلیت هلن اول ولاخل ِ او ،نلور یآهذلر اتلخ

و نلور

یآهذر ،عق اتخ .ههخ اخنكه خود ،عق ك اتخ و متام عقول ،جزجرات او خنلد .و عقل ،
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اول وقام اخشان اتخ و آن نوری اتخ كه آخخ توحرد اتخ در تو؛ و حه آن نركهیلا را از حلدهیا
مترز ویدهی .پس اوام ،آفتاب عاهتاب اتخ و در ر روزنههای دذها نور او تابیده و حه این
آفتاهبا ،دذها روشن شده اتخ و وردم شعور حه هن رتانردهاند و نركهیا را از حدهیا مترز ویدهند
و تلوك را ویدانند و وعاشرت حا خكلدخگر ولیكننلد و تللرقه ز خلاد ولیشلود چنانكله ز خلاد شلده
اتخ .پس فههردخد كه دلر زندهبودن اوام ،عقلها و شعورهای مشاتخ و دلر بودن حجیت
بر روی زونی ،وربو بودن اوضاع این ولك اتخ حه هن و برقرار بودن این ولك اتخ.
و ای لن را هللن حدانرللد كلله واجللج اتللخ بللودن حجللیت بللر روی زوللنی ز یراكلله از یآهذللر
كیس ونتف نشد وگر امئه ،و از امئه كیس ونتف نشد وگر انذراء ،و از انذراء كیس ونتف نشد
وگر اركان ارحعه ،و از اخشان كیس ونتف نشد وگر نقذاء ،و از نقذاء كیس ونتف خنواهد شد وگر
ك
جنذاء و جنذاخند وعلهان وردم و بروز علن در دتخ اخشان اتخ .از اخشان نشلر عللوم شلد ،ا لر
اخشان نذودند علهی در عاو بروز منیكرد ،حلكله ولردم آنقلدر شلعوری كله لذلاس بلرای خلود قلرار
دهند نداشتند ،و اك و شرب بلرای خلود منلیتوانسلتند ترترلج دهنلد .و ا لر نذودنلد امیلان بلرای
وردم نذود؛ اخشانند اتذاب امیان وردم .پس واجج اتخ بودن جنذلاء در ایلن زولان تلا امیلان بلر
وردم جاری كنند و عللن حله ولردم القلا كننلد؛ چله وعلروف حاشلد چله نذاشلد و ا لش را نداننلد
وردم .لكن حاخد كارش این حاشد كه امیان وردم را حه آ ا حدهد و علن وردم را حه وردم برتاند و
آ ه ضرور اتخ بر اه زوان حاخسخ حه وردم برتاند و ضرور نرسخ دانس اتن او ،حاخسخ
شناخخ او را .منیبیین كیس از هند ویآخد و علهی ویآووزد حه وردم و وردم حااخنكه اتلن او را
منلیداننللد ،علللن از او ولیآووزنللد .پللس هسللتند اخشلان و بللروز منلیدهنللد خلود را ،وگللر وقللیت كلله
صطح در ابراز خود حدانند .ولكن اصطح ولیكننلد رل خرابهیلای وللك را .منلیبینرلد یآهذلر
ّ
فروود ،خا ح رتصادق ّ ،ا .لنا یف كل رلف عاوال خن  .عن دخننا حتر خف الضالنی و انتحال
املغطلنی و تأو یل اجلاهلنی حدرتیتكه از برای واتخ در هر عصری عدویل چند تا بر رف كنند
از دین وا آ ه را كه غلوكنند ان كج كردهاند ،و آ ه را كه حا

62

كنند ان تآریر دادهاند ،و آ له

قامئ مشلا علهلای كله
را كه جاهلنی تأو خ كردهاند .و در حدخیث دخگر ویفرواخد ا ر نذود حعد از ِ
ك
نگاه دارند قلوب ضعفاء شرعران را چنانكه ناخدا نگاه ویدارد تلكان كشلیت را ،هرآخنله رل
وردم ورتد ویشدند و ورتد هطك ویشود .چنانكه اصحاب عاد شدند و چنانكه قلووی دخگلر
شدند .حه جهخ اخنكه فرض از اخشان ونقط شد و هر قووی كه متكلنی حجلخ خلود را نكننلد
هطك ویشوند ،فرض از اخشان ونقط ویشود .و مهرنكه انسان هطك شد ،وموننی جن كه
از شعاع انسانند هطك ویشوند ،و حعد وطجكه نرز هلطك ولیشلوند و وطجكله مهرنكله هلطك
شدند حروا ا هطك ویشوند ،و حروا ا كه هطك ویشوند راههلا متلام ولیشلود .چنانكله بلر
قوم عاد حاد نازل شد و مهه را هطك كرد .و قووی دخگر را خدا اور كرد تا حاد ،تلهای ر خ

را بر

تر اخشان ر خیخ تا در ز یر تلها هطك شدند .و مهچنلنی آب را وسللط كلرد بلر قلوم نلوح تلا متلام
عاو را رفخ ،و ولخ را وسلط كرد بر قووی تا متام آ ا را هطك كردند ،و احابی را وسلط كرد بر
قووی تا حا تن هطك كردند اخشان را ،و مهچننی هر قووی را كله هلطك منلود حله ایلن واتلطه
ك
بود .پس اخنكه ویبینرد حط بر مهه عاو نازل منیشود از بركخ وجود چننی اشخاص اتخ واال
ا ر نذودند اخشان ،ر وردم ورتد ویشلدند و هلطك ولی شلتند .پلس واجلج اتلخ كله بلوده
حاشند چننی كسای در وران وردم تا نگاه دارند دذهای ضعفای شرعه را ،چنانكه نگاه ویدارد
ك
ناخدا تكان كشیت را .و چون شرا نی كمهتشان این اتخ كه ضعفای شرعه را هلراه كننلد و
دل اخنلا را ولأوای خلود قلرار دهنلد و ولردم هللن منلیتواننلد جلواب شلرا نی را حدهنلد ،و ندارنللد
نوری كه حتوانند حه آن نور جلو آ ا را حگررند ،ذهتا خدا جنذلا را در تلرحدهای دذهلای ضلعفای
شرعه قرار داد تلا جللو شلرا نی را حگررنلد .و حاخلد صلاحج نلوری حاشلند كله از عهلده ایلنمهله
شرا نی كه حتدخدش عرض ویشود برآخند .و حتدخد آ ا ایلن اتلخ كله خلدا آ له حلینآدم در
دنرا آفر خده از اول تا آخر ،حه عدد هر خك از این حینآدم ،دهحرلوان در روی زولنی آفر خلده .و حله
عدد هر خك از این حینآدم و اینمهه حروا ا كه عرض شد روی هنرفته ،دهحروان در در خاهلا
خل كرده اتخ .و حه عدد هر خك از اخنا كه علرض شلد روی هلنرفتله ده رنلده در هلوا خلل
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َ
كرده اتخ .و حه عدد هر خك از اول تا آخر كه عرض شد ،دهولك در آ ان اول خلل كلرده ،و
َ
حه عدد هر خك از مهه اهل زولنی و آ لان اول ،دهوللك در آ لان دوم خلل كلرده .و مهچنلنی
آ ای حاالتر از آ ای ،حه مهنی ترترج تا ترصدوشصخ ترادقات علرش و حله علدد هر خلك از
مهه این وطجكه ،شرا نی آفر خده اتخ.
حاال بذرنمی كه این شرا نی حا كه كار دارنلد و چله ولیخواهنلد؟ اولا از اخنلا دل خلود را
حترتانرد كه مهه كارشان حا مشاها اتخ .ز یراكه اخنا منلیخواهنلد وطجكله را هلراه كننلد .حلاال
بذرنمی كه حا اه فرن

كاری دارند؟ ندارند .ز یراكه اخشان دین ندارند و آ ا دین ویخواهند و

از این اتخ كه اخنا هن دروغ منی و خند ،هلن حه خكدخگر منیكنند و خطف قاعده خود حركخ
ُ
منیكنند .و مهچننی ا ُرس و انگلرس و تایر كفار هرچخك را كاری ندارند ،ههخ اخنكه مهنیكه
دمشلین حللا اهل بیلخ كردنلد كفاخلخ كلرد اخشللان را؛ و حطلور خودشللان پلاكرزه حركللخ ولیكننللد .و
مهچننی هیود كه دمشین حا یآهذر كردند ،كفاخخ كرد در كفر اخشان؛ دخگر شرطان كاری حه آ لا
ندارد .و از ایلن اتلخ كله حلا خكلدخگر تلرحن ولیكننلد و ا لر كیسل اوضلاعی نداشلته حاشلد حله او
ویدهند آنقدر كه دای نكند .و مهچنلنی ك
تلین هلن غصلج خطفلخ ،كفاخلخ یدخلین آ لا را
كلرد و حله آ لا هلن كلاری نلدارد و عذلادات آ لا را هللن منلیخواهلد .منلیبینرلد شلج تلا صلذح منللاز
ویكنند و روزی خك خمت قرآن ویكنند و روزه حسرار وی ررند و عذادی كه اخشان ویكنند هان
منیكمن كیس از شرعران حكند و نظن و نسقشان هن درتخ اتخ .و مهچننی نصاری و جموس
و اوثال ونكر ین ،حه انكار بر رتول خدا و رتتردن آتش ،كفاخخ كرد؛ حه آ ا هن كاری ندارد.
پس ونحصر شد حه اخفه شرعه و از اخنا هن حاز جدا ولیشلوند ز خلدی و فطحلی و كرسلای و
واقیف و اوثال اخنا تا ترزده فرقه شرعه ،خكفرقه از آ ا ناجی و حایق هالكند .و این دوازده فرقه
را هن كاری ندارند ههخ اخنكه مهنی اعتقادات فاتده ،اخشان را كفاخخ كرد .و اوا از این فرقه
هللن كلله اثناعشللری حاشللند كسللانركه ونكللر ضللرورتاتللطم شللدهانللد و كسللای كلله حكللن حآر لر
ولاان لاهلل ولیكننلد و كسلای كله رشلوه ولیخورنلد و ولال ختلاوی را ولیخورنلد و ز لای ولردم را
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طق وی ررند و حه دخگری ویدهند و كسلای كله ونكلر ف لاج ولیشلوند ،اخنلا را هلن كلاری
ندارند؛ ههخ اخنكه دخین ندارند كه بذرند .و اوا صوفره هلن كله اولام فرولود هرجلا اتلن اخنلا را
ویبر خد حططنشان را بر وردم هاهر كنرلد و اخنلا هلن حا لنلد ،و چنلد جلورهانلد حعیضل حقرقلخ
َ
اشراء را خدا ویدانند و وث ویزنند حه اخنكه وی و خند:
رنرلللان خلللوای و حر یلللر و رنلللد

تلللللله نگللللللردد بر خشللللللن ار او را
َ
و وی و خند« :در خا چون نفس زند ووجش و خند و چون وتصاعد شود خبارش و خند
و چللون ونجهللد للردد ابللرش خواننللد و چللو ن فروچكللد حللارانش و خنللد و چللون جللاری للردد
تلرطحش و خنللد و چللون حلله در خلا رتللد مهللان در خلا اتللخ كلله بللود .الذحللر حبللر عللیل واكللان یف
القدم».
پس ونحصلر شلد حله ایلن فرقله قلرلله شلرعه كله دوازدهاولام خلود را و دوتلتان اخشلان را
ولیشناتللند و ونكللر ف لرلخ هللن نرسللتند و هلرچ ضللرورتاتللطم را انكللار نكللردهانللد و خللطف
شر خعیت هن نكردهاند و وطاب امئه خود حركخ ویكنند .و مهه این شرا نی كاری كه دارند حه
این فرقه قلرله اتخ و ر خیتهاند بر اخشان حسرار حسرار .اوام فروودند شرا نی ر خیتهاند بر روی
شرعران وا بیش از زنذور ،ههخ اخنكه آنرا كه ویخواهند نزد اخشان اتخَ .وثیل بیاورم ،هر اه
در وقاح قشوی حاشرد كه مهه آ ا ا فال حاشلند و هفلخ خلا هشلخ نفلر از آ لا بل رگ حاشلند،
هرچ ك
وتعخض ا فال ویشو خد؟ منیشو خد ،كمهخ مشا این اتلخ كله مهلان هفلخ هشلخ نفلر را
حكشرد .ا ر اخنا را كشترد ،مهه ا فال ویروند ،هرچه حاشند .حاال شلرا نی هلن كلار حله ایلن
چنللد عاقل دارنللد ،از اخنللا كارتللازی ولیشللود نلله از غرلر اخنللا .حللاال بذرنلمی كلله ش لرا نی چلله
ویخواهند و وقصودشان چرسخ؟ چون شرا نی شعور دارند ،شنردهاند كه اوام فرووده ّ
حج
عّ حسنة ال ت ّر وع ا سیجة و حض ه سیجة ال تن ع وع ا حسنة ك
حج عیل حسلنهای اتلخ كله

هرچ وعصریت حه او ضرر ندارد و دمشین او ناهی اتخ كه هرچ عذادی او را كفاخخ منیكند .و
ویدانند كه هركس دوتیت اه بیخ داشلته حاشلد از اهل هبشلخ اتلخ ا رچله نلاه ثقللنی را
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داشته حاشد و هركس دمشین اه بیخ را داشته حاشد از اه نار اتخ .و وقصودشان هن این
اتخ كه هرچكس حه هبشخ نرود ،ذهتا كمهتشان ایلن اتلخ كله ك
حمبلخ امئله را بذرنلد .حلیل ،دزد

یوقوف كه نرستند حه كاهدان بزنند ،مهنی كدر ران لا را ولیخواهنلد بذرنلد و ولیداننلد ایلن در
كجاتخ ،یپ او خند .ا ر آن را بردند مههچرز را از وردم بردهاند و از برای وردم امیای كله هسلخ
این اتخ؛ دخگر چه هسخ؟ مهنی ك
حج و حآض ،امیان اتخ الغرر .پس مهه كمهتشلان بلردن
امیان اتخ و این نزد مهنی تلسله قلرله اتخ.
حد نگفته اتخ عاهی كه ویفرواخد هر اه هیودی هفتادتال هیودی حاشد و خلكتلاعخ
اتطم قذول كنلد و ارلرد ،كفاخلخ هفتادتلال عذلادت بلر او ولیكنلد .پلس ا لر كیسل هفتادتلال
وسل ِللن حاشللد ،چلله خواهللد كللرد خللدا حللا او؟ حللاال كلله مهلله ایلن شلرا نی كمهتشللان بللردن امی لان

مشاتخ ،انشدكن حاهلل هرچخك از مشاها ویتوانرد كه جلو مهه اخنا را حگرر خد؟ خلا هلرچكلدام از

مشا امین هسترد از ك
شخ اخنا؟ نه واهلل ،امین نرسترد و منیتوانرد اخنا را دور كنرد از قلوب ضعفاء

شرعه .و حاال كه مشاها امین نرسترد ،و نرسترد كیس كه كفاخخ كنرد وردم را ،حا اینمهه دمشین
كه ویبینرد ،پس خداوند عاو از قدرت كاوله خود كیس را خل كرده اتخ در وران واهلا تلا
این دمشنان را دفل كنلد و نگلاه دارد قللوب ضلعفاء شلرعه را .آخلا شلده اتلخ كله خلدا فسلاد را
بیافر خنللد و صلللطح نرافر خنللد؟ هلهلللخ بیافر خنلللد و نللور نرافر خنلللد؟ وللر خض بیافر خنلللد و صلللحرح
نرافر خند؟ تفره بیافر خند و حكمی نرافر خند؟ جاه بیافر خنلد و علاو نرافر خنلد؟ دمشلن بیافر خنلد و

پناهی نرافر خند؟ منیشود .ا ر خدا دمشن برای مشلا آفر خلده ،پنلاهی هلن آفر خلده كله از ك
شلخ دمشلن
پنلاه حله او بذر خلد .لكلن حمكلخ ایلن لور اقت للا كلرده اتلخ كله آن پنلاه نراخلد خلود و خلك خلك
شرا نی را بذرد ،حلكه قاعده این اتخ كه حه تو اور ویكند ویفرواخد چننی حگو ،آ ا ویرونلد؛
چننی حكن ،آ ا ویروند .وث ور خیض كه ذرج وی و خد برو فطندوا را خبور كه صحخ خای
ك
و اواله كن تا برخر ی ،و خود ذرج دخگر منیآخد اواله كنلد .پلس پنلاه مشلا اجل از آن اتلخ كله
خود بیاخد و فرد فرد از اخنا را دور كند.
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آنكلله كشللیت رانللد بللر خللون قترللل

اشللك چشللن وللا كلی آرد در حسللاب

حاال حاص این كلهات این شد كه از بركلخ آن ب ر لواران ولیرونلد شلرا نی .حلدخد
اتللخ در حلللدی كلله وللموین حاشللد ،ش لرا نی از آن حلللد فللرار و لیكننللد .اوللا ای لن كللطم را علهللا
ویفههند ،حكلمی لآلو منلی و خلد .در حللدی كله علاهی حاشلد شلرا نی فلرار ولیكننلد ،بذرنلمی چله
حلدی اتخ؟ اوا در ودخنه ،كه بودند وشركنی و ونافقنی كه خودشان حم شرا نی بودند و از
یآهذر نذودند ،دور یآهذر بودند و یآهذر از آ ا نذود .حد نگفته اتخ:
دخللدن روی نللی تللود نذللود

هركلله را روی حلله هبذللود نذللود

پس آن حلدی اتخ كه ومون در او حاشلد و حلا او ،و آن هلن حلا ولمون حاشلد .و شلخّ
ك
حاخد در حلد عاو حاشد تا امین شود از ك
شخ شرا نی؛ واال امین منیشود .و حلد او ،قرب حه اوتخ و
اتصال حه اوتلخ .هلركس نزدخكتلر اتلخ حله او ،امیلنتلر اتلخ از دمشلن و هلركس دورتلر اتلخ،
عتاب او بیشترَ .وثیل بیاورم ،مهه وردم ور خ ند؛ و یآهذر ،اخشان را حه دواهای خمتلف چاق
ویكند ،چنانكه ذرج حه انواع دواها وداوا ویكند .و اوا دوای هسخ كه آن خكتال ور خض
را چاق ویكند ،این حسرار اتخ و قرهیت هن ندارد .و دوای هسخ كه خكواه چاق ویكند ،و
ای لن كهتللر اتللخ و قرهللتش از كاویل بیشللتر .و دوای هسللخ كلله حلله خ لكهفتلله وللر خض را چللاق
ویكند ،و این خودش كهتر اتلخ و قرهلتش هلن بیشلتر اتلخ .و دوای هسلخ كله حله خلكروز
ور خض را چاق ویكند ،و این قرهتش ز خادتر و وجودش كهتر از آ ا اتخ .و دوای هسخ كه
حه خكتاعخ ور خض را چاق ویكند ،این حسرار كن اتلخ و قرهلتش هلن حسلرار لران اتلخ.
ولكن دوای كه یفالفلور و در ِآن واحلد چلاق كنلد ولرض را ،ایلن دخگلر قرهلخ نلدارد ،ایلن اكسلرر

اتخ و حسرار كن؛ این را حاخد حتصر كرد .حد نگفته اتخ:

آ ه در جام و تلذو دارم وهرلا آتلش اتلخ

حللاده خللواهی حللاش تللا از خللن بللرون آرم كلله وللن
ك
و اوا شأن هركس نرسخ و حظ هركس نرسلخ كله برتلد حله اكسلرر تلا در آی دور شلود
مهه ورضها از او:
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ك
جللام حلللور و شللراب صللاف ،نركللان را تللزد

عللام را كهنلله تللفال و دردیی انللدر خللور اتللخ

پس هر دوای را اهیل اتخ كه ویتواند وتحه او حشود و غرر آن منیتواند .نشنردهای
ّ
كه اوام فروود لو علن ابوذر وایف ملج سلها .لقتله و در حدخیث دخگر لك ره .ا ر ویدانسخ احاذر
آ ه در دل تلهان بود ،هرآخنه او را ویكشخ خا تكفرر ویكرد .وثلش ،ویبینرلد ا لر نزلله كیسل
حركخ كند ،خكخنود تر خاك حله او ولیدهنلد فلرو ولینشلرند و هبتلر ولیشلود .ولكلن هر لاه كیسل
عادت كرده اتخ اخنكه روزی خكوثقال تر خاك خبورد ،هر اه نزله این حركخ كند ،دووثقال حله
او ویدهند و هبتر ویشود؛ و ا ر این دووثقال را كاویل خبورد ،او را ویكشد.
پس یآهذر ،وردم را وعاجله كرده اتخ حه چرزهای خمتلف .حعیض را حه اواور و نواهی و
حعیض را حه وعرفهتا و حعیض را حه دوتتهیا و حعیض را حه اكسلرر كله آن دواء اعظلن اتلخ و آن
عاو اتخ حه اخنكه در حلد عاو حاشد و عاو حا او .و حه حمض اخنكه حگو خد
دواء اعظن ،قرب حه ِ
عاو ،فطن كن ،ك
صحخ خواهد خافخ ر ورضهای او.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه ششن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

رب العــاملنی و مـ ّـّ اهّلل عــّ ّ
احلهـا هّلل ّ
حممــا و آلــه الطــاهر ین و لعنــة اهّلل عــّ اعــاا ن و

اام حقوم ن و نام شیعهتن و ونكر ی ف اجل ن ون ّ
اجلـن و االنـس وـن االولـنی و االرـر ین
ایل یوم الاین.

ّ
ّ
رااونا عامل جل شأنه در كتاب حمكن رود ویفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة
ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..
خداوند عاو در این آخه شر خفه چهار تفر قرار داده اتخ و اور فرووده اتخ مشاها را حله
ترر كردن در این تفرها ،و متام منیشود هرچچرز وگر حه این چهار تفر:
ً
ل تفر كاول از اخخ ُبعد از خدا اتخ تا حه قرب صفات خدا .و این اتخ كه قرحة ایل
اهلل مناز ویكین ،خعین حه جهخ قرب حه خدا .پس تفر اول حاص ویشود از عذادت كردن.
ل و تفر دوم آن اتخ كه مهلنی كله حله قلرب صلفیت از صلفاتاهلل خلا حله چنلد صلفخ از
صفاتاهلل خا حه مهه صفاتاهلل رترد ،ترر كند در عظهخ و كذر خای خدا و جود خلدا و تلایر
صفات خدا و خود را كوتصف حه صفات خدای كند.
ل و تفر تروم آن اتخ كه از اخخ قرب او حه خدا بر ردد حه توی ُبعد از خدا .و تلفر

دوم حسرار عظمی اتخ و دشوار اتخ و در آن تفر ،شخّ متام ویشود و كاو منیشود .و اوا
تفر توم از تفر دوم عظمیتر و وشك تر اتخ و در این تفر ،شخّ كاو ویشود.
ل و تفر چهارم آن اتخ كه در وران وردم تلوك كند و هداخخ كنلد اخشلان را حله خلدا و
برتاند حه اخشان آ ه را كه وأوور اتخ از جانج خدا كه حه اخشان برتاند ،و حطل و حرام و
خوب و حد اخشان را حه اخشان برتاند .و این تفر وشك تر اتخ از تفر تروم و عظمیتر اتخ.
و از برای كاو حسرار دشوار اتخ اخنكه از اخخ قرب حه توی ُبعد آوده در وران وردم تلوك
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كند و حا هر خك نفلری ،حله لور او حلا او تللوك كنلد .پلس او را حاخلد ك
تلرحن كلرد حله جهلخ اخنكله
چشن دههزار خا بیسخهزار خا صدهزار نفر حه اوتخ .آن كه دوتخ اتخ ههخ آنكه چر ی از
او اخت مناخد و آن كه دمشن اتخ ههخ اخنكه نقیص از او حگررد .و هلرچ شلریئ حله حلد كهلال
منیرتد وگر تفر كند حه توی وذدء خلود كله نلوری از انلوار و صلفات اذهلی اتلخ .و عطولخ
كاو  ،دوتیت حه خدا ،و اورد حه خدا ،و خوف از خدا اتخ.
و اوا فتمی كه ذات خدا را كیس ادراك منیكند كله دوتلخ حلدارد خلا خلوف از غ لج او
داشته حاشد؛ ز یراكه غ ج خدا غ ج ومون اتخ و دوتیت خدا دوتیت ومون اتخ .پس
اورد داش حه خدا اورد داش حه ومون اتخ و اورد داش حه ولمون اورلد داشل حله خلدا
اتخ و ترس از ومون ترس از خدا اتخ .حه جهلخ اخنكله هلرچ شلریئ و هلرچكیسل حله جلای
ً
منیرتد وگر حه وذدء خود و جای كه رنخ او از آجنا برداشلته شلده اتلخ .ولثط كیسل را كله
خدا از هوا خل كرده اتخ ،ا ر پاجنی بیاخد ،چون حاز شخ مناخد تا هوا بیشتر منیرود و حاالتر از
هوا منیتواند برود .ا ر خركی را حاد كین از هوای اعیل و بیاوری حله هلوای ادی ،چلون آن حلاال
رود ،تا مهان وقام خود ویرتد ،حاالتر منیرود .و ا ر از آتش كیس را خلل كننلد و حفرتلتند حله
زونی ،چون حاز شخ كند ،تا كره نار حاالتر منلیرود .و مهچنلنی هرچله از آ لان اول خلدا خلل
كرده حاشد و حه زونی فرتتاده حاشد ،چون حاز شخ مناخد ،حه آ ان اول ویرتد و حاالتر منیرود.
و هرچه از آ ان دو می خل كلرده حاشلد و حله زولنی فرتلتاده حاشلد ،خلا حله آ لان اول فرتلتاده
حاشللد ،چللون صللعود مناخ لد حللاالتر از آ للان دو می من لیرود وهكللتا تللا عللرش و تللرادقات عللرش.
چنانكه ویبیین در رجوع از حج ،خراتلای از آجنلا تلا خراتلان ولیرود و كاشلای تلا كاشلان و
رای تا ران ،و از وكان خود جتاوز منیكنند.
حاال خداوند عاو رنخ هركه را از علرنی برداشته ،بر شخ آن هن حه علرنی اتلخ و از
هلر ذقلهای كله برداشلته شلده اتلخ ،حاز شللخ آن حله مهلان ذقله اتلخ .و از ایلن اتلخ كلله
یآهذر رفخ تا تدرة اهنهتلی و تلا حجلاب اخ لری كله فروودنلد خـتألأل خب ـو حله جهلخ اخنكله
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و ن او آجنا بود .و اوا اخنجا و ن عریض اتخ ،پس اص و لن آجنلا اتلخ و ایلن اتلخ كله
ك
فروودند ّ
حج الو ن ون االمیا .ك
تجنی .پس رنخ
حج و ن از امیان اتخ .و مهچنرنند اه
ومون از هبشخ خل شده اتخ و رنخ كافر از جهمن ،و حاز شخ ولمون حله هبشلخ اتلخ و
حاز شخ كافر حه جهمن ،و این عنی عدل اتخ ،هلن این نرسخ .هلن آن اتخ كه هر چر ی را
در غرر جای او حگلتاری ،و در حمكلخ خلدا هلهلی نرسلخ .حلكله ا لر خلاك جهلمن را از جهلمن
بیرون بیاورد و های خودش نرتاند ،هلن كرده اتخ و این خطف حمكخ اتخ .پس خدا
هر رنیت را از هرجا كه برداشته اتخ حه جای خود ویرتاند .حاال نترجه این چه شد؟ وراد
این اتخ كه هرچكس از ترر كردن حه ذات خدا منیرتد .چراكه هرچكلس از آجنلا نراولده كله
بر ردد حه آجنا .و مهچننی كیس از ذات یآهذر نراوده كه حه آجنا بر ردد ،و حه ذات امئه منیرتند
ً
احدا ز یراكه از آجنا هلن برداشلته نشلده اتلخ رنلخ هلرچكلس؛ و مهچنلنی حله ذات انذرلاء هلن
كیسل منلیرتلد .پللس هللر چرل ی حلله وذللدء خلودش ولیرتللد نله حللاالتر چنانكلله خلدا ولیفرواخلد
كهاحاأ كن تعودو ..این بود خك وقدوه.

اوا وقدوه دخگر این اتخ كه از برای یآهذر دو وقام اتخ :خك وقام او ،كاول و اف

و

اشرفبودن اوتخ از خل ؛ و خك وقام دخگر آن ب ر وار آن اتلخ كله لذلاس نذلوت وشلرد و در
وران وردم آود .و این وقام آن ب ر لوار دخلده ولیشلود ،و ایلن وقلام آن ب ر لوار حله ولدارك بیلرون
ویآخد ،و این وقاوی اتخ كه اوام فرولود اماوـه وقاوـه یف سـایر عواملـه یف االدا اذ كـا .ال تاركـه
ّ
المتثله اواوض الظن  .یف االسرار الاله ّاال اهّلل امللك ّ
اجلبار چون
االحصار و الحت خه روا ر االفكار و
خدا ادراك منیشود ،یآهذر را جانشنی خود كرد در مهه عاهها تا فتلار او فتلار خلدا حاشلد ،و
كللردار او كللردار خللدا حاشللد ،و رفتللار او رفتللار خللدا حاشللد .پللس بیعللخ حللا او بیعللخ حللا خداتللخ
ّ
مهچنانكه خدا فرووده اتخ ّا .الذین یغاخعونك اّنایغـاخع  .اهّلل خـا اهّلل فـ ق اخـاهین حدرتلیتكله
كسای كه حا تو بیعخ كردند ،این اتخ و جز این نرسخ كه بیعخ كردهاند حا خدا ،دتخ خدا
اتخ حلاالی دتلهتای اخشلان .و فعل او فعل خلدا اتلخ چنانكله فرولوده اتلخ و وارویـ اذ
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ّ
ولكن اهّلل روی نرنداخیت ترر را حه كفار وقیت كه انداخیت ،ولكن خدا انداخخ .و مهچننی
روی
آ له و للاف حلله خلدا ولیشللود و لاف حلله تلوی او ولیشلود و آ لله از خللدا نلازل ولیشللود بللر

خطی  ،اول حه آن ب ر وار ویرتد و از آن ب ر وار حه تایر خل ویرتد و هر ْ
عخیض كه وردم حه
خدا دارند ،حه یآهذر عرض ویكنند و از او حه خدا ویرتد.
پس فههردی كه آن ب ر وار را دو وقام اتخ :خكلی اعلیل از رل خلل اتلخ و وشلاعر
خل  ،و خكی لذاس نذوت وشرده و در وقام انـا حشـر وـثلكن حلا ولردم تللوك ولیفرواخلد .و ایلن
وقام حه ودارك حعیض بیرون ویآخد ولكن نوری از جسد شر خف او ویتاحد حه قللوب ولردم حله
قدر هرفرخ آجرنههای قواح و حه مهانقدر درك ویكنند كه تابیده اتلخ حله آ لا .وثل آفتلای
كه ویتاحد بر هلزار آجرنله در زولنی و هر خلك از آجرنلههلا مهلانقلدر كله تابیلده شلده اتلخ در آ لا
ّ
حكاخخ آن را ویكنند .پس این اتخ كه فروودند انا حشر وثلكن یوحی ایل اّنا اهلكـن الـه واحـا
ون حشری هسمت وث مشا ،كه وحی كرده شده اتخ حه توی ون كه خدا خگانله اتلخ .پلس
این خذر حه یآهذر رترد و حه احدی دخگر نرترد كه خدا خگانله اتلخ؛ و از او حله ولا رتلرد كله
خدا خگانه اتخ .و خگانگی از برای خدا را از این خگانگی خافتمی و از او فههردمی كه خدا خگانه
ً
اتخ و لسانا نرز فروودند كه خدا خگانله اتلخ .پلس خگلانگی خلدا را او حكاخلخ كلرد از بلرای
خل  ،و كیس نفههرد خگانگی از برای خدا وگر از یآهذر

 .حلكه هر چه از صفات خدا حله

خل رترد از یآهذر رترد و هركس هرقدر خدا را شناخخ از ایلن ب ر لوار شلناخخ ،و هلركس
خدا را توحرد كرد از این ب ر وار و بواتطه این ب ر وار توحرد كرد.
پس این وقام را حه اصططح وقام قطذرخ وی و خند و وقام اول را وقام تلطنخ .این را
قطج وی و خند ،خعین مهه وردم بر رد او خند و آن حلاكن اتلخ بلر مهلهَ .وثل ایلن وثل قطلج
آتراب اتخ كه آتراب بر رد اوتخ و دانه از اخنجا حه ز یر آتراب راكنده ویشود .پس ر
فر ها از آن ب ر وار حه خل ویرتد و رمحخ از او حه وردم ویرتد .و َوثل از بلرای ایلن قللج
مشاتخ ،چون دل مشا هن وشخ اتخ خطاب ویكند حه حدن وشیت مشا و وی و خد كه ون
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هلن وشلیت هسلمت وثل مشلا كله روح در ولن دورلده شلده اتلخ كله ا لر ولن نذاشلن مشللا روح را
منیدانرد و فرض از روح حه مشا منیرتد .و حه تذج ون حرات در مشا بروز كرده اتخ و ا ر ون
نذودم حرای برای مشا نذود .پس آن حی اتخ كه جوارح مهه وتحركنلد و اوتلخ ك
حملخك كل و
این اتخ كه اول از ر جوارح حه آن روح دورده ویشود و آخر تر از مهه ،از او بیرون ویرود.
چنانكه از جسن عاو ،آخر تر از مهه امئه ،در اواخر رجعخ ،یآهذر حاال ولیرود و قللج علاو آن
ب ر وار اتخ .این اتخ كه در ز خارت وی و یی حكن فتح اهّلل و حكن خیمت.
و َوثیل دخگر از برای این وث كعذه اتخ كه خداوند عاو اول خاقوت ترخی خل كرد و
حه نظر هرذخ حه او نظر كرد ،آب شد و در خا شد .و حعلد در خلا كلف كلرد و از ز یلر آن رل زورنلا
خل شد و آن كعذه اتخ ،و از این اتخ كه او را دحرخ االرض ویناوند و آن كامالقری اتخ
و مهه زورنا را حه تذج او خل كرد ،و اول خلقخ زورنا آن بود و آخرتر از مهه زورنا كه متام
ویشود اوتخ .و چون مهه وردم از خاك مهنی زونی ویحاشند ،پس حاخد رو حه كعذه كنند.
و در اخنجا تفر اول این اتخ كه از اخخ ُبعد از خانه كعذه بروند تا حه اخخ قرب حه
خانه كعذه .و تفر دو می ،وافكردن و ر اعهال وستحذه را هاآوردن اتخ .و تلفر تلروم،
بر ش حه توی وردم اتخ .و تفر چهارم ،تلوك منودن در وران وردم اتخ  .حلاال حلاالرف
حه توی خدا حاالرف حسوی امئه اتخ ،و حاالرف امئه تا حه اخخ قرب حه خلدا حلاالرف حله
توی یآهذر اتخ ،و حاالرف

یآهذر وعراح اوتخ .و مهچننی حاالرف تو هن وعراح تو اتخ؛

منیبیین فروودهاند الصلو وعراح املمون و حقرقخ صلوة ،اورراهموننی اتخ حه دلر قوله

كه

ویفرواخد انا ملو املموننی و میاو ن ومن مناز ومونان و روزه اخشان .و این مناز هاهر مشا ،دلر
حللاالرف حلله تللوی اورراهللموننی اتللخ .پللس چللون رو حلله یآهذركللردن ،رو آوردن حسللوی كعذلله
حا ین اتخ و این مناز تو ك
حجخ اتخ برای حلا ن ،آن منلاز هلاهری تلو هلن رو آوردن حله كعذله
ً
هاهره اتخ و این ك
حجخ اتخ برای حدن هاهری مشا مهنیكه رو حه اولام آوردخلد حقرقتلا منلاز
كردهاخد و حه وعراح رفتهاخد ،ا رچه نزدخك جسن اوام نذاشرد .منیبیلین كله ا لر كیسل حله كلرحط
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نتواند برود ،ویرود در روی حام خانه خود و از اخنجا رو حه كرحط ویكند و ز خارت آن هلن قذلول
ً
اتخ و حقرقتا رو حه قلج كرده اتخ.
حه هرحال در هر عاهی حاخد رو حه دل كرد تا حرات و فرض از دل حه او برتد و ا ر رو حه
دل نكند ،هرآخنه خواهد ورد .حه جهخ اخنكه راه حرات او وسدود ویشود .چرا تارك مناز كلافر
اتخ؟ حه جهخ اخنكه رو حه قلج منیكنلد و روحاالمیلان او ولیورلرد و روحاالمیلان كله ُولرد ،كلافر
علاو خلاكی وكله اتلخ كله از جلنس آن
اتخ؛ پس حاخسخ رو حه دل كرد .حاال چلون قللج ِ
اتللخ ،قلللج عللاو انللایس هللن وللمون اتللخ كلله از جللنس اخشللان اتللخ .نشللنردهاخ لد كلله اوللام

ویفرواخد رل ارزاق و فروضلات علاو حله واتلطه ولمون اتلخ و رل ایلن وللك حله بركلخ او
برپاتخ؟ منیخوانرد و لوال دفع اهّلل الناس حع

ن بغعض را تلا آخلر؟ خلدا ولیفرواخلد حله بركلخ

عی از ومونان از حعیض دف كلرده شلده اتلخ و ایلن وموناننلد كله دفل كلرده شلده اتلخ حله
تذج اخشان از وردم.
احلاص ؛ هركس رو حه خانه كعذه نكند و ونقط شود كافر اتخ ،ز یراكه حرات امیان از
او ونقطل ولیشللود .ایلن اتللخ كلله اوللام فروللود هللركس رو حلله كعذلله نرلاورد ،در قراوللخ حمشللور
ویشود حه هر دخین كه خواهد غرر از اتطم .حاال فههردخد كه در هر عاهی حاخسخ رو حه كعذه
آن عاو كرد ،مهچنانكه حدن تو رو حه كعذه زونی ویكند و در عاو حا ن این عاو هن رو حه كعذه
ً
حا ن ویكنند ،وهكتا تا هزار هزار هزار حا ن .وثط تو مناز را رو حه كعذه ویكین اوا كیس كله در
كعذه هسخ رو حه ضراح ویكند ،و هركس در ضراح اتخ رو حه عرش ویكند .پس هركس در
هر عاهی رو حه قلج خود ویكند و فرض را از قطج خود وی ررد ،و تفر حه توی قرب قطلج
خود ویكند .ز یراكه رف حه توی خدا ،رف حه توی قطج آن عاو اتخ .پلس ایلن اتلخ
كه حدخد اتخ هركس ولموین را ز خلارت كنلد چنلان اتلخ كله خلدا را در علرش ز خلارت كلرده
اتخ ،حلكه مهنی اتخ ز خارت خلدا الغرلر .و چلون ز خلارت خلدا واجلج اتلخ ،در هلر علاهی
قامئ وقاوی قرار داده كه ز خارت او ز خارت خدا حاشد و واف بر رد او واف بر رد خلدا حاشلد.
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حه جهخ اخنكه هر ز كیس حه ذات خدا منیرتد و این ممكن نرسخ.
پای وا لن

دتللخ وللا كوتللاه و خروللا بللر خنرلل

اتخ و ون ل حس و خ

پس ر افعال خدای از دتخ قامئوقام جاری اتخ و قامئوقام ك  ،ح رت یآهذر
و این اتخ كه فرووده اتخ وا اتا كن الرس ل فخذوه و واّنا كن عنه فانهتوا حاال آ ه

اتخ

ّ
ولكـن اهّلل روـی نرنلداخیت ترلر را
او كند ،خدا كرده .این اتخ كه خدا فروود و واروی اذ روی

وقللیت كلله انللداخیت ،ولكللن خللدا انللداخخ .و مهچنلنی فتللار او فتللار خللدا اتللخ ،حلكلله ای لن
شخّ خودش حتهاوه فتار خداتخ ،و حتهاوه فع خداتخ ،و حتهاوه لسان خداتخ ،و
حتهاوه دتخ خداتخ ،و حتهاوه چشن خداتخ .این اتخ كه ویفرواخد واخنطو عن اهلـ ی
ّ
ا .هو اال وحی یوحی منی و خد از هوای خود ،حلكه خود او وحیی اتخ كه وحی شده بر وردم.
ّ
و وی وجمی نط یآهذر مهان نط خداتخ الغرر حدلر قوله كه ویفرواخد انا وكلن ووی
عن الشجر ومن و خنده حا وویس از شجره .نرسخ دخدار او وگر دخدار خدا ،و منیبینلد كیسل از
ز خد وگر صفات ز خد را ،پس دخده منیشود از خدا چر ی و ادراك منیشود وگر هاهر امئه ا هلار
كه صفخ خداخند .حاال مهان دخدار این ب ر واران دخدار خداتخ ،نه وثل دخلدار او؛ چنانكله
فتهام:
نلار هللن اوصلاف خللود در او تاشللخ

چونكلله داد انللدر ره نللار آ لله داشللخ

چونكه فای شد در او ،خود او شد .الیق یف ه خهتا وثاله و اا ر عفا افعاله انداخخ در
هو خخ آن وثالش را و هاهر كرد از او افعالش را.
فخ او فخ خدا اتخ ،و فع او فع
حاال انشاءاهلل ش ه بر كیس حایق منیواند كه ِ
خدا اتخ ،و حمذخ او حمذخ خدا اتخ؛ حلكه نفس او نفس خدا اتخ .منیبینرد كه فروودند
در وقیت كه شرطان قشون خود را
جن

ویكند و وقاح ح رتاورر ولیشلود و حلا ح لرتاورلر

ویكند ،ابری یدا ویشود كه در اوتخ خدا و شرطان وی ر یلزد و لشلگرش ولی و خنلد

چرا ویروی؟ وی و خد آ ه ون ویبیمن مشا منیبینرد و ون ویترتن از خدا .پس یآهذلر از آن
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ُ
ابر بیرون ویآخد و ویكشد شرطان و لشگر آن را .و مهچننی آجنا كه خدا ویفرواخد و جا ّربك و
ّ ّ
امللك م ا م ا و ح رتاورر اتخ رورشدهنده خل و مهنی آودن او آودن خداتخ.
فلخ او فلخ خداتلخ و فعل او
ا ر جاهیل حگو خد چطور آولدن او آولدن خداتلخ و ِ

فعل خداتللخ؟ ولی للوجمی نشللنردهای كلله در قراوللخ خللدا تللرزنش ولیفرواخ لد حنللدهای را كلله
ویفرواخد در دنرا ون از تو آب خواتلمت و نلدادی .علرض ولیكنلد كله اذهلی تلو ك
ونزهلی از اخنكله

تشنه شوی و آب خواهی .ویفرواخلد فلطنولمون در دنرلا از تلو آب خواتلخ و حله او نلدادی،
مهان اتخ كه حه ون ندادی .و ویفرواخد حه حندهای كه ون ور خض شدم در دنرا و حه عرادت
ونزهلی از ك
ون نراودی ،علرض ولیكنلد خلداخا تلو ك
صلحخ و ولرض .ولیفرواخلد كله فلطنولمون
ولر خض شلد و حله عرلادت او نلرفیت .پلس وعلللوم شلد كله عرلادت او عرلادت خلدا و ز خلارت او
ز خارت خدا و فع او فع خدا و فخ او فخ خداتلخ .پلس قللج علاو و قطلج علاو حاخلد
كیس حاشد كه فخ او فخ خدا و فع او فع خدا حاشد ،و حاخد كیس حاشد كه هرچه فرض
از خدا حه رعرخ برتد ،حه او برتلد و از او حله خلل  .و هلر ْ
علخیض هلن كله هلر حنلدهای دارد حله
خدا ،حه او عرض كنند .حلكه ر آ ه نسذخ داده ویشود حه خدا نسذخ داده ولیشلود حله
توی او .ز یراكه او وجهاهلل اتخ و وواجهه حه او وواجهه حه خداتخ ،روكردن حه او روكردن حه
خداتخ چنانكه خداوند عاو واف وكه را و روكردن حه او را واجج كرده اتخ ،ا ر وستطر
حاشد برود و واف او را حكند و ا ر نذاشد روزی پنجوقخ رو حه او حكند .حه جهلخ اخنكله خلدا
این جسدهای خاكی را از ز یر كعذه خل كرده اتخ ،و آن ونرر ر اجزاء ترابیه اتلخ .ذهلتا
حاخسیت رو حه او حكنند و در این خاك روآوردن حه خدا ،روآوردن حه كعذه خاكی اتخ .چنانكه
در عاو وثال خا واده و خا ذرعخ و خا نفس و خا عق و خا فماد ،هر خك حاخد رو حه وكه عاو خود
كند و از برای اه این عاو و عاههای دخگر روكردن حه خدا روكردن حه وكله آن علاو اتلخ كله
قلج حاشد از برای مهه این عاو .و واجج كرده اتخ وعرفخ او را بر مههكس حه جهخ اخنكه
وعرفللخ او وعرفللخ خللدا اتللخ .ای لن اتللخ كلله در حعیض ل از ز خ لارات و لیخللوای وــن عــرفكن
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فقاعرف اهّلل و این اتخ كه ح رتاورر فروودند حه ح رت تلهان و ابوذر كه خا سلها .و خا
ّ ّ
ّ ّ
جناب ّا .وعرفیت ّ
عز وجـل وعـرفیت وعرفلخ ولن حله
عز وجـل و وعرفـة اهّلل
حالن رانیة هی وعرفة اهّلل
نورانرخ ،مهان وعرفخ خداتخ و وعرفخ خدا ،مهان وعرفخ ون اتخ .و مهچننی احادخد
وتواتره حسرار اتخ كه اخشان صفاتاهلل ویحاشند .ا ر تو صفاتاهلل را خبواهی حشنایس ،این
اتخ صفاتاهلل ،حشناس او را؛ و ا ر ذات خدا را خبواهی حشنایس ،حقرقخ آن ب ر وار اتلخ
ذاتاهلل كه ویفرواخد انا ذات اهّلل العلیا و كنه ذات خدا را كیس خنواهد شناخخ و برای رل
واتوی اهلل جمهول اتخ .حه جهخ اخنكه ودركی كه كنه ذات قدمیه خدا را حتوان شناخخ در
هرچكس نرسخ و خدا خل نكرده .و اوا ودركی بر شناخ ذات یآهذلر و امئله و انذرلا هلن در
هرچكس حه ور حقرقخ نرسخ .حیل چون فتمی یآهذر را دو وقام اتخ :خكوقاوی اتخ كه
اعیل از ر خل اتخ و از ودارك و اوهام حاالتخ و خكوقام نذوت اتلخ كله لذلاس نذلوت
وشرد و در وران وردم آود .و این اتخ كه ح رتاورر فروودند اماوه وقاوه یف سایر عوامله یف
االدا چنانكه عرض كردم و حه وشاعر وردم اینقدر ویرتد كه او را حشناتند و رو حه او كنند و
فرض از او حگررند .و خدا از نور انوار نذوت ودركی حه خل داده اتلخ چنانكله ولدركی از دل
حه هركس داده اتخ كه حه آن ودرك دل را حشناتند .و اوا دل در مهه عاهها هسلخ چنانكله
در حلدن وشلیت تلو دل وشلیت اتلخ در وثلال هلن دل وثلایل اتلخ ،و در عقل هلن دل عقلیل
اتللخ ،و در فللماد هللن دل فللمادی اتللخ ،و در هللر عللاو حرلات رل اهل عللاو از قلللج اتللخ
چنانكلله حر لات جللوارح تللو از قلللج اتللخ .پللس ا للر روح از قلللج حلله جللوارح نرتللد ،جللوارح
ویوررند؛ مهچننی ایلن علاو هلن حراتشلان از ولمون اتلخ كله ا لر ك
تلدهای ولابنی آن ولمون و
خل واق شود ،روحاالمیان اخشان خواهد ُولرد .چنانكله ا لر ك
تلدهای ولابنی دتلخ و دل یلدا

شود ،دتخ وی وتد ،حاخد بر خد آنرا .و دل ،نور خدا و صفخ خداتخ و آن خانه خداتخ
پس رو حه آن كردن رو كردن حه خدا اتخ ،و دوتیت او دوتیت خداتلخ ،چنانكله شلنردهای

ّ
فقاسـر ین و وـن ّ
ّ
كه یآهذر ولیفرواخلد وـن ّ
فقاسـر اهّلل كیسل كله خوشلحال كنلد
سـر ین
سـر ومونـا
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وموین را خوشحال كرده اتخ ورا و كیس كه خوشحال كند ورا خوشحال كرده اتخ خدا را و
دمشین او دمشین خدا و حمارحه حا خداتخ .چنانكله فرولود در حلدخد قلدیس وـن اذی یل ولیـا
فقاحارز ین حاملحارحة و دعاین الهیا.
حله هرحللال ولمون قلللج علاو اتللخ و دل ولمون از رنللخ حلدن یآهذللر

خلل شللده

اتخ و چنانكه آن ب ر وار حه وصف در منیآخد ،ومون هلن حله وصلف در منلیآخلد ،حله وقت لای
اخنكه فروودند املمون الیومف وگر هركس خكوصیف از صفات او را ادراك كنلد و از ایلن اتلخ
كه هركس او را احترام كند خدا را احترام كرده اتلخ .مهچنانكله مهلان خ لوعی كله حله خلدا
حاخد حكین حه خانه وكه حاخد حكین .و وكه را تجده ویكین ،ولكلن خلدا را تلجده كلردهای؛ و
نگفتهامی او را تجده كلن لكلن خلدا را تلجده كلردی غرلر از ایلن منلیحاشلد .چراكله ایلن قللج
اتخ و قلج حم انوار و فروضات خدا اتخ و خود او فرض خدا و نور خداتخ ،حتهاوه آن
دود شعله خلود نلار شلدهانلد و حله جهلخ لطافلخ در
نور خدا شده اتخ چنانكه ره آتش و ِ
رفته اتخ مهه او را.

نار خود توزنده شلعله آللیت اتلخ

نللللار افروزنللللده شللللعله آخللللیت اتللللخ

دود ترلللللره از كجلللللا تلللللوزنده بلللللود

خللود مهلله هلهللخ ،ك لی افروزنللده بللود

چونكللله داد انلللدر ره نلللار آ للله داشلللخ

نللار هللن اوصللاف خللود در او تاشللخ

پس حروخ ومون حروخ خداتخ چنانكه حروخ دل ،حرولخ روح اتلخ .و حرولخ
شعله ،حروخ نار اتخ .و متام روح را دل حكاخخ ویكند ،پلس حرولخ ولمون مهلان حرولخ
خداتخ برای تو و چنانكه شعله مهه نار را حكاخخ ولیكنلد ،ولمون هلن مهله صلفات اولام را
حكاخخ ویكنلد و مهله صلفات او صلفات خداتلخ .منلی لو می او وسلجود خلل اتلخ ،خلدا
وسجود اتخ ولكن تجده حله تلوی خانله وكله ،تلجده حله تلوی خداتلخ و احتلرام حله او
احترام حه خدا اتخ .نگو خد جاهیل كه حخ رتیت اتخ ،حاشا .غرر از این خدا تجده كلرده
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منیشود .پس هر اه كیس عظهخ او را حداند ویداند كه چه وی و می و ویداند كه او وجهاهلل
اتخ و حمال اتخ رو حه خدا كردن وگر رو حه وجهاهلل كردن .پس جاه حاخد چشن از خانله
وكه بلر نلدارد ،ز یراكله حرلات از او ونقطل ولیشلود .حله هرحلال چشلن از خانله وكله برداشل
چشن از خدا برداش

اتخ ولكن حاخد شناخخ وكه را و حا ن وكه را و اهللش ولیشناتلند

حا ن حا ن وكه را.
اخنا را فمت حه جهخ اخنكه این رفقا كه حه وكه ویروند حدانند كجلا ولیرونلد و وعرفلخ
حله حل خانله وكله و حلا ن آن حله هلن برتلانند و بلر حصلررت شلوند و نذاشلند وثل آن حللاجی
ك
حممدی كه از او رتردند كجا رفیت و چه دخدی؟ فخ رفمت وكه ،خدا كه حه خانهاش نذرلد،
و یآهذرش هن ورده بید ،وذهای خود را حله عر هبلا دادمی و آولدمی .و كاول ولیدانلد كله خانله
كعذه ترای حاباهلل اتخ بر مهه اجزاء ترابیه و خانه كعذه وثلایل حلاباهلل اتلخ بلر مهله اجلزاء
وثالره و مهچننی تا آخر وقاوات خل  .و چنانكه در هر عاهی وكه آن عاو قلج آن عاو اتخ
و حاباهلل اتخ در آن عاو ،در این عاو هلن ولمون حلاباهلل اتلخ حله دلرل قولله

سـلها.

حــاب اهّلل یف ارضــه خعللین ارض اوكللان ،حلله جهللخ اخنكلله ای لن ارض خداتللخ .و از ای لن قذر ل
احادخد حسرار اتخ .پس انشاءاهلل وكه را و حاباهلل را حشناترد.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه ه مت»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

رب العــاملنی و مـ ّـّ اهّلل عــّ ّ
احلهـا هّلل ّ
حممــا و آلــه الطــاهر ین و لعنــة اهّلل عــّ اعــاا ن و

اام حقوم ن و نام شیعهتن و ونكر ی ف اجل ن ون ّ
اجلـن و االنـس وـن االولـنی و االرـر ین
ایل یوم الاین.

ّ
ّ
رااونا عامل جل شأنه در كتاب حمكن رود ویفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة
ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..
كطم وا از تفسرر این آخه شر خفه رترد حه ذكر ترر كردن در اتلفار ارحعله و فتلمی كله تلفر
اول از اخلخ ُبعللد ،رف ل حلله تللوی قللرب خداتللخ ،و تللفر دو می ت لرر كللردن در قللرب خللدا و
صفات اوتخ و در این تفر ،شخّ تام ویشود .و تفر تروم بر ش از قلرب خداتلخ حله
توی ُبعد و این تفر تروم ،شخّ را كاو ویكند .و تفر چهارم در وران خلل تللوككلردن
اتخ و این تفر بر كاو حسرار وشك اتخ .ز یراكه حا صدهزار نفر حاخد حه ور اخشان تلوك
كند حا اخشان .و تفر تلروم وشلك تلر اتلخ از تلفر دو می ،و تلفر دو می وشلك تلر اتلخ از تلفر
اول ،و تفر اول حسرار وشك اتخ؛ از آن له اول وراتج تفر اول ،دانس اوضاع این ولك
اتخ.
حاال وقدوهای از جهلخ فهلن ایلنورتذله كله حفههرلد وطللج را ایلن اتلخ كله ولردم تله
قسهند :خا اخنكه آنقدر نور دارد كه خودش را كفاخخ كند ،خا اینقدر نور ندارد كه كفاخخ خود
را حكند و حمتاح حه غرر اتخ ،و خا اخنكه آنقلدر نلور دارد كله خلود را و غرلر خلود را هلن كفاخلخ
ویكند .و این قسن چند ورتذه دارد :كیس هسخ كه نور او دور او را روشن ویكند وث چراغ،
و كیس هسخ كه بیشتر از جملس را روشن ویكند وث وشع  ،و كیس هسخ كله بیشلتر از او
حلكه عاهی را روشن ویكند وثل ولاه ،خلا بیشلتر از او وثل خورشلرد ،و خلا بیشلتر از او وثل نلور
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ً
عرش وثط خا وث نور اولراء خدا كه هزار هزار عاو را روشن ویكند وهكتا .و چنانكه در هاهر
دنرا ویبینرد كه حعیض آنقلدر نلور ندارنلد كله حمتلاح حله غررنلد و حعیضل آنقلدر نلور دارنلد كله
كفاخخ ویكند اخشان را ،لكن آنقدر كه حه غرر حدهند ندارند ،و حعیض از خلود ز خلاده دارنلد .و
َ
وث اول وث اد اتخ كه خودمنا هن نرسخ حلكه ا لر نلوری حله او نتاحلد ،مناخنلده نرسلخ .و
حعیض وث آحند كه خودمنا و غررمنا هر دو اتخ ،و حعیض وث

ره آتشند كه خودمنا اتلخ ،و

حعیض وث شعله خلا حگلوجمی وثل هلوا غررمناتلخ .و ایلن چنلد ورتذله دارد ،خلا روشلین او حلهقلدر
چراغ و وشع و اوثال اخناتخ و خا وث تتاره و ولاه و خورشلرد اتلخ ،و خلا وثل انلوار اذهلی
اتخ .و اوا حكمی آنكیس اتخ كه از علن و عه  ،ر ولردم را روشلن ولیكنلد و ایلن كیسل
اتخ كه كاو اتخ و كاو منیشود شخّ وگر حله چهلار تلفر .و اولا كهلال اخلخ نلدارد و
ً
كاوطن هر خك وقاوی دارند .وثط وقام جناحخ جزی و وقام جناحخ كیل و وقام نقاحخ جلزی و
نقاحخ كیل و وقام اركان ،هر خك فوق خكدخگرند و مهه هن كاولند .پس كهال اخخ ندارد و هر
ً ً
كاویل در وقام خود تریق ویكند حیت یآهذر هن آنا فآنا لج ز خادی از خدا ویكند و خدا هن

رب زدین علها و یآهذر مهرشله ولی فلخ ّ
حه او ویدهد؛ و این اتخ كه ویفرواخد مل ّ
رب زدین
علها و ویفروود ّ
رب زدین فیك حتیرا و حه وصداق ادعوین اسـتجج لكـن خلدا هلن ز خلاد ولیكلرد

علن آن ب ر وار را .و هرچه بیشتر لج علن ولیكلرد ،نزدخكتلر ولیشلد و هرچله نزدخكتلر ولیشلد
كاولتر ویشد .چنانكه هرچه نزدخكتر حه چراغ ویشوی روشنتر ویشوی.
پس خافترد كه ك
تام كدام اتلخ و كاول كلدام ،و حاصل منلیشلود كهلال وگلر حله تلفر .و
كطم وا در تفر اول بلود و فتلمی كله خلدا فرولوده اتلخ لـو ارادوا اخلـروح ّ
العـاوا ا لر ولیخواهرلد

بی لرون رو خ لد ،تللداركی حاخ لد بذرنر لد و حتص لر كنر لد اتللذای را كلله در تللفر ضللرور اتللخ .حللاال
ویخواهمی حگوجمی كه تدارك چرسخ .اوا اعظن از اتذاب تدارك ،حتصر دلر اتلخ از بلرای
خود كه او را حه ون ل هداخخ كند .و دخگر دلر خا حه اشاره و نشانهیا هداخخ ویكند وث اخنكه
اخنجا وی و خد هركس خبواهد كروان برود حاخد از فطنهدروازه و فطنهحمله برود ،و خا دتخ كیس
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را وی ررد و ویبرد تر راه ،خلا آنكله ولی رلرد دتلخ كیسل را و ولیبلرد او را تلا حله ونل ل؛ چنانكله
ویبرد او را تا حه كروان ویرتاند .حاال نه هركه فخ ون دلرلن ،تو از یپ او حاخد بروی ،حسا آن
دلر راه حا

حاشد .پس از برای آن دلر عطوات حسرار اتخ و منیتوان در این جمالس ذكر

آ ا را كرد و مههجا و برای مههكس منیتوان فخ .حلیل ،آن چرل ی كله از عطولات او در ایلن
جمالس ویتوان فخ ،ا رچه حاز هن وشك اتخ ویل شاخد كیس حاشلد كله ایلن ولدرك حلا او
حاشد ،ا رچه حسرار وشك اتخ لكلن اورلدوارم كله حسلرار عواوانله حگلو می كله هلركس حلهقلدر
خود هبرهای بذرد .آن دو عطوخ اتخ :خكی علن اتخ و دخگری عه .
حاال چون از برای كاو چهار تفر اتخ ،حاخد چهار نوع علن بر این چهار تلفر داشلته
حاشد:
ل علن اول دانس اوضاع و انواع راههای تفر اول اتخ.
ل و علن دو می دانس اوضاع ر خقه تفر دو می اتخ.
ل و علن تروم دانس اوضاع ر خقه تفر تروم اتخ.
ل و علن چهارم دانس اوضاع و ر خقه تفر چهارم اتخ.
و ویحاخد رف حهتوی خدا را حداند و صلفاتاهلل را حشناتلد و بر شل از نلزد خلدا حله
توی خل را حداند و تلوك وران خل را حتواند.
حاال این را حدانرد كه تفر چهارم دوقسن اتخ :ویشود كه ایلن پشلخ حله خلدا ،حل
حاشد و ویشود حا حاشد كه از خدا بر شته حاشد .و این تفر حسرار وشك اتخ و علن حه
ك
این تفر هن حسرار وشك اتخ .اوا علن تلوك حا خل  ،از اخنا وشك تر اتخ و این نه حظ
هركس و نه جای هركس اتخ كه حا اینمهه وردم تلوك كند حا هركس حطور خودش .و ایلن
علن نزد ون وشك تر اتخ از ر علوم ،ز یراكه هر علهی را ویتوان یر خاضات و جماهدات
حتصر كرد و اوا این علن حه ر خاضلات حسلرار و جماهلدات حسلرار حتصلر ولیشلود و خداونلد
ّ
عاو در وصف این علن ویفرواخد انك لعّ رلو عظمی حدرتیت كه تو هرآخنه بلر خلل عظرهلی
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ُ
ویحایش .پس خدا یآهذر را خل عظمی خوانده .چگونه نه ،و حالآنكه شرعهای از شرعران
ا ر حناشد حا این خل راه برود ،بذنی چقدر صدوه حاخد حكشد و آن ب ر وار حملرط اتلخ بلر كل
عاهها و او حاخد مهه احوال وردم را حداند و حا آ ا تلوك مناخد.
اوا رعرخ از احواالت جزی كار خود خذر ندارند ،وث كیس كه در صحن خانه حاشد و
از حاالی حام خذر ندارد .و ا ر در حام خانه حاشلد از حلاغ و صلحرای خلود خذلر نلدارد وگلر بلرود و
بذرند .حاال هوش داشته حاشرد و ول هركیس را خمور خد و هركس ادعای كند از او و تیر خد .و
دخگر اخنكه كیس كه ادعا كند كه ون از اه آ امن و احوال آ لان را ولیدامن و حلال اخنكله از
زونی خذر ندارد و از اوضاع عاو خذری ندارد ،دلر نادای اتخ .چه خوب فته اتخ:
كللللله بلللللر آ ا لللللا برلللللرداخیت؟

تللو كللار زولنی خكسللره تللاخیت؟

و ا ر كیس ادعای ارشادی كند ،اخنكه آه پانزده ذرعی حكشد و نگاهی حله تلقف كنلد و
حگو خد واص شدهام ،مهنی دلر حططن اوتخ .ز یراكه حه ذات خدا كیس منیرتد و قلول او
دلرل واصل شللدن حلله درك اتللخ .و حللال اخنكلله شللر خعخ را كاول نكللرده اتللخ ،و كیس ل كلله
شر خعخ را متام نكرده ،چگونه پا حه ر خقخ وی تارد؟ ون ل اول را ی نكرده ،چگونه حه ون ل
ً
ك
ك
دو می ویرتد؟ ا ر از پلله اول نگلتری ،حله پلله ثلای منلیریس .خقرنلا ایلن دروغ ولی و خلد .هنلوز
وسللأله حللطل و حللرام را منلیدانللد و اتللتنجاء را منلیدانللد .چگونلله حل در وجللود كیسل جلللوه
ولیكنللد كلله علللن هللاهر نللدارد؟ و كیس ل كلله علللن شللهاده را نللدارد ،از علللن غر لج چگونلله خذللر
ویدهد؟ و چگونه او را تصدی ویتوان كرد؟ و منیتواند كیس حداند چر ی را وگر حمرط حه او
ك
ك
ك
حاشد .وث كیس كه در پله دو می حاشد ،پله اول را ویدانلد و كیسل كله در پلله تلروم حاشلد ،از
ك
ك
پله دو می و اول خذر دارد ،و مهچننی تا هرجا برود .لكن كیس كه در پله اول حاشد ،ا ر حاشد ،از
حاال خذر ندارد حلكه هرچه را كه ویبیند ویداند مهان را الغرر؛ و ا ر نذرند هرچ منلیدانلد .پلس
انشاءاهلل مشاها حعد از این ول كیس را خنواهرد خورد ،ز یراكه خدا رتوا كرده اتخ اخنا را و
بر خداتخ كه حططن حا

را هاهر كند .و چون حططن او بر مشا واضح شد ،ا ر هلر عهلیل از
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دتخ او برآخد ویدانرد كه او از تحر اتخ و عه شرطان اتخ.
پس این ورد كه این ادعاها را كرده اتخ از نلاوربو ی كطولش و افتراحسل حله خلدا و
رتول ،و حطل خدا را حرامكردن ،و حرام خدا را حلطلكلردن ،و آوردن كتلاب جدخلد و وحلی
جدخلد حعللد از كتللاب خللدا و وحلی خللدا و اوثللال ایلن خرافللات ،حطللطن آن وعلللوم ولیشللود بللر
صاحذان فهن و دین .و كسای كه تصدی كردنلد او را كله او یآهذلر اتلخ ،خلا اولام اتلخ ،خلا
حاب اتخ ،بذرنرد چقدر امحقند كه حه این امح رو آوردهاند و حه این خرافاتش تصدی او را
كردهاند .ون از وقیت كه این ورد ادعا كرد ،اورلد بر خلدهام از ولردم .ز یراكله كسلای كله یشلوای
وردم بودند چندینتال ،رفتند از یپ او ،از دخگران چه توق كمن؟ وگر اه كروان كله اورلدوارم
ول خنورند حعد از این .آخا كیس كه از اه عاو وثال اتخ كه حمرط اتخ بر این عاو ،از این
عاو خمذر نذاخد حاشد؟ آخا عایل از دای خمذر نرسخ خا هسخ؟ ا ر كیس در علاو ارواح حاشلد ،از
جسن خذر ندارد؟ الذته دارد .حاال كیس كه حگو خد ون حه عاو ارواح رفتهام از عاو اجسام حاخد
خذر حدهد ،و كیس كه حگو خد ون حه عاو عق رفتلهام حاخلد از علاو نفلس خذلر داشلته حاشلد ،و
كیس كه حگو خد حه عاو فماد رفتهام حاخد از عاو عق خذر داشته حاشد ،و كیس كه در عاو واده
حاشد از احوال وثال خذر دارد ،و كیس كه در عاو ذرعخ حاشد از احواالت عاو واده خذر دارد
وهكتا ایل آخر .حاال آن كه این ادعاها را ویكند چه خذر دارد از این عاهها؟ و چه خذر دارد از
احواالت جاحلسا و جاحلقا و آ ا دو شهر عظرهنلد ،خكلی در جاحلسلا و خكلی در جاحلقلا .و اهل
ایلن دو والخلخ از ورلان زولنی و آ للان عذللور ولیكننلد و حلله هللن ولیرتللند و خكللدخگر را وطقللات
ویكنند؛ و جاحلقا در وآرب اتخ و جاحلسا در وشلرق .و كجلا آ لاه اتلخ از ج یلره خ لرا ،و
كجا آ اه اتخ از حبر ابیض ،و كجا آ اه اتخ از آن رف قاف؟ ز یراكه این هفخ اقلرهی كله
هسخ ،این رف قاف اتخ و مهه اخنا شرعران اورراهمونرنند ،و مهه ونتظر ههلور اولام خلود
صاحجالزوانند .پس آ ا حا هلن ولیآخنلد و ولیرونلد و اهل جاحلقلا و جاحلسلا در ورلان زولنی و
آ للان حللا هللن تللخن ولی و خنللد كلله ا للر كیسل صللذح للوش حدهللد و هللوش خللود را ل كنللد،
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ویشنود صدای اخشان را ،و صوت زن
عاو را و رن

حروا ای اخشان را؛ و علها ویدانند احلواالت ایلن

و لذاس و اك و شرب اخشان را ویدانند.

پس آنكیس كه ادعای این خرافات ویكند حه دانس این علوم آزواخش كنرد اخشلان
را .عاو حاخد ا طع داشته حاشد از حبر ابیض كه اول خدا خلاقوت تلرخی خلل كلرد و حله نظلر
هرذخ حه او نظر كرد ،آب شد و كف كرد و از ز یر آن هپن شد حه ا راف .و از ج یره خ لرا و از
عاو نفوس و عاو عقول و عاو فماد ،حلكه از اوضاع هزار هزار عاو حاخد وطلل حاشلد و دانسل
ایلن اوضللاع ،اول ورحلله تللفر اول اتلخ .پللس كجاخنلد اخشللان و كجاتلخ وقللام علاو؟ هللان
ویكنند كه علن مهنیهاتخ كه وطحظه ویكنند حه این كتج ك
تین و وطالعه ویكنند و حاز از
خادشلان ولیرود و چللون خبواهنلد درس حگو خنللد تللا وطالعله نكننللد منلیتواننلد حگو خنللد .و هللان
ویكنند علن ،این علوم غر یذه هاهره اتخ كه اكثر از اخنا در نزد خمالفنی اتخ .و علن نرسخ
وگر علن اه بیخ؛ و علن اه بیخ آن نرسلخ كله نلزد ك
تلین اتلخ و نلزد خملالفنی اتلخ .پلس
بذرنرد كه علن این اتخ خا آ ا كه اخشان هان ویكنند كه آن علن اتخ؟ و حالاخنكه نادای
اتخ .حه جهخ اخنكه علن كه نرسخ ،جه اتخ .حاال انشدكن حاهلل ویشود كه دانس از
ندانس هبتر نذاشد؟ خوب این را كه در كتاب دخدهای و خاد رفتلهای ،كیسل دخگلر هلن بذرنلد
خادوی ررد .پس چله فخلری اتلخ؟ و حلالاخنكله عللن نرسلخ و عللن آن اتلخ كله ا لطع بلر
ك
اوضللاع خلقللخ حاصل كنرلد و حقرقللخ مهلله علللوم را حلله للور وشللاهده بذرنرلد؛ واال اخنكلله تللو
خبوای و خاد حگرری ،هركس خبواند خاد وی ررد .وث ا ذا كله كتلج لج خوانلدهانلد و ذرلج
شدهاند ،هركس هن خبوانلد ذرلج خواهلد شلد .هلركس قصلرده انلوری را خبوانلد خلاد ولی رلرد
قصرده انوری را ،و هركس خنواند خاد منی ررد .هركس قصردهای حفظ كرد از حفظ ویخواند
و هركس نكرد منیخواند.
حه هرحال اخنا علن نرسخ ،العلن ن ر خقذفه اهّلل یف ملج ون خشا عللن نلوری اتلخ كله

ویانلدازد خلدا در قللج كیسل كله خبواهلد و ولیانلدازد در قللج كیسل كله ك
حملج اتلخ .ا لر حله
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خككوری حگوی كه این قذا تذز اتخ و حه خكی نگوی ،چه فخر دارد آنكه ویداند كه قذا تذز
اتخ بر آنكه منیداند؟ این علن نرسخ كه حه هركس حگو خند قذا تذز اتخ ،حداند و حه هركس
نگو خند نداند؛ علن آن اتخ كه بذرند قذا تذز اتخ .پس ا ر كیس حگو خد ون عاهن او راتلخ
وی و خد؟ و كیس حگو خد آن عاو نرسخ ون عاهن ،آخا جاه چه ویداند كه كداورك از اخنلا
َ
عاهند؟ ا ر چشن عاوبنی نداشته حاشد منیبیند و كور اتخ .وثلش وث كوری اتخ كله حله
او خاد دادی قذا تذز اتخ و وی و خد قذا تذز اتخ ،چشلهداری هلن ولی و خلد قذلا تلذز اتلخ.
حاال كوری دخگر كه ویشنود ایندو وی و خند قذا تذز اتخ ،منیداند كدامخلك چشلن دارنلد و
كدامخك چشن ندارند .حاال این علوم مشا را فرنگی هن ویتواند اخت مناخد ،آخا كاو اتلخ؟ و
این اتخ علن اه بیخ؟ حاشا ،علهی كه حاعد كهال اتخ علهلی اتلخ كله نلزد اهل بیلخ
اتخ و شرعه اخشان ،نه آنكه ممكن اتخ كه نزد فرنگی و ك
تین و غرره حاشد .نه هركه ادعا كرد
عاو اتخ و نه هركه فخ ویتوان از او پتیرفخ .این اوری اتخ عظمی و شأن هركس نرسخ.
ول خمور خد ،هركس ادعا كرد حدون عطوای كه علرض كلردم ،از او و تیر خلد .عللن نرسلخ در
نزد كیس كه خاد رفته اتخ ،حلكه علن نزد كیس اتخ كه او را حه وشاهده دخده و از حقرقلخ
او ا طع دارد .پس اخشان كه نرستند عاو و خود را عاو وی و خند ،هاهند و اغواكننده خل .
ّ
ول خمور خد ،خداونلد علاو ولیفرواخلد اّناخیشـ اهّلل وـن عغـاده العلهـا ولیترتلد علاو از خلدا و
عطوخ ترس ،ر خی و ر خدن رن

و فرو رف چشن و حه ز یر آودن زانوهاتخ .و ر خی حه

وعین وعصرخنكردن و اعخكردن اتخ .كجاتخ خوف او و كجاتخ ا اعخ او؟ ویبیمن
كه ِهر از ِبر منیداند و وسأله شرعی را جواب منی و خد .اوا ا ر لر خیتین هلن بذرنرلد عذلد عذلد

قذللول وكنرلد .ز یراكلله للر خی دو للر خی اتللخ :خكلی از وكللر و غلذلله شلرطان اتللخ ،و خك لی
ً
للر خی حقلریق اتللخ .و بللرای كیس ل كلله چشللن دارد كلله بذرنللد حطللطن او را هللاهرا و لیبینللد و
ً
ك
ویداند حا نا حا اتخ .ز یراكه خداوند عهد فرووده و وتكف شده كه حا ل را رتلوا كنلد و
آثار نفس كاواره را خمیف نگتارد .واججمت حه ّ
السحر ّا .اهّلل سیغطله ّا .اهّلل الخصـلح عهـل امل سـاین
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خدا حا ویكند اخشان را و اصطح منلیكنلد عهل وفسلدین را .و مهلنیكله حطلطن اخشلان را
هاهر كرد ،حسا حاشد كه دولخ هاهره او را ز خاد كند و ك
عزت حه او حدهد و قذرله و عشررهای حله
او حدهد ،وث حكاخخ ی خد و تردالشهداء كه مهان تر راه رف بر اوالد یآهذر و غصجكردن
ح او و دمشین او ،كفاخخ حططن ی خد را كرد .اوا حه او ك
عزت و دولخ داد و دولخ هاهر را حه او
وا تاشخ .و عاق

ك
ول او را دخگر منیخورد و حقرخ تردالشهداء و حططن ی خد بلر مهلهكلس

واضللح شللد .پللس حاخلد حل را شللناخخ و حا ل را هللن شللناخخ و خللدا اخنكلله حا ل را رتللوا
ویكند ،در این شكی نرسخ و رتوا هن ویكند .مهنیقدر كه عهر فلخ ولن دو وتعله را حلرام
كردهام كه یآهذر حلطل كلرده اتلخ ،حلس اتلخ از بلرای حطلطن او .حلاال چلون دانسلترد كله
هركس حطل خدا را حرام كند ،و حرام خدا را حطل كند وشرك و كافر اتلخ حالذداهله كیسل
ك
دخگلر از یپ او منلیرود وگلر خللودش دو تله وثقلایل عهلری حاشللد .واال كیسل كله از عهلر چرل ی
ندارد ،آن هر ز از یپ عهر منیرود؛ ز یراكه حططن او را خدا هلاهر كلرده .و مهلنیكله عهلر خلطف
یآهذر كرد ،حس اتخ در حططن او .و اخنكه صاحج اوضاع و تلطنخ بود ،از این اتلخ كله
چندروزی در حططن نشو و منای حكنند و این اتخ كه فرووده اتخ كه ا ر نه خوف ایلن بلود
كه ومونان ضعرف النفس كافر شوند ،هرآخنه آنقدر حه كفار ویدادمی كه تقفهای خانه خود را
از نقلره كننلد ،و ولمون را آنقلدر فقرلر ولیكلردمی كله شلرحخ آی نداشلته حاشلد خبلورد .ولردم لرم
دنراخند و خذری از آخرت ندارند ،وردم حه خواحند و هر اه ُوردند بیدار ویشوند .الناس نیام فاذا
واتوا انتهبوا وردم حه خواحند هر وقخ ُوردند بیدار ویشوند .وردم وشآول حه دنراخند و از للج

دین دتخ برداشتهاند ،چشهشان حاز نرسخ و حه نور خدا نظر منیكنند و الج ح نرسلتند
و خود را و دین خود را حه دتخ دخگران دادهاند و یپ آ ا را رفتهاند .انشاءاهلل نذاشرد از آن
كسای كه خدا ویفرواخد رمت اهّلل عّ مل هبن و عّ مسع ن و عّ احصارهن اشاو و هلن عـذاب
المی .و حه عذرت نظر كنرد و ح را از حا

مترز دهرد و لج ح كنرد تلا بیابیلد حل را .و بلر

الج عاق وشتذه منیشود ح و حا

 ،حر خّ و زاهد ،علاو و جاهل  ،و كاول و نلاقّ؛
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ز یراكه از برای هر خك عطوای اتخ .و خك عطوخ كاو را فتمی كه حاخد علاو حاشلد ،و علاو
حه چهار علن حاشد.
و عطوللخ دخگللر او عه ل اتللخ ،و آن حاخ لد خللاجف حاشللد و اور لد داشللته حاشللد .ولكللن
عطوللخ تللرس ،للر خی

اتللخ ،و زرد شللدن رو ،و فللرو رفل چشللن اتللخ ،و اورلد عه ل كللردن

اتخ .و اورد منیشود وگر حشنایس او را و خقنی كلین؛ ز یراكله ح لرت صلادق فروودنلد الرجـا
فرع الیقنی اورد ،فرع خقنی اتخ و ویفرواخد خقنی املر یر ی یف عهله خقنی ورد دخده ویشلود در
عه او .پس عطوخ دارد هر خك و حه حمض ادعا منیشود از صلاحج ادعلا چرل ی پلتیرفخ.
در حدخیث ویفرواخد هان ویكند فطنكس كه اورد دارد ،و دروغ وی و خد؛ ا ر اورد داشخ حه
خلدا حله تللوی او ولیرفلخ .ا للر كیسل حله حنللدهای اورلدی داشلته حاشللد ،صلذح و شلام پللایپ او
ویشود تا اوردش حاص شود .ا ر حه خدا اینقدر اورد داشخ ،چرا كوشش منیكرد؟ آخا این
اتخ اورد كه هركه هرچه خبواهد حكند و حگو خد خدا رحمی اتخ؟ خوب ،ا ر خدا رحمی اتخ
رازق هن هسلخ ،چلرا ایلنقلدر للج وعرشلخ ولیكلین و للج رمحلخ خلدا منلیكلین؟ چلرا در
عذادت كوشش منیكین كه ز خلادی رمحلخ خلدا از ایلن اتلخ ،و للج رزق ولیكلین؟ كله ا لر
نكین هان ویكین كه منیرتد ،و حالاخنكه خداوند عاو فرووده اتخ خا ارض ال ترز یق عغادی
ّ
ّ
اال حكـ ّـا الیه ـنی و عــرق اجلغ ـنی اال الــج العلــن و خللدا ضللاون رزق حللدن تللو شللده اتللخ ،ویل
ضاون دین تو نشده اتخ و دین تو را در لج تو قرار داده اتخ .پس كوشش علن هن حكن
تا بیای .چرا برای دنرلا و حتصلر وعلاش حر خیصل و در للج آخلرت حلر خّ نرسلیت؟ پلس
عطوللخ اور لدواری حلله خللدا ،كوشللش حلله تللوی اوتللخ .و مهچن لنی حمذللخ حلله او ،عطوللتش
ترككردن غرر اوتخ؛ و حمذخ ،حعد از علن اتخ لكیالتأسوا عّ وافاتكن یآهذر فروود ا ر از تو
بررتند خدا را شناختهای ،تكوت كن .منیتوای حگوی حیل ،چراكه وعرفخ او عطویت دارد و
عطوخ او دوتیت اتخ .ح لرت صلادق فرولود ّ
احلـج فـرع املعرفـة پلس كله ولیتوانلد خلدا را
دوتخ دارد؟ و حالآنكه ك
حج ،عطوخ او خقنی اتخ؛ و عطوخ خقنی ،خوف اتخ و اورد.
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و عطوخ خوف ،ر خی اتخ؛ و عطوخ اورد ،كوشلشكلردن .آخلا دوتلخ ،كیسل اتلخ كله
حگو خد حمذوب ون چشن ندارد ،خا حد رو و حدخل اتخ؟ آخا ویشود كه كیس كیس را دوتخ
حللدارد و عرلج او را حگو خلد؟ خلا كیسل عرلج حمذللوب او را حگو خلد و او حشللنود؟ حاشللا ،دوتللخ
منیبیند وگر نركوی را از دوتخ خود .ویشود كه دوتخ عیل ،ف رلخ او را حشنود و ر هلای
ردن او ترخ شود و ووهای حدن او حه حركخ آخد ،و نتواند حشنود؟ حاشا ،این نرسخ دوتخ
دوتخ خداتخ و منیتوان
دوتخ
آن ب ر وار .پس نرسخ دوتخ خدا ،ز یراكه دوتخ خدا،
ِ
ِ
خدا را دوتخ داشخ و حمال اتخ وگر حند ان ومون خدا را دوتخداش

كه دوتیت اخشان

دوتیت خداتخ و دمشین اخشان دمشین خداتخ ،و احترام اخشلان احتلرام خداتلخ و اذخلخ
اخشان اذخخ خدا .حدلر قوله تعایل یف احلدخد القدیس ون اذی یل ولیا فقـاحارز ین حاملحارحـة
كیسل كلله اذخلخ كنلد ویل وللرا ،حلله حتقرل كلله حللا ولن حمارحلله كللرده اتلخ .و مهچنلنی رجنانرلدن
دوتخ خدا ،رجنانردن خداتخ و خدا انتقام ویكشد از اخشان و ویفرواخد ّ
فلما اس ونا انتقهنا
ِ

وفن.

پس دانسترد كه اورد حه خدا ،اورد حله آل ك
حمملد اتلخ و تلرس از خلدا ،تلرس از اخشلان

اتخ ،و حمذخ خدا حمذخ اخشان اتخ و حمذخ حه خدا غرر از این ناوعقول اتخ .هر اه لج
رضای خدا ویخواهی ،لج رضای اخشان منا و هر اه وسروری خدا را ویخلواهی وسلروری
ّ
فقاسراهّلل و ون ّ
ّ
فقاسر ین و ون ّ
ّ
اخشان را خبواه ون ّ
فقـااحبن و وـن
احـج ومونـا
سر ین
سر ومونا
ّ
ّ
فقااحج اهّلل و منیشود دوتیت ورز خد وگلر حله چرل ی كله وناتلذخ داشلته حاشلد و انلس
احبن
داشته حاشد.
كنلد مهجلنس حللا مهجلنس للرواز

كذلللللوتر حلللللا كذلللللوتر حلللللاز حلللللا حلللللاز

حا خدا كیس وناتذخ و انیس نلدارد ،چگونله ولیشلود كله دوتلخ خلدا شلد و اورلد حله
كهال اتتاد اتخ دوتیت و خوف و
خدا و ترس از خدا ،حه غرر از این منیشود .پس عطوخ ِ

امیان ،و عطوخ تشر اتخ دوتیت حا شرعه ،و عطولخ امیلان اتلخ دوتلیت حلا ولموننی .ایلن
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ّ
اتخ وعین ون ّ
فقااحج اهّلل و دوتیت دوتلتان خلدا و دمشلین دمشنلان خلدا ،امیلان
احج ومونا
اتخ و ون در «الزامالنواصج» نوشتهام كه حه اوام عرض كردند وا دوتخ مشاجمی خا نه؟ اوام
فروودند بذرنرد ا ر دوتتان وا را دوتخ ویدار خد ،عطوخ این اتخ كه وا را دوتخ ویدار خد
و ا ر دوتتان وا را دوتخ منیدار خد ،دوتخ وا نرسترد.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه هشمت»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

رب العــاملنی و مـ ّـّ اهّلل عــّ ّ
احلهـا هّلل ّ
حممــا و آلــه الطــاهر ین و لعنــة اهّلل عــّ اعــاا ن و

اام حقوم ن و نام شیعهتن و ونكر ی ف اجل ن ون ّ
اجلـن و االنـس وـن االولـنی و االرـر ین
ایل یوم الاین.

ّ
ّ
رااونا عامل جل شأنه در كتاب حمكن رود ویفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة
ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..
كلطم ولا از تفسلرر ایلن آخله شللر خفه رتلرد حله ذكللر عطولخ شلخّ كاول و فتلمی كلله آن
عطوای كه حتوان در این جمالس فخ كه كیس حتواند حفههد ،عللن اتلخ و عهل  .و ایلندو،
عهده عطوات اوتخ؛ ز یراكه ا ر آن شخّ كاو عاو نذاشد منیتوان از او اخت كرد هرچچرز
را .و اوا علن یعه منیشود و عه یعلن هن رری ندارد؛ ز یراكه حه اعتذاری روح علن عه
اتخ و حه اعتذاری روح عه  ،علن اتخ .پس جسن یروح ،ورده اتخ و بر ورده هرچ رری
وترتج منیشود؛ و روح یجسن هن ههوری ندارد.
حاال در هاهر ،علن حه ونزله روح اتخ و عه حه ونزله جسن؛ اولا در حلا ن ،عهل حله
ونزله روح اتخ و علن حه ونزله جسن .حه جهخ اخنكه عه  ،علخ غای اتخ و علخ غای
وقدم اتخ در خلقخ و ك
وتأخر اتخ در ههور .هرچه در خلقخ ك
ك
وقدم اتخ در آخر بروز ویكند
چنانكه یآهذر اول واخل اهلل اتخ و در آخر انذرلا بلروز كلرد در اخنجلا ،و غلرض خلدا هلن
ّ
اجلـن و االنـس ّاال لیعغـاو .خعلین خلل نكلردم ك
جلن و
عه اتخ چنانكله ولیفرواخلد وارلقـ
انس را وگر از برای عذلادت .و ولراد از عذلادت هلن وعرفلخ اتلخ و ایلن اتلخ عهل و عللخ
غای .پس حاص علن عه اتخ ،خدا عه را یش خل كرد و علن را آخلر و عللن را كاول

ّ
ابراز داد و عهل را آخلر ابلراز داد ایلن اتلخ كله ولیفرواخنلد العلـن هیتـف حالعهـل فـا .اجاحـه واال
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ك
فارحتل علن لج ویكند عه را ،ا ر جواب داد حایق ویواند بر او واال ویرود.
حه هرحال علن روح اتخ و عه جسن و كاو هر دو را متام دارد و ناقّ ا ر عه كند
یعلن ،بهیوده اتخ .و اوا عاو هر اه عه نكند ،عقاحش هزار ورتذه بیشلتر اتلخ از جاهل .
ك
ً
وثط هر اه تو حدای مناز را و نكین ،وعاقج خواهی بود؛ و ا ر كیس نداند ،وكلف نرسلخ .ایلن
َ
العامل فسا العامل هر اه فسلادی كنلد شلخّ علاو ،فاتلد ولیشلود
اتخ كه فروودهاند اذا فسا ِ
عاهی .ح رتاورر فروودند دو كس پشخ ورا شكستند :خكی علاهی كله عهل نلدارد ،و خكلی
عاویل كه علن ندارد و اخنا پشخ ورا شكستند .و چرا پشخ وی و خند؟ حه جهخ اخنكه پشخ
حه وعین خاور اتخ و پشخ ،خاریكننده اتخ .منیبینرد كه برادران را پشخ خكدخگر وی و خند؟
این اتخ كه اوام فروودند اعینونا ب رع و اجهتاد اعانلخ كنرلد ولا را حله ورع و تقلوی و اجهتلاد.
حاال هركس خاری اوام كند ،پشخ اوام اتخ و هركس خاری نكند و وعصرخ كند ،پشخ اوام
را شكسته اتخ .فروودند وا را خاری كنرد در شفاعخكردن حه اخنكه لمی خود را از آب حكشرد
و وعصرخ وكنرد ،و آنقدر نورانریت حه هن برتانرد كه نرازی حه شلفاعخكلردن نداشلته حاشلرد.
پلس دخنلدار ،خلاری اولام كلرده اتلخ و یدیلن ،خلاری اولام نكلرده اتلخ و الذتله پشلخ دیلن را
شكسته اتخ .حاال ناقّ ،پشخ عیل را شكسته اتخ و چننیكیس ورشد و اتتاد منیتواند
حشود ،و اینكه پشخ اوام را ویشكند ،حه حد كفر ویرتاند نه امیان .چگونله ورشلد ولیشلود

كیس كه ِه كخ از ِب كخ منیداند؟ ول خمور خد ،ول هركیس كه هر ادعای كند خمور خد .چه فاخده؟ از
آنروزی كه این ورد این ادعاها را كرد ،ورا وأیوس كرد از وردم .كسای كه یشوای خل بودند
ك
ك
و وط بودند ،از یپ او رفتند؛ واال وی فمت چرزهای كه هر ز نشلنرده بودخلد و ا لر منلیترتلردم كله

حرفهای ون ول شود ،وی فلمت وطلالی چنلد را .ا رچله انشلاءاهلل اورلد اتلخ كله مشاهلا لول
خنور خد و از یپ او نرو خد.
و اولا و ك للخ خللدای را كلله التفللات او تللاعخ حله تللاعخ وللدد حلله وللاویرتللاند كلله از یپ
حرفهای لآو منیرو می و خداوند عاو عق وا را از نور حدن یآهذر خل كرده اتلخ و حله بركلخ
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آن ب ر وار ویفههمی نركوی را و مترز ویدهمی حل را از حا ل و یپ حل ولیرو می ،و ایلن هلن از
ك
توفرل خداتللخ واال ا للر التفللات او نذللود هلرچ منلیفههرلدمی و هلرچ منلیدانسللتمی .حلله هللر حللال
ّ
ّ
حللهجهللخ ش ل ه دذهللا وكللرر خبوانر لد الل ــن الجتعلنــا وــن املعــار ین و الخترجنــا وــن حــا التقص ـیر
حارخداخا ،قرار وده وا را از عار خهكنند ان و بیرون وذر وا را از ك
حلد تقصلرر .و تقصلرر خلود را حاخلد
بذرین و خود را از تقصرر حلاال نذلری ،ز یراكله ا لر تقصلرر خلود را مهرشله لیش نظلر حلداری ،هر لز
خمتصر وطلج ،كیس كله عللن
عجج منیكین و وعصرخ منیكین و حه اعخ وشآول ویشوی.
ِ

ندارد و عه ندارد دو ول منیارزد ،ا رچه ادعای ب ر ی كند.

در هفته تاب خواتتمی حگوجمی علن چرسخ ،و فتمی كه این شخّ حاخد علن حه چهار
تفر داشته حاشد .و علن تفر اول را حداند كه چطور وردم ترر ویكنند تا حجخ خود و یشلتر
منلیرونللد .پللس اخلخ تلرر شلرعه ،تللا اوللام اتللخ نلله حلاالتر .ز یراكلله اوللام حجللخ اتللخ؛ حلكلله
هرچكس حه حجلاب منلیرتلد و تلا ایلن لرف حجلاب ولیرونلد ،ا لر حله حجلاب برتلد حمتلرق
ویشود .خكووی حورالعنی را ا ر بیاو یزند وران زونی و آ ان ،ر اه زونی و آ ان حمترق
ویشوند و حالآنكه حورالعنی از نور وموننی خل شدهاند .پس نور اخشلان حمتلرق ولیكنلد و
كیس منیتواند حه اخشان برتد .و این علن اول اتخ و وقدوه این علن ،ا طع از اوضاع ایلن
عاو اتخ.
و اوللا علللن تللفر دو می اعظللن از تللفر اول اتللخ و شللرح او ز خ لادتر اتللخ و ای لن جم لالس
نجاخش شرح آن را ندارد .لكن آنقدر كه یهبلره نذاشلرد یفاجلهلله شلرحی ولیكلمن .عللن تلفر
دو می علن ك
حمبخ اتخ و علن فناتخ و در اخنجا وسافر ،خود را نرسخ ویكند و فای ولیكنلد
در جنج او ،تا او مناخنده او حاشلد؛ چنا له فلانوس ،خلود را در جنلج مشل فلای كلرده اتلخ و
متاشای انوار خدا ویكند و ال اوام را متاشا ویكند و ترر ویكند تا حه ال او ویرتد .پس
حسن ال او دل این را ویبرد و بهیلوش ولیكنلد ایلن را .ا رچله لفلظ عواوانلهای ولی لو می،
لكلن حسلرار وطللج عظلمی اتلخ .پلس چشلن او كلله حله لال دوتلخ ولیافتلد ،از ایلن روزنلله
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چشن ،آتش ویافتد حه دل و ویتوزاند هرچه غرر دوتخ اتخ و حعد وی ردازد حه دل؛ وث
آتش كه حتاحد حه آهن و او را حتاحلد تلا خلود آتلش شلود ،حلاال ولیشلود مهچنانكله شلاعر فتله
اتخ:
تللو آوللد خللورده خللورده رفللخ وللن آهسللته آهسللته

ز حس حسمت خرال تو ،تو شمت پلای تلا تلر ولن

دخگر وی ترد از حمذخ و از حذرج و حمذوب حاال ویرود كه « ك
ك
اهحج
اهحبة حجاب بنی

و اهحذوب» حمذخ حجای اتخ وابنی حذرج و حمذوب .خكجا ترتاپا حملو لال او ولیشلود،
منیرود راهلی وگلر حسلوی او ،و منلی و خلد وگلر آ له را كله او خبواهلد .و نرسلخ ا اعلخ او وگلر
ا اعللخ خللدا .منلیبینرلد خداونللد عللاو ولیفرواخلد حگللو ای ك
حممللد ا .كنــمت ّ
حتبـ  .اهّلل فــا ّ غعوین
حیغغكن اهّلل ا ر مشا دوتخ ویدار خد خدا را ،پس وتاحعخ ورا حكنرد تا اخنكه دوتخ حدارد خدا
مشللا را؛ مهلنی اتللخ دوتللیت خللدا الغرلر چنانكلله ولیخللوای در حعیضل از ز خلارات وــن احـ ّـبكن
ّ
فقااحج اهّلل و ون احض كن فقااحضض اهّلل كیس كه دوتخ حدارد مشلا را ،دوتلخ داشلته اتلخ
خدا را و مهنی اتخ دوتیت خدا الغرر .و هر اه ا اعخ كین یآهذر را ا اعخ كردهای خدا را
و ا ر حه غ ج درآوری او را حآ ج درآوردهای خدا را .پس ا لر اذخلخ كلین او را ،خلدا انتقلام

ویكشد از تو چنانكه فروود ّ
فلما اسـ ونا انتقهنـا وـفن حلاال هر لاه انتقلام حكشلد ولمون ،انتقلام
كشرده اتخ خدا.

چون خلدا خواهلد كله لرده كلس َدرد

وللللرلش انللللدر عنلللله پاكللللان للللد

ا ر خدا خبواهد كیس را انتقام حكشد ،در دل ومون كدوری از او یدا ویشود كه انتقام
كشرده ویشود.
در زوان ادر خس پادشلاهی بلود كلافر ،روزی در صلحرای ولی تشلخ ،و رعلهای دخلد در
اخخ راوت و خویش .رترد ایلن و رعله از كرسلخ؟ فتنلد از خلك شلخّ رافیضل اتلخ.
فخ بیاور خد او را ،آوردند .پس پادشاه حه او فخ بیا این را حه وا حفروش .آن ورد ومون فخ
ای پادشاه تو حمتاح نرسیت حه خك و رعه ون ،و ون عرال دارم و حمتاجن و منیفروشن .چون در
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آن عهلد حنلابود كیسل حله كیسل هللن نكنللد ،تشلخ از و رعله .و حله تلذج ایلن و رعله پادشللاه

هلن و ك
غهگنی بود تااخنكه روزی زن پادشاه حه او فلخ تلذج ك
غلن مشلا چرسلخ؟ فلخ چنلنی
و رعللهای از فللطنرافیض ل اتللخ و خواتللمت از او حگر لرم ،نللداد .زن فللخ غللن خمللور ،وللن اخ ل
َ
حسراری دارم ،مهه بر دین تواند و ون ویفرتمت عی از اخنا ویآخند و در نزد قایض شهادت

ویدهند كه این خارج از دین تو اتخ و ك
تذری ویكند از این دین ،ولالش را و و رعلهاش را از

شرع خود ،وال و و رعه او
او وی ررمی .پادشاه قذول كرد .آ ا آودند و شهادت دادند و حه حكن ِ

را از او رفتند .پس ندا رترد حه ادر خس كه برو حه پادشاه حگو كه وموین را اذخخ كردی ون هن

تو را اذخخ ویكمن ،و زورنش را غصج كردی و والش را لرفیت ولن ولال تلو را از تلو ولی رلرم ،و
زنخ را از تو وی ررم .پس خدا انتقام كشرد حه تذج آن ولمون و حلال آنكله علهلی نداشلخ و
وقاوی نداشخ و وقام او نسذخ حه حاال ،وقام نطفله و علقله و و لآه بلود ،و حلاال وقلام تلن
وراهقه شده اتخ و ومونای آنوقخ نسذخ حه ایلن ولموننی شلاه ههاتلی بلودهانلد؛ ا رچله
دوتللیت آن هللن دوتللیت خداتللخ پللس دوتللیت حللا وللموننی ایلن عصللر چلله خواهللد بللود؟ حللاال
وتاحعخ اخشان وتاحعخ خداتخ.

ً
و اوا وتاحعخ چند قسن اتخ و چند درجه دارد ،وثط در كارهلای او تلرر ولیكننلد و در

وكلان او تلرر ولیكننللد و در زوللان او تلرر ولیكننلد و در اخللطق و فتللار و تلایر صللفات او تلرر
ویكنند تااخنكه متام و كاو ویشوند و خود را فای ویكنند ،تااخنكه متام او مناخنده او ویشود.
حاال ا ر ویخواهرد دوتخ او حاشرد ،ا اعخ یآهذر كنرد تا حشو خد دوتخ خدا .پس چنان
ویشود شخّ از ا اعخ او كه ویتاحد نور اوام حه او و ترتاپا نور او ویشود ،وث ذغایل كه
ره آتش ویشود و ذغال اتخ كه فای در او شده اتخ و مهه او آتش شده اتخ.
شخّ عری شتری داشخ در وران راه افتاد و ُورد ،آن عرب آود بر تر شتر و فلخ تلو
كه دتتخ مهان اتخ و تنخ مهان اتخ و ردنخ مهان ،پس آن كه حار ورا ویبرد كجاتخ؟
حاال ذغال ،ذغال اتخ؛ آتش چر ی دخگر اتخ و ذغلال را بلرای آتلش حرولخ ولیدارنلد نله
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برای ذغالبودن .مهچنانكه ورخ مهان وردی اتخ كه زنده بلود ،خعلین ایلن حلدن مهلان حلدن
اتخ ،لكلن آنكله رفلخ چرل ی دخگلر بلود و كیسل دخگلر اتلخ .ولیخواهرلد حرولخ را حدانرلد؟
مشاهللا خكللدخگر را تعللارف ولیكنرلد بللرای خلكچرل ی اتللخ كلله در مشاهاتللخ .منلیبینرلد كلله ا للر
ً
پادشاهی در وران بیاحای كه كیس حا او نذاشد ،دیوانه حشود ،كیسل او را احلدا حرولخ منلیدارد
وگر در نزد كیس از اوالد و اقوام و وزراء حاشد كه این حرولخداشل هلن حلاز حله جهلخ چرل ی
اتخ كه حا آن هوشرارهاتخ .و مهچننی ا ر عاو دهر حاشد كه جمنون شود ،حروخ ندارد وگر
حروخ حه جهخ كسلان او حاشلد .و چرل ی اتلخ عقل كله هلركس حرولخ حلدارد هركله را ،حله
جهخ عق حروخ داشته اتخ و خدا هن او را حروخ داشته كه ویفرواخد اوام تو ّاول وارلو
حعـت ی و جـالیل وارلقـ رلقـا ّ
اهّلل العقل ّمث مال له ادبر فادبر ّمث مال له امغل فامغل ّمث مال لـه ّ
اعـت
ونك حك اعامج و حك اثیج كاول واخل اهلل عق اتخ ،خدا فخ حه او برو ،پس رفلخ .پلس
فخ حه او بیا ،پس آود .پس فخ حه او حه ك
عزت و جطل خودم كه خل نكردم خلیق را كله

هبتر از تو حاشد .و حه تو عقاب ویكمن هركه را حكمن و حه تو ثواب ویدهن هركه را كه حدهن.

ك
پس ذغال ذغال اتخ ،حروخ او حه جهخ آتش اتخ و شلعله دودی اتلخ وكللس

شده ،حرارت و توزند ی از آتش اتخ كه در اخنا جلوه كرده اتخ.
نللللار افروزنللللده شللللعله آخللللیت اتللللخ

نار خود توزنده شلعله آللیت اتلخ

خللود مهلله هلهللخ ك لی افروزنللده بللود؟
دود ترللللره از كجللللا تللللوزنده بللللود؟
پس هر حرویت بر هركس حاشلد از ایلن عقل اتلخ كله نلور ك
حمملدی اتلخ و اوتلخ كله
حاعد فهن و شعور وا اتلخ و ایلن آن نلور ك
حمملدی اتلخ كله جللوه كلرده اتلخ در تلر واهلا و
ك
تذج شعور وا شده اتخ .واال برای كیس غرر از برای این نور حرویت نرسلخ .پلس اخنكله در
اخنجا اتخ آن نرسخ كه وردم هان ویكنند.
ك
جللللاهط ایللللن نللللور علریللللین اتللللخ

نه مهنی جسهی كه تو ویبیین اتلخ

حه هر حال در تفر دو می ویتوزاند آ ه را كه غرر حمذوب اتخ و حعد وی لردازد حله دل
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او و از دل اثر ویكند حه دتخ و چشن و زحان و پا .تاآنكه منی و خد وگر كطم اوام را و منیشنود
وگر تخن اوام را و منیخواهد وگر رضای اوام را .پس فای ویكند خود را و حه جای ویرتد
تقرب ایل العغا حالنوافل ّ
حیت ّ
كه خدا ویفرواخد ّاّناخ ّ
احبه فاذا احغغته كن مسعه الذی خسهع حه و
حصره الذی یغصر حه و لسانه الذی خنطو حه و خاه الیت یغطش هبا و رجله الیت میش هبا این اتخ
و جز این نرسخ كه نزدخك ویشود حنده حه تذج نافله زاردن حه توی ون تااخنكه دوتخ ون
ویشود .پس هر اه دوتخ داشمت ون او را ،ویشوم ون وش او كه حه او حشنود ،و چشلن او
كه حه او بذرند ،و زحان او كه حه او حگو خد ،و دتخ او كه حه او انفاق كند ،و پای او كه حه او راه
ّ
عن احتاأته ا ر خبواند ورا جواب ویدهن و ا ر تاكخ حشود از
برود .ا .دعاین اجغته و ا .سك
ولن ،خلود احتلدا ولیكلمن؛ پلس ایلن كیسل اتلخ كله دخلدار او شللخّ را حله خلاد خلدا ولیآورد.
چنانكه حعیض از حوار ینی از ح رت عریس رتردند كه حا كه حنشرنمی؟ فروودند حا كیس كله
دخدار او مشا را حه خاد خدا آورد ،و تخن او ز خاد كند علن مشا را ،و عه او راغج كند مشا را حه
توی آخرت .نرسخ این وگر اخنكه نلور او نلور خلدا اتلخ ،و تلخن او تلخن خلدا اتلخ ،و
فع او فع خدا اتخ ،و وسروری او وسروری خدا اتخ ،و حم وی او حم وی خدا اتخ ،و
تلخط او تلخط خلدا اتلخ ،و غ لج او غ للج خلدا اتلخ .و آنوقلخ ایلن شلخّ آجرنلله
ترتاپامنای اوام ویشود و خدا حله ف ل اخشلان از حعیضل از وعصلرتكاران ولی لترد و آ له حله
وردم حدهد حه تذج اخشان اتخ .و هر اه كیس وتهسك حه ذخ والخخ اخشان شود ،دعای او
كرد منیشود و دعای او وستجاب اتخ و حه بركخ اخشان خدا بركخ ولیدهلد حله خلل و رزق
ویدهد حه خل  .و حه تذج اخشان هداخخ ویكند خداوند عاو هراهان را.
حله هرحلال در ایلن تلفر ،شلخّ تلام ولیشلود و كاول منلیشلود ولكلن ایلن تلفر حسلرار
وشك تر اتخ از تفر اول و در این تفر ،اوام نورخبش حه او ویكند و ویتاحد نلور اولام حله او
چنانكه متام او نور ویشود كه خود را فای ویكند و ویشود كه:
تللو آوللد خللورده خللورده رفللخ وللن آهس لته آهسللته

ز حس حسمت خرال تو ،تو شمت پلای تلا تلر ولن
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و از مهه جوارحش نور اوام بروز ویكند و در مهه نفوذ ویكند آن نور تا های ویرتد كله او
خود خكجا نور اوام ویشود و جلوه اوام ،و نورخبش ویكند هزار هزار عاو را.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه ّنن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

اص كطم وا در این اتخ كه خداونلد علاو چهلار تلفر از بلرای حنلد ان خلود قلرار داده
اتخ تا اخنكه از عاو نفس و ورتذه نفس حه كهال برتند ،و از ورتذه عذودخخ حه ورتذه ربوبیخ
برتند .حاال هر اه حندهای این چهار تفر را كرد ،نور خدا در او هاهر ویشود و صفات خدا در
او جلوه ویكند و از ر جوارح او بروز ویكند؛ پس خكجلا خلود آن نلور خلدا ولیشلود و آ له

خبواهد ویكند چنا ه خداوند عاو ویفرواخد خا ابنآدم انا ّ
رب امـ ل للشـ كـن فیكـ  .ا عـن
فیهااورتك اجعلك وثّ تق ل للش كـن فیكـ  .ای پسلر آدم ولن خلدای هسلمت كله حله هرچله
حگو می حشو ویشود ،تو هلن ا اعلخ كلن ولرا در آ له تلو را اولر كلردهام ،قلرار ولیدهلن تلو را وثل
خودم كه حه هرچه حگوی حشو حشود.

ّ
حاال آخا خدا اور حه چه كرده و واها حه چه وأوور می؟ حه وقت ای وعلین ختلقـوا حـارالق

اهّلل وعلوم شد كه ولا را حله اخلطق و افعلال خلود ولأوور كلرده و هرچله را كله یآهذلر اولر فرولوده
صفات خدای اتخ و از آ ه ی فرووده ،صلفات شلرطای اتلخ و صلفات حرلوای اتلخ.
پس وا وأوور می حه صفات خدای .حاال ا رچه بر وردم ران اتخ اخنكه وی و می ولا ولأوور می
حه صفات خدای ،لكن نذاخسخ ران حاشد .وا حعیض از آ ا را شرح ویدهمی تا حشناترد آ ا
را و آتان شود بر مشا عه حه آ ا .از آن له خدا اور كرده اتخ مشا را حه تخاوت و ی كرده
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اتخ مشا را از خب  ،و مشا را اور كرده اتخ حه علدالخ و لی كلرده اتلخ مشلا را از هللن ،و اولر
كللرده اتللخ مشللا را حلله علللن و لی كللرده اتللخ مشللا را از جه ل  .وهكللتا ر ل ای لن صللفای كلله
یآهذر

اور و ی فرووده ،اور و ی خدای اتلخ .و رل ایلن چرزهلای را كله اولر فرولوده

اتخ مهه صفات خدای اتخ ،و ر این چرزهای را كه ی فرووده اتخ صفات شرطای
اتخ .حاال ویتوای حفههی كه صفهتای خدای چرسخ و صفهتای شرطای چرسخ و ران
هن نرسخ و ویتوان عهل كلرد .و واضلحتر از ایلن خداونلد علاو در كتلاب خلود شلرح فرولوده
اتخ مهه اور و ی را و در آخهای ویفرواخد ّا .اهّلل خـأور حالعـال و االحسـا .و اختـا ذیالقـریب و
ّ
ّ
خفی عن ال حشا و املنكر و الغضی خعظكن لعلكـن تـذكرو .حدرتلیتكله خلدا اولر كلرده اتلخ حله
عدل و احسان و هاآوردن حقوق ذویالقری و ی كرده اتخ از فحشاء و ونكر و هراهی ،و
ك
ووعظه كرد مشا را شاخد مشاها وتتكر حشو خد و حه هركلدام از صلفات خلدای كله عهل كلین ،آن
ً
صفخ از تو هاهر ویشود و در تو بروز ویكند .وثط هر اه عه كین در غفور خ ِخ خدا در تو بروز
ویكند غفور خخ او ،و هر اه در علن او عه كین ،كوتصف حه علن او ویشوی و علن خدای در
تو بروز ویكند و هر لاه در صلفخ قلدرت او تلرر كلین قلدرت او در تلو بلروز ولیكنلد وهكلتا مهله
صفات او چننی اتخ و هر خك از صفات خدای را كه لیش رلری و در او تلرر كلین ،وثل او
ویشوی .چنانكه عكس مشس در آجرنه ،وثل مشلس اتلخ؛ ا رچله آن خداتلخ و تلو حنلده،
ولكن این صفخ ،صلفخ خلدا اتلخ .چنا له هرچله در آجرنله اتلخ وثل آفتلاب اتلخ پلس

اخنكه خدا ویفرواخد خا ابنآدم انا ّ
رب ام ل للش كن فیك  .ا عن فیهااورتك اجعلك وثّ چه
ولیشللود حنللده از ا اعللخ؟ و لیشللود وث ل خللدا ،خعللین خللودش صللفخ خللدا و لیشللود اوللا آن
خداتخ و این حنده ،و آن آفتاب اتخ و این عكس او .ولكن حه قدر هرفرخ خود وث خدا
ویشود چنانكه حه قدر هرفرخ آجرنله ،عكلس آفتلاب در او ولیافتلد .چله ولیشلود كله آفتلاب
ب رگ اتخ و این كوچك حاشد.
نگو خد جاهیل كه چه ولی لوی در اخنكله خلدا ولیفرواخلد لـیس كهثلـه ی  .اولا ایلن را
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ك
وطهای ك
تین وعین كردهاند كه نرسخ وث خدا چر ی ،غلط اتخ .و كاف را زاجده
چننی كه
وی ررند و ز خاد ف لآو اتخ و خدا لآو منی و خد و لآوكار نرسخ .پس وعین آن این اتخ كه
نرسخ وث ِ وث او ،خعین وث وانند او كیس نرسخ .و امئهاند تطماهللعللهین وثلهلای خلدا و
وث امئه كیس نرسخ .تشتمی ،ا ر نذود از برای خلدا ولثیل ،چلرا خلود در ایلن حلدخد قلدیس
ویفرواخد ا عن فیهااورتك اجعلك وثّ ا اعخ كن در آن چر ی كله اولر كلردهام تلو را ،تلا قلرار
حدهن تو را وث خود .پس هان نكنرد كه خدا ویشود كیس ،حاشا ،حلكه حنده اتخ و حنلده
هر ز حه ذات خدا منیرتد و هركس حگو خد كیس خدا ویشود وشرك اتخ و شر خك برای خدا
قرار داده اتخ .حیل هركس ا اعخ كند خدا را ،وانند صفهتای خدا ویشود و صفهتای خدا
در او بروز ویكند و صفیت ویشود از صفات خدا .وث آ ه در آجرنه اتخ آفتاب نرسلخ ،اثلر
آفتاب اتخ؛ چون صفای یدا كرد ،آفتاب در او تابید .اوا
تفللاوت از زو لنی تللا آ للان اتللخ
ورلللان ولللاه ولللن تلللا ولللاه لللردون
این حنده اتخ و آن خدا ،ولكن بر هركس كه خدا و ك خ ولی لتارد ،قلدری از صلفهتای
خود را در او آشكار ویكند .حاال هركس هرقدر هرفرخ دارد ،مهانقدر از صفات خدای در او
ً
بروز ویكند .وثط كیس هسخ كله خلك صلفخ از صلفات خلدا در او آشلكار ولیشلود ،و كیسل
هسخ كه دو صفخ از صفات خدای در او آشكار ویشود ،و كیسل هسلخ كله تلهصلفخ خلا
چهار صفخ خا بیشتر از صفات خدا در او آشكار ویشود ،و كیس هسخ كه مهه صفات در او
آشكار ویشود .پس آنكه در او بروز ویكند صلفیت از صلفات خلداَ ،
ولثلش وثل خلك فنجلان
ُ
تركه اتخ كه منونه از خكمخی اتخ كه ده ون خا بیسخ ون تلركه دارد .و آن تلركه اتلخ و

این هن تركه اتخ ،اوا آن بیسخ ون اتخ خكخن ،و این خكفنجان؛ لكن مهه شذاهخ این
شذاهخ آن اتخ .پس هركس كه علن خدا در او بروز كند ،اثری اتخ علن این از علن خدا.
اوا آن علن خداتخ و این علن حنده .حیل شذاهخ دارد این علن حه علن خدا.
حاال وقصود این حرفها نذود خدا كشانرد وا را از وصلحیت حه اخنجا و وقصود وا این بود
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كه خداوند عاو از برای حند ان خود چهار تفر قرار داده اتخ كه از ورتذه ذلخ حه ورتذه عزت
برتند و از پسیت تریق كنند و حه حلندی برتند .و وقام حه وقام تریق كنند تا حه جای برتند كله
آجرنه ترتاپامنا و آجرنه متلاممنلای خلدا حشلوند ،و چنلان حشلود كله عللن خلدا در آ لا جللوه كنلد و
قدرت خدا در آ لا بلروز كنلد و تلخاوت خلدا در آ لا بلروز كنلد وهكلتا حله قلدر هرفرلخ آ لا از
صفات خدای در آ ا بروز ویكند .این اتخ كه چهار تفر قرار داده اتخ خلدا ،و دو تلفر او
را وقام عذودخخ قرار داده اتخ و دو تفر او را وقام ربوبیخ؛ تا حه دو تفر حند ی كنند و حله دو
تفر آقای و ربوبیخ ،و این اتخ وعلین العغودخـة جـوهر كف ـا الرب بیـة .پلس اولر كلرده اتلخ
خدا حه این دو تفر تا حه وقام ربوبیخ برتند .حاال در این وقام یآهذران رجرسند و آ ا حند ی
را حه حدی رتانردهاند كه حند ان اونی خدا شدهاند ،پس خدا هن داده اتخ خزاجین چند حه
اخشان از صفات خود:
نلار هللن اوصلاف خللود در او تاشللخ

چونكلله داد انللدر ره نللار آ لله داشللخ

چون كه هرچه داشتند دادند در راه خدا ،خدا هن صفات خود را در آ ا آشلكار كلرد و
اولنی خللدا شللدند؛ پللس خللدا هللن در آ للا تل رد خللزاجن خللود را .ول َلثلش وثل آقللای اتللخ كلله
خكتووان حه خك غطم خود حدهد و غطم را اوتحان كند تا اخنكه هر اه خكتووان را ز خاد كلرد و
نف كرد ،دخگر حه او حدهد و هرچه هبتر كار حكند و بیشتر نف یدا حكنلد ،بیشلتر حله او حدهلد .تلا
اخنكله او را یشللكار و ویل خلود و ناخلجونللاب خلود كنللد ،پللس خلوردهخللورده تللریق ولیكنلد تللا
قامئوقام او ویشود.

حللاال هر للاه حنللدهای حنللد ی كللرد قللامئوقللام ك
رب خللود وللیشللود .پللس ایللن اتللخ كلله

ح رتاورر در شأن یآهذر فرولوده اتلخ اماوـه وقاوـه یف سـایر عواملـه یف االدا اذ كـا .ال تاركـه
االحصار و الحتیط حه روا ر االفكار ایل آخر .و چون كه ر وامیلكش را در راه خدا داد ،خلدا
هن ر ولكش را حه او وا تاشخ و او را قامئوقام خود كرد .وهكلتا هر لاه حنلده ا اعلخ كنلد
چننی ویشود كه خود او جلوه خدا ویشود ،پس آ ه حكند فع خداتخ و آ ه حگو خد قول
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َ
خداتخ .وثلش هر اه تلطان غاخج حاشد ،قامئوقام او آ ه حكند فع تلطان اتخ و آ ه
حگو خد قول تلطان اتخ ،و كرد بر او كرد بر تلطان اتلخ .پلس آن حنلده چنلنی شلده اتلخ كله
هرچ از خود ندارد و فای شده اتخ در افعال و صفات و نور خدا العغا و وایف خـاه كـا .ملـواله
حنده و آ ه در دتخ او اتخ از آقای اوتخ .خدا نرسخ ،حنده اتخ ،ولكن آنقدر خلالّ
شللده اتللخ كلله اولنی او شللده اتللخ .پللس خللدا خللزاجن صللفات خللود را و اتللرار خللود را در او
تاشته و حه دتخ او داده اتخ .چنانكه نوكر تلطان هر اه اخطص او ز خاد شود ،اونیالدوله
تلطان ویشود و ناخجالسلطنه او ویشود.
اوا در دو تفر اول خملّ ویشود و در دو تفر دو می ،ناخجوناب .و در دو تفر اول ترر
ویكند و خاد وی ررد صفاتاهلل را و نلور خلدا در او جللوه ولیكنلد و در دو تلفر دو می ،حله وقلام
ّ
عایل ویرتد و این اتخ وعین ون علهـن حرفـا فقامـیر ین عغـاا هلرچ از خلود نلدارد ،هرچله
دارد از آقللای اوتللخ .وقللیت كلله ا اعللخ خللدا كللرد ،ا اعللخ او واجللج و لیشللود ،ا اعللخ او
ا اعخ خدا ویشود و منی و خد وگر كطم اوام را و منیخواهد وگر رضای اوام را .این اتخ كه
ویفرواخند ون امضی ایل نا و فقاعغاه فـا .كـا .النـا و خنطـو عـن اهّلل فقاعغـا اهّلل و ا .كـا.
النا و خنطو عن الشیطا .فقاعغا الشیطا .كیس كه وش حدهد حه تخن تلخنگوی ،پلس
عذادت كرده اتخ او را .هر اه تخنگو از جانج خدا حاشد پس عذادت خدا كلرده و هر لاه از
جانج شرطان حاشد پس عذادت شرطان كرده اتخ.
حاال چون در تفر اول رفخ و در تفر دو می نظلر كلرد حله نلور خلدا و كسلج نلور كلرد ،در
تفر تروم و چهارم وثل خلدا ولیشلود و وقلام ربوبیلخ حله هلن ولیرتلاند .چنا له نلوكر هر لاه
خدوخ كرد و كسج صفات نركو كرد و خدوخ نركو كرد وانند پادشاه ویشلود .پلس نرسلخ
فریق وابنی او و تلطان در مهه ایلن صلفات وگلر اخنكله او تللطان اتلخ و ایلن نلوكر .چنا له
نرسخ فریق وابنی حنده و خدا وگر اخنكه او خدا اتخ و این حنده .این اتخ كه ویخوای در
ّ
دعای رجج الفرق بینك و بیفا اال ّاّنن عغادك و رلقك فتق ا و رتق ا بیاك نرسخ فریق وابنی
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تو و اخشان وگر اخنكه اخشانند حند ان تو ،و اخشان از خود چر ی ندارند و حس و شادن آ ا
در دتخ تو اتخ و حه جهخ تصدی این خدا در قرآن فروود در آجنا كه ولیفرواخلد و یر خـاو.

ا.خ ّرموا بنی اهّلل و رسله و ویخواهند اخنكه فرق حگتارند وران خدا و رت  .و ا ر جاهیل حگو خد
چرا رت وی لوی و یآهذلر منلی لوی و رتلول منلی لوی؟ جلواب ولی لوجمی آن ،مهله یآهذلران
اتخ ،و اورراهموننی مهه اوصراء چنا ه ولیفرواخلد هـذا نـذیر وـن النـذر االویل و چنا له خلود
یآهذر فروود ّاوا النغی  .فانا و ّاوا الومی  .فاری عّ مهه یآهذران ومن و مهه اوصلراء ،بلرادرم
عیل اتخ .و شاعری هن حد نگفته اتخ آجنا كه وی و خد:
و اللللللدهر یف تلللللاعة و االرض یف دار

للللو ججتللله لرأخلللخ النلللاس یف رجللل

خعین ا ر بریس حه خدوخ او ،ر وردم را در خكنفر خواهی دخد.
حه هرحال نرسخ فریق وابنی اخشان و خدا وگر اخنكه اخشانند حند ان خدا ،و كسایكه
ون ویكنند و قط ویكنند وابنی خدا و اخشان ،خلطف قلول خلدا ولیكننلد و فسلاد ولیكننلد.
پس ر صفات اخشان صفات خدا اتلخ .حلد نگفتله اتلخ در اخنجلا ا رچله شلعر درو خشل
اتخ:
چرا دتیت د لر وشلك شلا نرسلخ؟

ا ر دتخ عیل دتخ خلدا نرسلخ

این را هن حد نگفته اتخ چه اخنكه درو خش اتخ:
از خللدا هللن جللدا من لیدان لمی

ولللا علللیل را خلللدا منلللیدانلللمی

حه هرحال این شأن ولحدین و وفسدین اتخ كه فرق حگتارنلد ورانله اخشلان و خلدا و
قط كنند آ ه را كه خدا اور كرده اتخ حه وص آن چنا ه ویفرواخد و خقطع  .وـا اوـر اهّلل حـه
ا.یومل و خ ساو .یفاالرض و الخصلح ..
وقصود از كطم وا اخنا نذود ،خدا كشانرد وا را حه اخنجا و كطم وا در اخنجا بود كه حنده
در تفر اول ،از اخخ ُبعد از خدا حه توی قرب او ویرود و در تفر دو می در صفاتاهلل و نلور
خدای ترر ویكند و چرزها ویفههد از اترار و صفات و علوم و مهنیكه بر وی ردد چرزها از او
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بروز ویكند و حرفهای ب رگ از او بروز ویكند .و اوا در تفر چهارم ،عه ویكند و نظن و نس
َ
ولك را درتخ ویكنلد ،ولثلش وثل كیسل اتلخ كله اول ولیرود نلزد پادشلاه و حعلد از پادشلاه
ك
ترویل چند ویخواهد و وتخل حه اخطق تلطان ویشود و از صفات او وی ررد .و اوا در تفر
تلروم كلله برولی للردد ولیبیلین حرفهلای بل رگ بل رگ ولیزنللد و تروذهلا بللرای خلود رفتلله اتللخ و
وقاوای برای خود قرار داده اتخ .و اوا در تفر چهارم ،كار ویكند و حله نظلن و نسل تروذهلا و
وقاوات و حرفهای خود وی ردازد .حاال پس كیس كه چهلار تلفر را لی كلرد ،از او صلفهتای
خدای آشكار ویشود و كراوای چند بروز ویكند تااخنكه خود او قدرت خدا ویشود و چشن
خلدا ولیشللود و دتللخ خللدا ولیشللود و فعل خللدا ولیشللود حللدلر قوللله تعللایل كلله ولیفرواخلد
تقرب ایل العغا حالنوافل ّ
حیت ّ
ّاّناخ ّ
احبه فاذا احغغته كن مسعه الذی خسهع حه و حصره الذی یغصـر
حه و خاه الیت یغطش هبا و در خكحدخیث دخدم كه این فقره ز خاد بود و رجله الیت میشـ هبـا .ایلن
اتخ و جز این نرسخ كه نزدخك ویشود حنده حله تلذج نوافل تااخنكله دوتلخ ولیدارم او را.
پس هر اه دوتخ داشمت او را ،ویشوم ون وش او كه حا او ویشنود ،و چشن او كه ولیبینلد
حا او ،و دتخ او كه انفاق ویكند حا او ،و پای او كه راه ویرود حا او .و مهچننی ویفرواخلد وـن
ً
خطع الرس ل فقاا اع اهّلل كیس كه ا اعخ كند یآهذر را ،پس حقرقتا خدا را ا اعخ كرده و در
ك
ّ
ولكن اهّلل روی نرنداخیت ترر را وقیت كه انداخیت حله كفلار،
آخه دخگر ویفرواخد و واروی اذ روی
ّ
ولكن خدا انداخخ .و در حعیض از ز خارات ویخوای ون ّ
فقااحج اهّلل و وـن احض ـكن
احبكن

فقااحضض اهّلل كیس كه دوتخ حدارد مشا را پس حتحقر كه دوتخ داشته اتخ خدا را و كیس
كه دمشن حدارد مشا را پس حتحقر كه دمشن داشته اتخ خدا را .و ویخوای ون اعتصن حكن
فقااعتصن حاهّلل كیس كه چن

بزند حه داوان مشا ،پس حتحقر كه چن

زده اتخ حه داوان

خدا .و ویخوای ون ج لكن فقاج ل اهّلل خعین كیس كه نشناخخ مشا را حتحقر كه نشناخخ
خدا را.
حه هرحال حنده در تفر چهارم ،آجرنه متام منای خدا ویشود و آ ه حكند فع خداتخ و
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آ ه حگو خد قول خداتخ و چننی ویشود كه حلاكن ولیشلود از جانلج اولام بلر رعرلخ .پلس
هركس حكن او را رد كند ،حكن خدا را رد كرده و خفرف مشرده اتخ حكلن خلدا را؛ و هلركس
حكن خدا را رد كند حد شرك بر او جاری ویشود.
پس حال فههردخد كه رد بر اخشان رد بر خدا اتخ و دوتیت اخشان دوتیت خدا اتخ و
دمشین اخشان دمشین خدا اتخ و چن زدن حه داوان اخشان چن زدن حه داوان خدا اتخ.
و مهچننی ر واخ اف ایل اهلل اضافه ویشود حه تلوی آن حلاكن .و واجلج اتلخ بلر مهله
اه آن زوان ا اعخ او ،ز یراكه حجخ اتلخ بلر اهل آن زولان .و حلدخد اتلخ كله خلدوخ
اوام عرض كردند آخا كیس كه حدخیث را فراووش كند بر او چر ی هسخ؟ اوام فروود نه ولكلن
هر اه بر تو حجخ قلامئ شلد حله رواخلخ ثقلهای كله از جانلج واتلخ بلر تلو ،الزم اتلخ كله از او
برتیر خد ز یراكه ثقات عادلند و رد بر اخنا كفر اتخ.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین

116

«ووعظه دهن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

تر ه آخه شر خفه را فتمی و دانسترد كه خداوند فرولوده اتلخ مهله ومونلان منلیتواننلد از
ونزذهای عادات و نواورس و شهوات و غ ج و ذرعخ و احلاد و شقاوت بیرون رونلد ،پلس
چرا از هر فرقه چند نفری خا خكنفری بیرون منیروند از ونزذهای خود كله للج در دیلن كننلد و
ترر در كهاالت و انوار دین حنهاخند ،پس چون بر ردند در وران قوم خود حترتانند اخشلان را از
دوری و ترر نكردن در كهاالت و انوار دین ،تا شاخد اخشان حتر كنند.
و ویدانرد كه این لج علن واجج اتخ بر مهله مشاهلا حلكله واجلجتلر اتلخ از رل
عذادات ،چنا ه ا ر لج دین ننهاجرد هر ز هرچ عذادی از مشا قذول منیشود .و ویبینرلد كله
ّ
یآهذر فرووده لج العلن فر خ ة عّ كل وسلن و وسلهة خعین لج كردن علن واجج اتلخ
ّ
بر هر ورد وسلهان و زن وسلهای .و ویفرواخد لـج العلـن فر خ ـة عـّ كـل حـال خعلین للج
علن واجج اتلخ در مهله احلوال .پلس واجلج اتلخ اخنكله للج مناجرلد عللن را و ا لر للج
ننهاجرد ،هرچ عذادت از مشا قذول منیشود .ز یراكه ووقوف اتخ شناخ خدا حه علن ،و هر اه
كیسل حتصلر علللن نكنللد خللدا را نشللناخته ،و هر لاه كیسل خللدا را نشللناخخ چگونلله عذللادت
ویكند خدا را؟ و از برای كه ویكند؟ و چگونه این عذادت قذول ویشود؟ و حلالاخنكله اولام
ً
ً
فروودند اعهال یعلن در روز قراوخ راكنلده خواهلد شلد .اولا ا لر عهل یعللن هذلاءا ونثلورا
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ً
ً
ویشود ،عه حا علن هذاءا ونثورا منیشود؛ حلكه ثواب عللن را دارد و هلزار ورتذله هبتلر اتلخ از
عاو بر عاحد وث ف

ولن

عاو یعلن .چگونه نه و حالاخنكه ح رت رتول فروود ف
اتخ بر ادنای كاوخ ون .پس حنابراین علن واججتر اتخ از ر اعهال ،و علهای كه قذ از
این بودهاند غرر از اخنكه وساج شرعره را حه مشا فتهاند و قراجخ را خاد مشا دادهاند و كاری كه
ّ
كللردهانللد و ال ال ــالنی را خاد رفتللهاخ لد از اخشللان و وسللأله ح لرض و نفللاس ،خ لا وسللاج وضللو و
هارت را اخت كردهاخد .و چر ی دخگر نه ویدانسلتند كله حله مشاهلا حگو خنلد و نله شلأن اخشلان
بود .ز یراكه فقره بیش از این ندارد و مهنی را دارد و رتالهها نوشتند از برای این وساج و مشا
را تر ردان كردند و نگتاشتند كه مشاها لج علن كنرد و خودشان هن فرصلخ نكردنلد .وقلیت
كه از ورافعه و درس اصول و فتواها فارغ ویشوند ،لج چر ی دخگر ویكنند و علن را حتصر
منیكنند .و مشا را هن نگتاشتند كه وعرفخ خدا و یآهذر و امئه و دوتتان اخشان را حاص كنرد
و مهان وساج شرعره دانس

و منازكردن و روزه لرف حلدون وعرفلخ ،كفاخلخ مشلا را منلیكنلد.

جسلن یروح ،ورلخ اتلخ .و ایلن شلر خعخ حله
ز یراكه عه  ،جسن اتخ و عللن ،روح؛ پلس
ِ

ونزله حدن اتخ و وعرفخ اوام ،روح اتخ .پس حه مهان شر خعخ تنا منیتوانرد اكتفلا كنرلد و

كیس از مشا منیپتیرد .پلس اول اولام خلود را حشناتلرد ،و خلدا را حشناتلرد ،و حعلد عذلادت او
كنرد .و از برای خدای نشناخته ،عذادت رری منیكند .پس ا لر عللن را حتصلر كردخلد ،رل
عذادات مشا وقذول اتخ و مهان علن خودش عذادی اتخ كه از ر عذادات اف
ً
ً
و ا ر علن را حتصر نكردخد ،ر عذادات مشا در روز قراوخ هذاءا ونثورا ویشود.

اتخ

پس ا ر وعرفخ توحرد و نذوت و اواوخ و والخخ را حتصر كردخد ،خدا را محد كنرد كه
بر مشا و ك خ تارده اتخ .و ا ر اخت كردخد حاخد چنان وستقمی حاشرد در دین خود كه ا ر پدر و
وادر مشا و متام خل

شوند و خبواهند از برای مشلا وشلتذه كننلد ،از خقلنی خلود برنگردخلد .و

چنان وستقمی حاشرد در دین خود كه ا ر ر علها از آن دین بر ردند ،تو بر خقنی خود حلایش؛
ا رچه مهه علها ،هیود خا نصاری حشوند مشا هر ز برخنواهرد شخ از دین خود و خواهرد فخ
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دین ك
حممد بن عذداهلل ناتخ ر دخنا اتخ .حیت حاخد مشا چننی حاشرد كه ا ر شرعران ،امئه
را حه این ورتذه ندانند ،مشا از آ ا بیزاری هوجرد .حاال آن علن در نزد واتلخ و خلدا قلرار داده
اتلخ او را در نلزد وللا و آن روح شلر خعخ و عذلادت اتللخ .و چلون رل علللوم اصللش از امئلله
اتخ و از برای هر خك از این علوم ،اوام حاویل قرار داده اتخ ،ذهتا وا را هن حاو این علن
قرار داده اتخ .و این علن نرسخ وث علن زر ری و جناری كه حدانند او را و حفههند ،كله ایلن
شأن هركس نرسخ و واجمی اه این علن و شأن وا اتخ .و از برای مشا خدا آتان كرده اتخ
لج علن را و نذاخد از حلدی حه حلدی دخگر برو خد .پس چلون خلدا از بلرای مشلا للج عللن را
ً
آتان كرده ،مشا هن كفران نعهخ او را وكنرد و اقلط از ایلن ونزذهلای كله هسلترد بیاجرلد در ایلن
جملس و لج دین كنرد .ولكن هر اه حه وقت ای فرواخش خدا عه كردخد و آودخد ،حه متلام
هوش و وش خود وتوجه این حرفها حشو خد تا هر خك حله قلدر هرفرلخ خلود هبلرهای بذر خلد .و
توق ندارم كه هرچه حشنو خد ،نفههرده تصدی كنرد؛ منیخلواهن تقلرلد كنرلد .ایلن اصل دیلن
ك
اتخ كه ون وی و می و حاخد خود حفههرد و وا حه ادله و براهنی از كتاب و ت ك خ و دلر عق و
آفاق و انفس وی وجمی ،مشا هن عق دار خد و بر فطرت امئه هن خل شدهاخد؛ پس از روی فهن
برتیر خد.
اوا خك وقدوه وی و می از برای مشا كه تا آخر این واه در دتخ داشلته حاشلرد و آن ایلن
اتخ كه هرچه حگو می ،اول آخه حممكی از قرآن ویآورم از برای ایلن وطللج .ز یراكله آن خلرفله
ویآورم ،و

خداتخ در وران مشا در زونی ،و حعد حدخد حممكی از احادخد امئه اهر ین
ك
حعد دلر عقیل ولیآورم كله حله عقل مشلا درآخلد حقرلخ وطللج ،و حعلد دلرل از آفلاق و انفلس
ً
ك
ویآورم كه حه وشاهده و رأیالعنی بذرنرد .ا ر حا مهه اخنا فههردخد حقرقتا پس قذول كنرد واال
نفههرده تصدی وكنرد .و عطوه بر اخنا ا ر ا اعی علها هسخ آ ه ولی لوجمی پلس برتیر خلد
ك
واال فط .و عطوه بر این ا ر كیس دخگلر از مشاهلا نوشلخ دللریل از احادخلد و كتلاب و تل ك خ و
آفاق و انفس از برای ثذوت توحرد و نذوت و اواوخ و والخخ هبتر از وا ،پس ولا ولی رلرمی از او
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عللن را و متكلنی او را ولیكنلمی .و ا لر چنا لله كیسل نتوانسلخ وثل ولا ثاحلخ كنللد ایلن علللن را و
دانسلللخ كللله ایلللن شلللأن واتلللخ و علهلللی نرسلللخ كللله كیسللل حتوانلللد او را حتصلللر مناخلللد از
درسخواندن و وذاحثهكردن ،و این علن دریس نرسخ و علهی اتخ كه در ترنه اتخ ،پس
حداند كه این در نزد واتخ؛ چنانكه متام دریس كله در نلزد تلردورحوم خوانلدم دو تلال و نلمی
بود و حایق اوقات خا در وكه بودم خا در عراق عجن بودم .پس این اور دخگر اتخ و این ف ل
خداتخ و این عناخخ ك
خاصهای اتخ از جانج خدا .و چون حاخسخ این علن را برتاند حه
وردم ،ذهتا وا را حاو این علن قرار داده اتخ و واجج اتخ حتصر این علن بر مهه مشاها،
پس حه تكلرف خود حاخد عه كنرد.
و وقدوه دخگر اخنكه هر وسألهای كه وا وی وجمی ا ر وطاب اه حازار وسلهنی نذاشد ،از
ون و تیر خد و خود هن بیزاری ولیجلو می از چنلنی ولتهی .ز یراكله حل حلا آنكیسل اتلخ كله
توحرد و نذوت و والخخ و شر خعخ او وواف اه حازار وسلهنی حاشد .چنانكه ح رتاورر این
ك
را حه ضرب مششرر رواح داد .پس ا ر این ور ثاحخ كردمی كه وتكور شد حه ادله و براهنی ایلن
علن را كه وواف حا اه حازار وسلهنی هن حاشد ،هركس انكلار كنلد ،انكلار رتلول خلدا را كلرده
اتخ.
و وقدولله دخگللر اخنكلله كسللای كلله از زحللان وللن فتللهانللد كلله وللن فتللهام عللیل ورراننللده و
زندهكننده و روزیدهنده و خل كننده اتخ ،دروغ فتهاند .ولن نگفتلهام چنلنی كطولی را كله
وی و خند ،ك
تخ این این اتخ كه چون حسد بردهاند بر وا كه خداوند چننی علهی حله ولا داده
اتخ ،اخنا را بر وا حستهاند .ام حیساو .الناس عّ وااتاهن اهّلل ون ف له و حدانرد كه این علن
حله ایلن عظهلخ كله مهلله او از قلرآن و حلدخد و آفلاق و انفللس برداشلته شلده ،حاعلد اضللطل
عاو حه
نرسخ و این علن حه این عظهخ ا ر اضطل حاشد انشدكن حاهلل پس ح چرسخ؟ و ِ ِ
علن اه بیخ كرسخ؟ پس این بود علن ون و اعتقاد ون و وتهج ون .و هركس حگو خلد كله
خدا وكر كارخانهاش ح رتاورر اتخ ،آنكس هیود كاوخ اتخ كه ولی و خلد خـااهّلل وضلولـة
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ً
ّ
ال اخاهین و لعنوا امامالوا بل خااه وغسو تا .و دتخ خدا حسته نرسلخ كله علیل وكالتلا از او،
كاری حكند .و هركس كه حگو خد كه حعیض از كارها را خدا ویكند و حعیض را عیل ویكند ،این
جموس كاوخ اتلخ كله آن را اعتقلاد ایلن اتلخ كله هلر كلار خرلر از یلزدان اتلخ و هلر كلار ك
شلخ از
اهر مین .و هركس حگو خد عیل ویكند حه اذن خدا ،وثل غطولی كله حله اذن آقلای خلود عهلیل
ویكنلد و آن آقلا نشسلته اتلخ و دتلخ خلود را بلر روی هلن تاشلته ،ایلنكلس كلافر اتلخ .و
هركس حگو خد خدا زندهكننده اتخ و ورراننلده اتلخ و خلل كننلده اتلخ و رزقدهنلده اتلخ
وحده الشر خك له ،پس اینكس ومون اتلخ و ایلن اتلخ اعتقلاد ولن .ا لر حعلد از ایلن كیسل
حگو خد چننی فته فطی خا چنان ،افترا بر وا حسته اتخ و نرسخ از وا.
از آن له حریف اتخ كه ك
جهال افترا بر وا حستهاند كه وی و خند وا در منلاز اخـاك نعغـا را
حه ح رتاورر وی وجمی .و حعیض وی و خند كه وا صورت تردورحوم را در نظر ولی رلرمی و منلاز
ویكنمی ،و حالاخنكه وا وی وجمی صوفره صورت ورشد را ا ر حه نظر حگررند و مناز كنند ،كافرند.
و چگونه خركی را كه دو ون جناتخ در اوتخ ویتوان وعذود رفخ؟ پس اخنا افتراتخ كه
بر وا حستهاند .و وا وی وجمی كه وعذود ك  ،خداتخ و چگونه این را حه وا نسذخ ویدهند؟ و
حالاخنكه وا در وران وردم ونتشر كردهامی كه توحرد چهار توحرد اتلخ :توحرلد ذات ،توحرلد
صفات ،توحرد افعال ،توحرد عذادت .حه اخنكه ذات خدا را ك
ونزه از ر ذوات حدای ،و وث
صفات آن هن صفیت ندای ،و حه غرر از خود او هن كفعال ندای كیس را ،و غرر از او كیس دخگر

را عذادت نكین .و این توحرد ارحعه را وا خود هبتر ویدانمی ،پس چگونله عذلادت غرلر خلدا را
ویكنمی.

تخ اخنكه این ك
و ك
جهال ونتشر كردهاند اخنا را این اتخ كه چلون ولتهج صلوفره چنلنی

اتخ و خواتتند كه وتهج خود را ونتشر كنند ،پس حعیض از وطالج وا را خاد رفتند و این را
وستهسك خود كرده در جمالس وتهج خود را داخ كردند تا حگو خند این وتهج حلا ولتهج
وا خكی اتخ .چنانكه در تاب كردند كسای كه ر وزخرفات را ل كلرده بودنلد و ایلن را
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كتای نوشته بودند ك
وسمی حه اتن شرخورحلوم اعلیلاهللوقاوله .پلس چلون آن كتلاب را كیسل
آورد در نزد شرخ ،آن ب ر وار اتن خود را پاك كردند و كتاب را پس دادند و فروودند این كتاب
از ون نرسلخ .پلس حلاال هلن چنلان ولیكننلد ،حلیل چلون ولن تلعی در ثذلوت حطلطن اخشلان
ویكمن ،اخشان هن چننی ویكنند؛ حكنند آ ه ویتوانند.
و حبیث دخگر بر ون دارند كه ون چرا در وسأله فروع ،خطیف فتهام .و حالآنكه وساج
ك
فروعرلهای كلله نوشلتهام كلله حبللد بلر آن دارنللد ،ووافل عطولله و علی دخگلر از علهللای اعللطم
ك
نوشتهام .پس ا ر حبیث بر اخنا دارند ،بر عطوه و علهای دخگلر دارنلد و اعتقلادی ولن هلن ایلن
اتخ كه خطف ا اع شرعه ،زندقه و كفر اتخ.
و خك حبد دخگر كه حا ون دارند این اتخ كه وی و خند تو قدح علها كردهای ،نعوذحاهلل
ون غ جاهلل كه چننی كطوی از وا صادر شده حاشد و وا وی وجمی كه هلركس قلدح در علهلا
كند كافر اتخ و ناصج اتخ حه دلرل قلول اولام كله ولیفرواخلد لـیس النامـج وـن نصـج لنـا
ّ
النك لنجتا احاا خق ل ّاین احضض ّ
حمماا و آلحمها بل النامج وـن نصـج لكـن و هـو
اهلالغی
ّ
ّ
ّ
خعلن انكن تتولونا و انكن ون شیعتنا و نرز فروودند وایغایل النامج مّ ام ز ین مام ام سـرق و
علها حاوطن ف اجلند و چگونه حاوطن ف اج را قدح در اخشان ویتوان كرد و حالاخنكه وا
از اخشلان اخللت علللن ولیكنلمی و هلرچ علهلی پسللندخده نرسللخ وگللر از حللاوطن آن اخللت حشللود.
ّ
چنانكه اوام ولیفرواخلد الاثـو حاالعهـال و ا .زكـ و الاراهـا ونجیـة یل و ا .مـلح اال بوالختـه و
االختهام حه و االمرار ح اجله و القغ ل ون محلهتا و التسلمی لرواهتـا پلس هلركس قلدح خلك علاهی
ً
ً
حكند ،خا قدح دو عاو خا ته عاو خا بیشتر را حكند چه نوعا و چه شخصا كلافر اتلخ .پلس حله
حمض خك رواخخ یاصیل كه از عوام كاالنعام ویشنوند درحاره وا ،حا اخنكه تواد هن ندارد كه
حفههد عذارت ولا را ،قذلول نكننلد ،وانگهلی یدلرل  ،وانگهلی در غرلاب ك
ولدعی علرله كله هلرچ
فتوی را جایز منیدانند علها .پس یفالفور قذول نكنند از اخشان تا اخنكه خود بیاخند و حشنوند و
ا ر اشتذاهی دارند بررتند .ا ر جواب اخشان را دادم و فمت این حرف از ون نرسخ ،پس مشلا
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برتیر خد و ا ر جواب كایف و شایف دادم ،پس یانصایف نكنند .و حال اخنكله ا لر بیاخنلد نفل از
برای خودشان دارد و ا ر نراخنلد ضلرر از بلرای خودشلان دارد و ولن حله جهلخ نفل نراولدهام در
اخنجا و خرال وسجد و حمرای ندارم و ور خدی منیخواهن كه ا ر اخشان نراخند نقّ حه ر خاتخ
ون برتد ،و نه ورافعه ویكمن كه دور ورا حگررند ،و نه وال وقیف جای هسخ كه حا هن خبور می.
ك
اخنا ضرر بر ون ندارد ،بر آن كیس ضرر دارد كه اول درس خواندنشان تلعی ولیكننلد كله ولط
حشوند و چند وسأله از وساج فقهره را خاد حگررند و قدری از اصول را خبوانند تا حاب ورافعه را
حگشللاخند كلله آنوقللخ اوضللاع یلدا كننللد كلله هرشللج پلللو خبورنللد .و ا للر ورافعلله نكننللد و درس
نگو خند ،دورشان اجتهاع منیشود ،پس اجتهاع كه نشد ضرر بر اوضاع و پلو اخشان دارد .و اوا
وا از پلو و اوضاع تشتمی و ر خاتخ را ترك كردهامی .وا حسرار پلو خوردمی دخدمی وزهای نداشخ
وا تاشتمی ،و ر خاتخ را دخدمی یرر اتخ ترك كردمی؛ و چنا ه اخشان آنتلر دنرلای را لیش
ك
انداختند ،واهن این ترش را یش كردمی برخطف اخشان .واهلل آنقدر وتلأذمی از وعاشلرت حلا
وردم كه خفه ویشوم از این وعاشرت ولكن چون اوام فرووده اتخ اذا ا رت الغاع و ملخظ ر
العامل علهه اجلهه اهّلل حلجام ون النار ذهتا وأوورم كه حدعهتای كه یدا ولیشلود و شلده بر لرف

كمن و حبول اهلل و كقوته آ ه حدعخ آشكار شده ،متام ویمنامی و مهه خرابهیا را اصطح ولیكلمن.
پس حعد از این ا ر غرذخ كنرد آخا ویدانرد خدا چه حا مشا ویكند؟ اوام فروود الضیغة ّ
اشـا وـن

ك
الزنا و فروودند اق غرذخ آن اتخ كه حه كیسل حگلوی حلد راه ولیرود ،خلا حلد نگلاه ولیكنلد ،خلا
اخنكه حگوی كور اتخ و لن

اتخ؛ و این را هن حله وثل خلودت خلا جلاهیل ا لر حگلوی حلدتر

اتخ از زنا .پس ا ر غرذخ خكعاقیل را حكین ویدای چهقدر حلدتر اتلخ از زنلا؟ و ا لر علاهی
حاشد بذرنرد پس چهقدر حد اتخ كه حد و احصای نلدارد .ولكلن هر لاه غرذلخ علاو حله عللن
اه بیخ را حكین كه شرف او بر عاو فقره وث شرف یآهذر اتخ بر ادنای خل  ،نعوذحاهلل چه
حگو می كه چه خواهد بود بر آن .و فروودند كه ف رلخ علاو حله عللن اهل بیلخ حلا علاو حله فقله
هاهری وث ف رلخ آخرت اتخ بر دنرا .و این غرذهتای اعهال حدی بلود كله ایلنقلدر اتلخ
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قذاحخ او ،پس ا ر آن عاو را نسذخ حه كفر حدهند نعوذحاهلل چه خواهد كرد خدا حا اخشان؟ آخا
ك
قذح این را برمنلیخورنلد؟ پلس عذلد خلود را خمللد حله نلار احلدی وكنرلد و حله حملض شلنردن از
نادای دروغی ،تكفرر وا را وكنرد و قذح عه خود را برخور خد.
احلاص ؛ وقصود وا اخنا نذود ،دخگر خدا كشانرد وا را حه اخنجا و كطم وا در این بود كه
فتمی كه هر كدام از مشا حهقدر وتعخ خود لج در دین حكنرد و چون حه لج دین آودهاخد
و واجج اول را عه كردهاخد ،واجج دو می را ها بیاور خد ،و چون بر ردخد ،حله اهل و عرلال و
رفقا و دوتتان و اقوام خود هن حگوجرد آ ه را كه شنردهاخد .چه ف اج اه بیخ را شنردهاخد
و چه وطالج اخشان را و چه از وساج اخشان را ،تا اخنكه از بركخ امئه ،مشاها هن تریق كنرلد و
كسللای هللن كلله از مشللا شللنردهانللد شللاخد حللتر كننللد و لللج علللن مناخنللد و حترتللند از دوری از
دوتتان خدا و وعصرخ نكنند حعد از این.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه خازدهن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

ً
اوال حدانرد كه این آخه خكفقرهای اتخ از قلرآن و قلرآن فرولان خلدا اتلخ از بلرای مشلا و

حاخد فروان خدا را برای مشا خبوامن و مشا حه آن فروان عه مناجرد؛ و در آن تكلریف چند اتخ كه
واجلج اتللخ اخنكله مشللا عهل حكنرلد .و ا للر خلاغی پادشللاه كیسل نذاشللد ،الذتله آ لله در فروللان
پادشاه حاشد عه خواهد كرد .حاال خكی از آن تكلرفها لج علن اتخ و واجج كرده اتلخ
بر مشا اخنكه لج مناجرد و ا ر خاغی او نرسترد قذول كنرد این حكلن را ،و هر لاه حنلای عهل حله
این را تاردخد خوردهخورده روحاالمیان مشا ز خاد ویشود و هر اه عه نكنرلد آنقلدری هلن كله
هسخ خوردهخورده متام ویشود؛ و این رزق روح مشا اتخ .و چنانكه هر اه رزق حدن را حه او
ندهی ،حدن تو ویوررد ،روح تو هن هر لاه روحاالمیلان حله او نرتلد الذتله خواهلد ولرد .و آن عللن
اتخ و در نزد وا اتخ و ا ر او را اخت نكنرد روحاالمیان مشا ویوررد و حدن مشا حله ونزلله قذلری
اتخ كه راه ویرود .حدلر قوله تعایل كه ویفرواخد اهلیكن ّالتكاثر ّ
حیت زرمت املقابر خعین وشآول
كرده اتخ كثر ا مشا را چنانكه ز خلارت ولیكنرلد قذلور را .حلاال خعلین چله ز خلارت قذلور؟ و قذلور
كسایاند كه روحاالمیان آ ا ورده و جسد اخشان حه ونزله قذری اتخ .پس قذوری چند صذح
كه ویشود برویخرزند و ویروند حه دخدن قذوری چند ،حه جهخ اخنكه خا راه وهرفلهاش را حله
دفتلر برتلاند و ثذللخ مناخلد ،خلا ورافعلهاش را حللا كیسل حگترانلد ،خلا وسلألهای كلله حاعلد ز خلادی
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ر خاتخ او حشود خاد حگررد چه از فطنآقا و چه از كتج ك
تین و چه از هیود و چه نصاری.
پس فههردخد كه هركس روحاالمیان را كه غتای روح اتخ حله او نلداد ،او ولرده اتلخ؛
پس حنابراین واجج شد كه در هر شذانهروزی حتصر علن حكنرد تا روحاالمیان مشا زنده حاشد.
ّ
چنا ه یآهذر فرووده اتخ لج العلن فر خ ة عّ كل وسلن و وسلهة و لج العلـن فر خ ـة
ّ
ّ
عّ كل حال .حاال حدانرد كه آن دخین كه خدا فرووده اتخ لیت ق وا یف الـاین چرسلخ .ولال

دنرا و ر خاتخ اتخ و دوتیت او را حاخد داشخ؟ كه خدا لعنخ كرده اتخ هركس را كله ك
حلج

ر خاتخ داشته حاشد خا خرال ر خاتخ در دلش حاشد .و ا ر این نرسخ ،پس مهلنی اتلخ كله
ون وی و می.
و از برای این دین اصیل اتخ و فرعی ،و اصل او را حاخلد فههرلد و اجهتلاد در او كلرد و
تقلرد كیس را نكرد در او؛ و اوا فرع او را حاخد از عاو اخت كرد و تقلرد او را كرد .و اص او وعرفخ
توحرد و نذوت و والخخ و جمهتد اتخ و وعرفخ اشخاص اتلخ .و اولا فلرع آن ،لرف افعلال
شخّ اتخ .پس اص دین ،شناخ این اركان اتخ حدون تقلرد و فرع او لرف اقلوال و
افعال اركان اتخ .و هركس شناخخ دین خود را ،حاخد آنقدر اتتقاوخ داشته حاشد و چنان
خقرین داشته حاشد كه ا ر مهه علها و مهگنان او بر ردند از آن دین ،او بر اعتقلاد خلود وسلتقمی
حاشد و بیفزاخد بر خقنی او .پس حنابراین اص دین مشا وعرفلخ ایلن اركلان ارحعله شلد و فلرع آن
عه حه وقت ای این .حاال هر اه كیس خدا را شناخخ خگانه ،الذته عادل هن ویداند او را و
قادر ا ر هسخ ،ر این صفات را بر او ویداند و مهه اخنلا داخل شلناخ اتلخ .ا لر او را
شناخخ قدرت او را هن شناخته ،و هر اه كیس او را قادر دانسخ مهه صفات را از او ویداند.
پس چرا مهان عدل را ویمشارند از اص دین؟ مهه اخنلا داخل اصل دیلن اتلخ ،علادل را
هن حشلهارند ،و رازق را هلن حشلهارند ،وهكلتا خلال را هلن حشلهارند ،حملیی را هلن حشلهارند ،و
ممرخ را حشلهارند وهكلتا صلدهزار هلزار صلفات خلدا را حشلهارند .چله حگو خنلد چهلار تلا و چله
حگو خند چه تا و چه حگو خند چهارهزار تا و چه حگو خند صدهزار تا ،كه اصلش مهان چهلار تلا
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اتخ .و ویشود كه خلكدفعله چهل تلا را چهلار دهتلا حگلوی و خلكدفعله دو بیسلختلا حگلوی و
خكدفعه هشخ پنجتا حگوی.
و مهچننی مهنیكه یآهذر را شناخیت ،ویدای كه یآهذر صادق اتخ .پس هر اه او را
صادق دانسیت هرچه حفرواخد تسلمی خواهی كرد؛ چه حفرواخد وعاد هسخ و چه حفرواخد هبشخ
هسخ ،خا جهمن هسخ ،خا حساب هسخ ،خا حشر و نشری هسلخ ،خلا صلفات خلود را بیلان
فرواخد حه هر نوع .پس وطاع اتخ و قول او حجخ اتلخ بلر واهلا ،و مهله اخنلا داخل نذلوت
اتخ .پس چه اختصای دارد عدل كه حاخد او را از اص دین مشرد؟ هرچه را یآهذر حفرواخد
ك
نذاخد كه حه ادله و براهنی ثاحخ كند بر وا .مهانقدر كه فرولود علدل هسلخ و مهلانقلدر كله در
قرآن فروودند چر ی را ،از برای وا كفاخخ ویكند.

ك
و مهچننی اتخ والخخ امئه ،آ ه ویفرواخند وسلن اتخ و مهه صفات او داخ والخخ

اتخ .چرا مهان والخخ را ویمشار خد از اصل دیلن؟ و حلالاخنكله ولا آتلانتلر كلردمی كله فتلمی
عدل ،داخ توحرد اتخ و از وران در نرفته اتخ چر ی؛ مهان اتخ جای او را ندانستند.
ً
پس این اتخ دین مشا و حاخد لج دیلن خلود حكنرلد حتهلا .یآهذلر فرولوده اتلخ كله
للج دیلن حكنرلد و واجلج كللرده بلر مشللا و حلال اخنكله مشللا نله خللدا را دخلدهاخلد و نله یآهذللر را
دخدهاخد و نه امئه را دخدهاخد ،چه ویكنرد در شناخ دین خود در این حال؟ واضح اتخ كه
حاخلد از علاو عصللر خلود حگرر خلد ،پلس واجللج اتلخ بلر مهلله اهل زوللان كله عللاو عصلر خللود را
حشناتند ،و این اتخ از اص دین .و چلون او را شلناخخ كیسل ،پلس از او اخلت مناخلد دیلن
ك
خود را حه این ادله و براهرین كه فمت .پس چرا نقّ بر وا وی ررند؟ تذج ناخویش اخنا این
اتخ كله چلون اول حعثلخ یآهذلر علی آتلش رتلخ بودنلد و علی نصلاری بودنلد و علی
ك
حخ رتخ بودند ،پس حه اینجهخ تكالرف شاقه نفروودند .اخخ تكلرف اول او این بود كه
ّ
فروودند هركس حگو خد الاله اال اهّلل هبشخ از برای او واجلج ولیشلود .پلس هلركس تسللمی كلرد
این را صاحج دین شد و اصل دیلن او خكلی شلد كله توحرلد حاشلد و هلركس تسللمی نكلرد آن
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ب ر وار را ،دین نداشخ .و چون چندی از اول حعثخ تشخ و ن جی حههن رتانردند و اخنا

هن كه وی فتند خدا هسخ و دین داشتند دو فرقه شدند ،و حعیض وی فتند خرر و ك
شلخ هلر دو
از او اتخ ،و حعیض وی فتند آن هلن منیكند .پس فروودند هركس خدا را عادل حداند ،دیلن
دارد و هركس عادل نداند دین ندارد .آ ا كه تسللمی كردنلد از ایلن دوفرقله فرولاخش یآهذلر را،
پس صاحج دین شدند و اص دین اخشان دو تا شد ،توحرد و عدل .و آ ا كه عدل را قذول
نكردند توحردشان رری از برای اخشان نداشخ و از آ لا ن تیرفتنلد .و حعلد از چنلدی دخگلر كله
وردم ن جی حههن رتانردند فروودند كه هركس ورا یآهذر حدانلد دیلن او متلام اتلخ و هلركس
نداند ،دین ندارد .پس هركس تسلمی اور آن ب ر وار را كرد ،اصل دیلن او تلهتلا شلد ،توحرلد و
عدل و نذوت .و هركس تسلمی نكرد ،توحرد و عدل آ ا هن یرر بود از برای اخشان.
و حعد از چندی دخگر وردم ن جی حههن رتانردند فروود هركس عیل را اوام خود حداند
دین او متام اتخ ،و حعد فروود ون كن وواله فعّ وواله و دوتیت آن را واجج كردند بر ولردم،
پس هركس قذول والخخ كرد دین او كاو شد چنانكه فروود الیوم ا كهل لكن دخنكن و امته
علیكن نعهیت و رضی لكن االسالم دخنا و اص دین او توحرد و عدل و نذوت و والخخ شد .و
هللركس قذللول والخ لخ نكللرد یدی لن شللد و توحر لد و عللدل و نذللوت او حا ل شللد و از او قذللول
نكردند .ز یراكه حدون والخخ ،هرچ اعتقادی صحرح نرسخ و هرچ عذادی از او قذول منیشلود
ّ
چنا ه فروودند الاثو حاالعهال و ا .زك و الاراها ونجیة یل و ا .ملح اال بوالخته و االختهام حه
و االمرار ح

اجله و القغ ل ون محلهتا و التسلمی لرواهتا .و چون امئه فروودنلد كله حاخلد اعتقلاد حله

وعاد كلرد ،حله اخنكله مهله ولردم برولی ردنلد در حمشلر و حسلاب هر خلك ولیشلود ،ولردم دوفرقله
شدند .حعیض وی فتند ولا تسللمی دار می حله اخنكله وعلاد حل اتلخ ،پلس اخنلا صلاحج دیلن
بودند و اص دین آ ا پنجتا شلد ،توحرلد و علدل و نذلوت و اواولخ و وعلاد .پلس آ لا كله حله
وعاد اعتقاد نداشلتند ،بیلرون رفتنلد از تلدین و آ لا كله بیلرون نرفتنلد بلر مهلنی حلایق واندنلد كله
وی و خند اصول دیلن چنلد اتلخ؟ آنخلك وثل ا فلال ،خلود را حركلخ ولیدهلد ولی و خلد ا لر
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رتند اصول دین چند اتخ ،وی لوجمی پلنج اتلخ؛ و ا لر حگو خنلد آن چلهچرلز اتلخ ولی لوجمی
توحرد و عدل و نذوت و والخخ و وعاد .و ا ر و خند فروع دیلن چنلد اتلخ ،ولی لوجمی شلشتلا
اتخ ،و ا ر و خند آن چهچرز اتخ وی وجمی مناز و روزه و مخس و زكوة و حج و جهاد.
پللس وللردم حلله مهللان ذرعهتللای تللاب حاقرنللد ،حعیضل مهللان ذرعللخ جموتللهای اول را
دارند ،چنانكه تفره تذ ی ویكنند و آتش حه حام ویكنند و شرر و شكر حه آب ویدهند و كهنه
حه درخهتا ویحندند ،چنا ه جموتها ویكردند .و حعیض كهنه حه ونذرها ویحندند و ویخواهند
وراد از آن حاص شود ،و حعیض از اواوزاده اقچهها وراد ویخواهند .و حعیض از آ ا هنوز بر
ر خقه ت ك هیا حاقرند و چنانكه ك
تین در وقخ تشهد انگشخ ك
تباحه را حركخ ویدادند ،پس آن
انگشخ را انگشخ شهاده وی فتند چنانكه وردم هنوز آن را انگشخ شهاده وی و خند ،و هنوز

علن را از اخشان اخت ویمناخند و حه كتج آ ا ك
وتهسك شلدهانلد تلا اخنكله آقلا حشلوند و ر خاتلیت

یدا كنند .چنانكه ویبیین اول كتای كه یش آن آقا وی تارند ،نصاب اتخ .از كرسخ؟ از
ابونصر .چكاره بود؟ ك
تین .حعد هداخه در نزد او وی تارند .از كرسخ؟ از خك زی ،چكاره بود؟

تین .دخگر صرف ورر یش او وی تارند ،از كرسخ؟ وررترد شر خف .چكاره بلود؟ ك
تلین .حعلد
ترو ی را یش او وی تارند ،از كرسخ؟ ابنوالك .چكاره بود؟ ك
تین .وهكتا اخت او از كتج

ك
تین هسخ تا اخنكه حاال ویخواهد حه وسند ورافعه حنشرند .پس خكدوره اصول را خبواند خا
خنوانلد ،قلدری از فقله را هلن ولیخوانلد ،آنوقلخ تلوچپی چنلد را دور خلود ل ولیكنلد و ولال
اوقاف و غاخج و ختمی و رشوه را

ویكنلد و حله انلدك زولای صلاحج اوضلاع و اولوال حسلرار

ویشود و هرچه فتوا دهد ،مهان قواعد اخشان اتخ كه در دتخ آقا اتخ ،و احكام را جاری
ویتازد.
از آن له خكحكن اخشان اتخ كه اصول دین پنج اتخ و این اعتقاد ،قول ابوحنرفه
اتلخ كله ولی و خلد اصلول دیلن پلنج اتلخ و تل ك هیا حله ایلن عهل ولیكننلد .و حلال اخنكله وللا

وأوور می حه احكام امئه ،از آن له عه ك
تین را بر وا حرام كردهاند و ویفرواخنلد رـذ وـا رـالف
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القوم وعهلتا چنلان شلروعی رفتله اتلخ ایلن ،كله چلارهپلتیر نرسلخ .ا لر خبلواهمی ایلن را تآریلر
حدهمی ،چنان ویشود كه لشگر ح رتاورر كردند وقیت كه پنجاههزار نفر از برای آن ب ر وار
شللده بللود .روزی خواتللتند منللاز تللراو خح هللا بیاورنللد كلله تل ك یت از عهللر بللود .پللس ح للرتاور لر
فرتتادند اوامحسن را نزد اخشان كه ون مناخد اخشان را از این مناز؛ فر خاد واعهرا واعهرا از اخشان
حلند شد كه عیل ویخواهد ت ك خ تو را متام كند .و حالاخنكه مشا حاخد ننگتان بیاخد كه حا وجود
اخنكه دوتخ عیل هسترد ،از دمشن او اخت علن كنرد .آخا هر اه كیس نوكر ح لرتاورلر حاشلد،
نقّ نرسخ كه جرره و وواجج از عهر حگررد؟ الذته نقّ اتخ ،چه نقیص كه نن

اتخ بر

ومونان ،حلكه بر امئه .و ا ر كیس از رتنگی اررد ،مهنیكله دوتلخ علیل اتلخ منلیرود از عهلر
نان حگررد .چگونه دوتخ عیل از عیل نان نگررد و ردن نزد دمشن او كج كنلد؟ منلیشلود ایلن
وگر اخنكه از اول یپ را كج تارده حاشد و آجرنه او وعوج حاشد .بذرنرد مشا كه ا ر نه ایلن اتلخ
چگونه حا اخنكه هزار حدخد و آخه و دلر هسخ كه اوام حاخد عاو حاشد ،وی و خند اص  ،عدم
علن اوام اتخ .پس مهه این ت ك هیا را چگونه چاره كمن خكلی خكلی؟ و چگونله ایلن كجلی یپ
اول را بیرون كمن كه از مهان ترچشهه

ك
آلود اتخ؟ واال در اول این حنلا نذلود ،هرچله از امئله

ویشنردند مهان را ضذط ویكردند و حه خكدخگر وی فتند و ضلذط ولیكردنلد و حله مهلان عهل
ویكردند .نه كتای در وران بود و نله دریس ،وگلر مهلان حملض خذلر از امئله .چنانكله وقلیت كله
ح رت یآهذر را در وكله نصلرت نكردنلد ،آودنلد در ودخنله ،پلس او را نصلرت كردنلد و هرچله
ح رت ووعظه ویفروودند و حدخیث ویفروودند ،عی كه نزدخك یآهذر بودنلد هرچله را كله
ویشنردند ضذط ویكردند و چون در حازار رفقای اخشان كسج ویكردند و نذودند در خدوخ
یآهذر ،پس از اخشان ولیشلنردند آ له از یآهذلر شلنرده بودنلد و ضلذط ولیكردنلد و حله مهلان
عه ویكردنلد .و بلر مشلا واضلح اتلخ كله ولردم علی شلذان بودنلد و علی وكلاری بودنلد و
عی زراعخكار بودند و در بیاحا ا بودند ،و عی ك ال بودند و در بیاحا ا بودنلد .پلس ایلن
احادخد دتخ حله دتلخ ولیرتلرد حله اخشلان و حله نلّ ولی رفتنلد از خكلدخگر و حله آن عهل
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ویكردند.
و حه این ونوال بودند وردم تااخنكه ح رت یآهذر

از دنرا رفتند و احاحكر خلرفه شد.

وردم ویآودند از او وسأله وی رتردند ،پس هرچه را كه خود شنرده بود از آن ب ر وار وی فخ
و هرچه را منیدانسخ از هر خك از اصحاب كه شنرده بود از یآهذر ،وی رترد و وی فخ .و ا ر
منلیدانسللتند ،از ح للرتاورلر و لی رتلردند و للاهی كلله ح للرت تشللر خف نداشللتند ،خ لا اخنكلله
منیتوانسخ از او بررتد ،خود حه رأی خود وی فخ آ ه را كه اجهتاد ویكرد.
و مهچننی حعد از احاحكر در خطفخ عهر هن هركس چر ی وی رترد ،خا خود ولی فلخ،
خا از ح رتاورر وی رتلرد .و چلون والخلات حسلرار را تسلخرر كلرده بلود ،هر خلك از اصلحاب را
فرتتاده بود حه حلدی و كیس نذود كه از اخشان بررتد پس هرچه را نشنرده بود از لیش خلود
اجهتاد ویكرد و جواب او را ویداد.
و مهچننی بود در خطفخ عثهان ،حلكه اجهتاد او بیش از آن دوتا بلود .حلیت اخنكله در
هر والخیت كه خكی از اصحاب را ویفرتتاد ،اور ویكرد او را حه اجهتاد .پس مهله آ لا هرچله را
كه منیدانستند ،اجهتاد ویكردند و مهان اجهتاد واند .ولكن هان نكنرد كه جمهتدی ِن علن امئه
ك
ّ
ك
را وی و می ،حاشا و كط ،آ ا وقلدان امئهاند چنا ه فروودند حنن العلها و شیعتنا املتعلهـ  .و
هرچلله حگو خنللد مهللان اتللخ قللول اخشللان .پللس از نللزد خللود اجهتللاد منلیكننللد ،مهللان فروللاخش
امئه  ،فرواخش اخشان اتخ .پس قواعد ك
تین را در دتخ دارند كسای كه غرر از اخشلانند
و بر آن حدعخ حاقرند كه تاردند خلفا .حهجهخ اخنكه هلهخ فرا رفخ عاو را از خذاثخ آ ا،
و آ ه كردند از نزد خود كردند ،و دمشین اه بیخ در دلشان بود و هلهخ را ز خاد كردند.
تااخنكه در عهد وعاو خه ،ح رت اوامحسن صذر را اخترار كردند .پس اخشان دخدند كه

او وأوور حه صذر اتخ ،حنا تاردنلد حله ك
تلجكلردن ح لرتاورلر ،و اولام صلذر ولیكردنلد و هلرچ

منیفروودند .پس اكتفا حه این نكردند نوشتند حه ا راف كه مههجا ك
تلج كننلد آن ب ر لوار را ،و

حه این هن اكتفا نكردند فتند كله هلركس ولدح خلفلای ثلطث را حكنلد حله او جلایزه حدهنلد ،و
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كردند و دادند .پس حه این هن اكتفا نكردند ،اصحاب را هرجا كه دخدند كشلتند .حله ایلن هلن
اكتفا نكردند هركس ا ش عیل بود خا حسن خا حسنی خا حمهد خا جعفر و ا اء اه بیخ بلود
ویكشتند كه اتن اه بیخ را هن متلام كننلد .و حله ایلن هلن اكتفلا نكردنلد هلركس را كله هلخ
ً
ولیزدنللد حلله ا للاء امئلله ،ولیكشللتند او را .وللثط ا للر كیسل حللا كیسل دمشللین داشللخ ،و لیرفللخ و
وی فخ كه اتن این عیل خا حسن خا حسنی اتخ ،پس ویكشتند او را .و مهچننی حدتر شد
تا عهد ح رت اوامحسنی

و كیس حا آن ب ر وار مناند وگر مهلان هفتلاد و دو نفلر كله كشلته

شدند .و مهچننی حدتر ویشد عصر حه عصر تااخنكه در عهد ح لرتصلادق

قلدری دیلن

هاهر شد و آن ب ر وار اندك نوری در این هلهات كفر هاهر كرد .و ح رتحاقر هن یش از آن
ب ر وار ،ز خاد كرده بود نشر ف اج را .پس این اتخ كه بیشتر از احادخد را از ح رتصادق
و ح رتحاقر رواخخ ویكنند.
پلس چللون ح لرتصللادق خواتلتند ف لرلخ را هللاهر كننلد و كللطم اخشلان هللن حسلرار
شرر ین بود ،ذهتا دور آن ب ر وار ل شلدند و چلون ونصلور دخلد عرلخ شلده دور آن ب ر لوار،
ترترد كه خوردهخورده مهه خل از او حگردند و رو حه ح لرتصلادق حكننلد و كلار او خلراب
شود ،در صدد تدبیر این برآود و از وز یر خود وشورت كرد كه چه حكلمن؟ وز یلر حله او فلخ ا لر
خبللواهی او را حكشل ،پللس تللو وثل حللیناورله حللدنام خللواهی شللد و وللردم تللو را لعنللخ ولیكننللد.
حاخسخ خكجای را درتخ كرد خبصوصه و كیس را كه وساج ح رتصادق را حداند در آجنا
نشللانرد و للویل هللن حلله او داده شللود ،تللا هللركس نللزد او بللرود ،مهللان وسللاج را كلله ولیخواهنللد
حگو خد ،و ویل هن حدهد حه وردم تا وردم فر خفته لول شلوند و از دور ح لرتصلادق براشلند.
پس اور كرد تا خلكجلای را تلاختند و اتلن او را ودرتله تاردنلد و ابوحنرفله را كله از مهله آن
ك
ودرس قرار دادند و ویل هن دادند حه
وردم بیشتر وساج ح رتصادق را ویدانسخ در آجنا ِ
ً
او و حنای تاردند كه دامئا حاشد از برای هركس كه بیاخد در این ودرته و نلزد ابوحنرفله درس
خبواند ،و اتن آن را وهرفه تاردند .پس آن ك
جهال كه نزد ح رتصادق بودند ویآودند نزد
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ابوحنرفه و ویدخدند مهان وساج را وی و خد و ویل هن ولیدهلد ،فتنلد چله هبتلر از ایلن كله
مهللان وسللاج را حگرلرمی و للویل هللن حگرلرمی ،و حللا ح للرتصللادق هللن منللاز كنلمی .پللس چن لنی
ویكردند تا قلذحش بر لرف شلد و واندنلد نلزد ابوحنرفله و از ح لرتصلادق فراولوش كردنلد.
پس واندند نزد ح رتصادق عقطی اخشان كه اندكوعرفیت داشتند و اه حمذخ بودند.
حاز ونصور تدبیری دخگر كرد و جلایی دخگلر تلاخخ و تلفرانثلوری را در آجنلا ورشلد قلرار
داد .پللس او پشللن وش لرد و كفللن وش لرد و حلقلله قللرار داد و ذكللر خللیف و آشللكاری قللرار داد و
تفرهای قرار داد و وایل از برای فقراء در دتخ او بود كه هركس بیاخد در آجنا او را نگاه دارند.
پس آ ای كه وانده بودند نزد آن ح رت ویآودند خوردهخورده در اخنجا .پس تفرانثوری
وایل حتو خ ویداد و تفره ویداد و لویل حله اخشلان ولیداد .پلس دور او ل شلدند و از نلزد
ح رتصادق ویآودند نزد او و ویل وی رفتنلد و ولیرفتنلد نلزد ح لرت و اخلطی حتو خل
ویدادند و ویآودند ،تا اخنكه اخنا هن نزد تفران واندند.
پس هرچه را كه ابوحنرفه ویدانسخ وساجیل را كله شلنرده بلود از ح لرت ولی فلخ و
هرچه را كه منیدانسخ از نزد خود اجهتاد ویكرد و وی فخ كه دخگلران هلن تقلرلد كننلد .پلس
كشرده شده اتخ اجهتاد و تقلرد ،و وراد و ور خد از آن عهد تا اوروز .پس حا این اختطف حسرار
كه در وساج هسخ و در وتاهج هسخ ،آخا كیس كه دین خبواهد حاخسخ از كه اخت كند كه
او ح حاشلد و حا ل نذاشلد؟ و حاخلد حشناتلمی دیلن خلود را از ورلان ایلن دخنلا و حاخسلخ مترلز
حدهمی دین خود را از اینمهه وتاهج و دخنای فاتده ،آخا تكلرف ولا چرسلخ؟ ولیدانلمی كله
یآهذر ،وا را ضاخ نگتارده و قرآن و احادخد را در وران وا تارده تا اخنكله در هرجلا دروانلدمی
رجوع حه خود اخشان حكنمی .پس هر اه خكقویل را حشنو می ،رجوع حه قرآن و احادخد ولیكنلمی
كه فرواخش یآهذر و امئه اتخ .هر اه وواف آود تصلدی ولیكنلمی او را و تسللمی ولیكنلمی و ا لر
وطاب كتاب و ت ك خ نراود ،قذول منیكنمی.

حاال این علووی كه شروع خافته و او را علن ولیخواننلد ،ا لر علهلی اتلخ كله نلزد ك
تلین
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اتخ ،پس وا را وأوور كردهاند كه خطف ك
تین حكنمی ،چنا ه فروودنلد رـذ وارـالف القـوم ،و
این خطف كتاب و ت ك خ اتخ .و ا ر وقصود علن اه بیخ اتخ ،پس آن در نزد وا اتخ و
ك
هركس از وا رفخ آن علن اه بیلخ اتلخ واال فلط .مشلا بذرنرلد چقلدر حلازار دیلن كسلاد شلده
اتخ كه كتاهبای ك
تین رترده اتخ حه خكی دهتوولان و كتاهبلای اهل بیلخ اخلخ شلشهلزار

دخنار قرهخ دارد ،حا تن

و ترازو ویكشند او را ،و آنقدر وانده اتخ كه وترده اتخ و كیس

برنداشته اخنا را كه رجوعی حكند و وث كتاب ونالی ر و كتاب كایف ل كه اوام اور فروودهاند
حه اخت از آن ل را ،هلرچكلس نگلاه منلیكنلد و كتلج ك
تلین دتلخ حله دتلخ ولی لردد .پلس خلك
غرری حه خود حكنرد و یپ دین خود حلند شو خد و دین را اینقدر خوار وكنرد و تعصج داشته
حاشرد و حتصر دین حنهاجرد.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه دوازدهن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو.

كللطم وللا از تفس لرر ای لن آخ له شللر خفه رت لرد حلله جللای كلله فت لمی واجللج اتللخ شللناخ
اشخاص اركان ارحعه را ،و حعد تسلمیكردن اور اخشان را .حاال حه متام دل خود وتوجه حشو خد تا
از آ ه وی و می از روی حصررت هبرهای بذر خد.
خكی از اركان ارحعه كه واجج اتخ شلناخ او ،توحرلد اتلخ .و آن چهلار اتلخ :اول
توحرد ذات ،دو می توحرد صفات ،تروم توحرد افعال ،چهارم توحرد عذادت.
ل و اوا توحرد ذات ،خعین هرچ حا ذات خدا نذوده و نرسخ چنانكه خود فرولوده مـل هـو
اهّلل احا اهّلل ّ
الصها ملخلا و ملیولا و ملخكن له ك وا احا و هركس غرر از این حداند كافر اتخ.
ل و توحرد صفات ،خعین هرچكس وث صفخ خدا نرسلخ چنانكله خلود فرولوده لـیس
كهثله ی .

لل و توحرلد افعللال ،خعلین غرلر از خلدا هلرچكلس كفعللال نرسلخ چنانكلله فرولوده اهّلل الــذی
رلقكن ّمث رزمكن ّمث مییتكن ّمث حیییكن.

ل و توحرد عذادت ،خعین عذادت هرچكس را نذاخد كرد هز عذادت خدا .و هركس كیس
ّ
ّ
دخگر را هن وعذود حداند شرك اتخ و خداوند فرووده اتخ مل اّنا انا حشر وـثلكن یـوحی ایل اّنـا
اهلكن اله واحا مفن كا .یرجو لقا رحه فلیعهل عهال ماحلا و الخشرك حعغاد ّربه احاا.
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ً
حاال ا ر خدا را توحرد كلردی حله ایلن چهلار توحرلد ،پلس خلدا را شلناختهای حقرقتلا و
ومون خواهی بود ،و ا ر نشناختهای پس كافر خواهی بود .حاال ا ر فكر حكنرد ،حه چشن خود
ك
برهان این را خواهرد دخد .و تفكری حكنرد و بذرنرد كه یش از نطفه چه بودهاخد و كجا بودهاخد
تا حه وقام نطفه رتردخد و از آن تشته علقه شدخد ،و آه شدخد ،و اتتخوان در تن مشا یدا
شد و وشخ روی او روجرد ،و حعد وتولد شدخد و روح در مشا دورده شد ،و حعد خوردهخلورده
ً ً
من كو كردخلد و صلاحج هلوش و ولدرك شلدخد تلا حله حلاال كله ولیبینرلد ،و حله مشلا آنلا فآنلا فلرض
ویرترد و ویرتد .آخا از كه فرض حه تو ویرتد و كه تو را حه ایلن ونلازل رتلانرده؟ آخلا خلود،
خود را درتخ كردی و حه ایلن ونلازل رتلانردی و آوردی ،خلا صلانعی تلو را تلاخته و حله اخنجلا
رتانرده؟ الذته صانعی تو را تاخته و او حكمی و دانا اتخ در خلقخ و ویداند كه چه تاخته
و از برای چه تاخته ،و هرچه خل كرده وصللحیت در او بلوده ،چله خلقلخ انذرلاء و رتل  ،و

چه خلقخ انسان ،و چه خلقخ ك
جن و چه خلقخ وطجكه و چه خلقخ حروان و چه خلقخ
نذات و چه خلقخ اد ،هر خك را حمكیت اتخ و غریض در خلقخ اخنا؛ و خدا لآو منیكند.

پس حه هركس هن آ ه داده و هرجا هن آ ه تاشته وواف حمكخ اتخ .چنا ه صحخ و
تقن ،و فقر و غین ،و علن و جه  ،و یری و جلوای ،و نلور و هلهلخ را ووافل حمكلخ خلل
كرده و تارده در هرجا كه تارده .كه ا ر خكتای از اخنا بر تر جای خود نذود ،الزم ویآود كه
ولك این ولك نذاشد و از هن براشد .پس چنان حمكیت حكار برده اتخ كه ا ر خك تر توزن
لف داشخ ،هرآخنه ولك حههن ویخورد .و حكمی ویداند حمكخ هر خك را كه ا ر نجاخش
داشخ این جملس ،هرآخنه حمكخ هر جزء جزء از خلقلخ را ولی فلمت و ثاحلخ هلن ولیكلردم حله
ك
ادله و براهنی.
احلاص  ،پس خداوند عاو از حمكخ حالآه خود خك تلطان حكمی و عادل و صادق و
علمی و حلمی و صاحج وعجزه و خوارق علادات بلر ایلن وللك قلرار داده كله رل حمكهلای او
حكن خدا حاشد در ولك ،و ر فر ها بواتطه او از خلدا حله ولردم برتلد ،و رل عرضلهای
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رعرخ را او حه خدا برتاند؛ و آن ،خامتالنذرنی اتخ

و اوصراء او .و مهله صلد و بیسلخ و

چهار هزار یآهذر و امئه ا هار آودند و فتند خلدا خگانله اتلخ و قلرآن هلن از جانلج او اتلخ.
پس ویبینمی كه خدا در قرآن فرووده كه دوتتان اه بیخ را حه هبشخ ویبرم و دمشنان اخشان
را حه جهمن .و این حدهیی اتلخ بلرای مهله مشاهلا و شل های نرسلخ .و دللریل هلن هبتلر از ایلن
نرسخ كه مهه انذراء و رت قذول كردند كه خدا خكلی اتلخ و تسللمی كردنلد رل فرواخشلات
خدا را.
حاال وقصود كیل وا از اخنا نشر ف اج اتخ ،پس وا آ ه حگوجمی و فتهامی ،از ف اج
امئه حاالتر پا نگتاشلتهامی و خنلواهمی تاشلخ .و آ له از توحرلد حگلوجمی ،توحرلد امئله اتلخ و هلر
ً
توحرلدی كلله ولیكنلمی توحرلد امئله ا هللار اتللخ .و هلركس اوللام را توحرلد كنلد ،حقرقتللا خللدا را
ً
توحرد كرده اتخ و هركس خدا را توحرد كند حقرقتا اوام را توحرد كرده چنا له ح لرتاورلر
حله ح لرتتلللهان و احلاذر فروودنلد خـا سـلها .و خـا جنـاب ّا .وعـرفیت حالن رانیـة هـی وعرفــة اهّلل
ّ ّ
ّ ّ
عز وجــل وعـرفیت حالن رانیـة و ح للرتصللادق فروودنلد وعرفللخ اوللام مهللان
عز وجـل و وعرفــة اهّلل
وعرفخ خداتخ ،و توحرد كرده منیشود خدا وگر حه توحرد اوام و وعرفخ اولام .پلس هلركس
اوام را نشناخخ ،ووحد نرسخ .ز یراكه ا ر حنا بود حدون وعرفخ اوام ،توحرد كرده حشود خدا،
پس هیود و نصاری و ك
تین هن وی و خند الاله ّاال اهّلل ،حاخسخ ك
ووحد حاشند و حالاخنكه یآهذلر
ّ
و امئه را نشناختهاند و هر ز خدا را توحرد نكردهاند .و وقصود از ف لفظ الاله اال اهّلل نرسخ،

حه جهخ اخنكه در اول حعثخ یآهذر

چون وردم ن جی نداشتند ،خواتتند تكلرف را هن

حه اخشان برتانند حهقدر حوصله اخشان خك نع وذارك را دادند حه ونلادی و او در حازارهلا نلدا
ّ
ویكرد كه هركس حگو خد الاله اال اهّلل هبشخ از برای او واجج ویشود .حلا اخنكله حلدخد اتلخ
ّ
الاله اال اهّلل حصن و ون درل حصـن اوـن وـن عـذایب پلس حاخسلخ هلركس كله از خملالفنی هلن
ك
ّ
حگو خند الاله اال اهّلل هبشلخ از بلرای اخشلان واجلج شلود .حاشلا و كلط ،نرسلتند اخشلان از اهل
ّ
هبشخ .پس وقصود از الاله اال اهّلل توحرد اتخ و توحرد نرسخ وگر شناخ امئه اهر ین حله
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نورانرخ.
حاال برهای برای مشا ویآورم كه حه وشاهده بذرنرد .خدا در هاهر حه مشلا چشلهی داده
كله حلله او بذرنرلد و للویش داده كلله حلله او حشللنو خد و ذاجقللهای داده كلله حلله او وللزههللا را حفههرلد و
الوسهای داده كه حه او نروی و درشیت و روی و تلردی را حفههرلد و ك
شلاوهای داده كله بوهلا را
حفههرد حا او .و در حا ِن تو هن خدا كقوه تفكری داده كه در آن صور ا خرال كین و عقیل داده

كه حه آن وعنهیا را ادراك كین .و واضح اتخ كه خدا نه رن و نه شك اتلخ كله حله چشلن
دخده شود و نه صوی اتخ كه حه وش ادراك حشود و نه بوی اتخ كه حله ك
شلاوه او را حتلوان
ادراك كرد و نه نروی و درشیت و روی و تردی اتخ كه الوسه او را حتواند درك كرد و نه وزهای

اتخ كه او را حه ذاجقه حتوان درك كرد و نه صوری اتخ كه او را حله قلوه وتخرلله حتلوان خرلال
ّ
كرد و نه وعین اتخ كه حه تعق درآخد .و ولیبینلمی كله خلدا فرولوده وارلقـ اجلـن و االنـس اال
لیعغاو .و اوام در تفسرر لیعغاو .ویفرواخد خعین لیعرف  ..خعین خل نكلردهام جلن و انلس را
وگر اخنكه حشناتند ورا؛ و ویبینمی در جای دخگر ویفرواخد كن

كنـزا ل یـا فاحغغـ ا.اعـرف

فخلق اخللو لكیاعرف خعین ون نج پنای بودم ،پس دوتخ داشمت اخنكه شناخته شلوم؛
پس خل كردم خلیق را تا اخنكه شناخته شوم .پس فتمی كه خدا حه هرچخك از ودارك بیرون
منیآخد و اور حه شناخ هن كرده و خدا هن از رتذه خدای پاجنی منیآخد حه رتذه حنده و واها هن
ك
از ورتذه حند ی حاال منیرو می كه حه رتذله خلدای برتلمی ،حلاال چله حكنلمی كله حله كلیل علاج می از
شناخ خدا؟ پس ا ر متام دل و هوش و وش خود را حه ون حدهرد ،انشاءاهلل هبره خواهرد
برد و بر حصررت ویشو خد.

ّ
چون وا عاجز شدمی از شناخ خدا حه این برهان ،و خدا هن فرووده الخكلف اهّلل ن سا

ّ
اال وسع ا پس تكلرف واالخطاق هن منیكند .چگونه حه چر ی اور ویكند كه از وا بر منیآخد؟ حا
آنكه حكمی اتخ و لآو هن منیكنلد .پلس حاخلد شلناخ خلدا شلناخ
حاشد شناخ

كیسل حاشلد كله ممكلن

او ،و او حاخد كیس حاشد كله اول و اشلرف و اف ل و اكهل و اعللن ولاخل اهلل
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حاشد؛ تا قامئوقام خدا حاشد در وران خل  .حه وری كه ا ر الزم بود اخنكه خدا بر وردم جلوه
كند حه این ور جلوه ویكرد نه غرر این .چنا ه ح لرتاورلر ولیفرواخلد اماوـه وقاوـه یف سـایر
عوامله یف االدا ایل آخر و فروود هركس او را حشناتد خدا را شناخته اتخ و فروودند وـن عرفـه

فقاعرف اهّلل و چون امئه ا هار حم ك
نذوتند و نفس یآهذرند ،ذهلتا وعرفلخ اخشلان هلن وعرفلخ
خداتخ .پس حدهیی اتخ كه هیود نه خدا را دخدهاند و نه خدا از رتذله خلدای حله رتذله آ لا
را هلن كله

درآوده و نه آ ا حله رتذله خلدای رفتلهانلد كله حشناتلند خلدا را ،و یآهذلر و امئله
ّ
نشناختهاند؛ پس ا رچه الاله اال اهّلل هن حگو خند ،كه توحرد نكردهاند خدا را .حله جهلخ اخنكله
شناخ امئه اتخ شناخ خدا و او امئه را منیشناتد .و مهچننی هیود و نصاری و جملوس و
ّ
ك
تین و خمالفنی دخگر ،هرچخك توحرد نكردند خدا را چه حگو خند الاله اال اهّلل و چه نگو خند ،كله
توحرد نكردند .حیل ،توحرد كیس كرده اتخ از برای خدا كه امئه

را شناخته حاشد .ز یراكه

توحرد اخشان توحرد خدا اتخ .ولكن شناخ را حدانرد كه مهان شناخ اتن و پدر و وادر
و لقج او نرسخ ،حلكه شناخ اخشان آن اتخ كه اخشان را قلامئوقلام خلدا حدانرلد و او را حله
حقرقخ حشنایس .چنانكه اذخخ او اذخخ خدا و نصرت او نصرت خدا و شناخ او شناخ
خدا و توحرد او توحرد خدا اتخ و ر آ ه و اف ایلاهلل اتلخ اضلافه حسلوی او حلدای؛
پس این اتخ شناخ اخشان و مهنی اتخ شناخ خدا.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه سیزدهن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو.

كطم وا در توحرد بود و فتمی آن چهار تا اتخ :توحرد ذات و توحرد صلفات و توحرلد
افعال و توحرد عذادت.
اوا توحرد ذات را بیان كردمی و وقدوهای ویخواهمی بیان مناجمی از برای اخنكه در وعرفخ
توحرد صفات برحصررت حاشرد.
كاول ،صللفخ را حدانر لد كلله عللری اتللخ؛ خعللین رن ل

و شللك و هر لأت و كل كلن و كر لف و

بوهای كه در دنرا هسخ و كارهای كه خوب و حد اتخ و هرچه غرر این در دنرا هسخ ،مهه
اخنا هر خك صفیت دارند و حه صفخ از هن جدا ویشوند و مترز داده ویشوند از هن .و از بلرای
خدا هن صفای چند اتخ كه حه تذج آن صفات ،از ولردم مترلز داده ولیشلود .وثل خلال و
رازق و حمیی و ممرخ و اوثال اخنا از

و حصر و علن .و ا ر خدا خبواهد خكی از صفات خدا را

از برای مشا بیان ویكلمن تلا صلفات خلدا را حشناتلرد و عذلرت حگرر خلد از اخنكله ولردم بلر ر خقله
تاب حایق واندهانلد .و واضلح اتلخ كله لیش از یآهذلر ،علی آتلش رتلخ بودنلد و علی
حخ رتخ بودند و عی هیود بودند و علی نصلاری بودنلد و علی جملوس بودنلد .و در كاول
هن منیشد كه مهه وتهج اخشان را حا

كند ،و ا ر تكلرف ك
شاق حه وردم ویكرد خلا ولی فلخ

مهله ایلن وللته ا حا ل اتلخ ،هلرچكلس تصلدی او را منلیكلرد و مهله او را وا ولیزدنلد .پللس
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حمكخ اقت ای این كرد كه خوردهخلورده حله ولرور دهلور برتلاند حله اخشلان .و در اول اولر حله
ّ
اخشان فروود هلركس حگو خلد الالـه اال اهّلل از اهل هبشلخ اتلخ .پلس قللریل قذلول كردنلد ،و ا لر
وللیفروودنللد حللخ و رتللترد ،خللا منللاز حكنرللد ،خللا روزه حگرر خللد ،قذللول منللیكردنللد از او .حعللد هلللن
خوردهخورده ز خاد ویكردند ،ولكن وقیت نشد كه مهه وطاللج را برتلانند حله عاوله خلل وگلر
اخنكه در عصرهای امئه ،قلریل یدا ویشدند و حه اخشان وی فتند ،پس شلروع نرافلخ وطللج
اه بیخ تطماهلل علهین .پس ولردم بلر مهلان ذرعلخهلا حلایق واندنلد .از آن لله در ولتهج
هیود ،یس جنس اتخ و اآلن هن وردم وی و خند .و در وتهج ك
تین ،صفات ثذوتره و صفات
تلذره از برای خدا وی فتند ،چنا ه اخشان هن وی و خند و این را حه ا فال خلاد ولیدهنلد كله
خبوانند:
هللللللللن قللللللللدمی و ازیل هللللللللن صللللللللادق

قللادر و علللاو و حلللی اتللخ ور خلللد و ولللدرك
ك
نلله وركللج بللود و جسللن نلله وللری نلله حم ل

یشر خك اتخ و وعلای تلو غلین دان خلال

كه اعتقادی اخشان حشود و وداووخ ویكننلد حله ایلن .و حلالاخنكله ا لر ولی و خنلد مهله
صفات خدای مهنی هشختا اتخ ،پس هزار ا ی كله در جوشلن اتلخ چله چرلز اتلخ؟ و
اوام فروودند اتن ،صفخ اتخ .پس آن هزار صفخ نرسخ از خدا؟ و ا ر هسلخ ولكلن ایلن
هشخ صفخ ،عهده صفات خدا اتخ و اص مهله صلفات خلدا مهلنی هشلختلا اتلخ كله
مشردهاخد ،كه نرسخ .پس اخنا هن صفاترند وث صفهتای دخگر ،پس چرا اتتثنا ویمشار خلد؟
و ا ر وی وجرد این هشختا صفخ ذای خدا اتخ ،پس حاخد آن صفای حاشد كله ا لر حلا خلدا
نذاشد ،خدا عاجز حاشد؛ وث عاو و قادر .ا ر خدا عاو و قادر نذاشد ،الحماله عاجز اتخ لكن
صفخ فع اتلخ .ولیشلود كله خلدا
مشا ور خد را هن صفخ ذای ویخوانرد و حال اخنكه این ِ

اراده نكند و عاجز هن نذاشد ،چنانكه اراده ویكند .پس اخنكه ناوربو اتخ و حد مشردهاند .و

ا ر حگوجرد این هشختا صفات فعیل خدا اتخ ،پس غلط مشردهاند این را.
و اولا صلفات تللذره خلدا ،هرچله صلفخ خمللوق اتلخ صلفخ خلدا نرسلخ .پلس چلرا
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هشختا مشردهاند؟ و این هن غلط اتلخ .و ا لر خبلواهی مهله صلفات خلدا را حشلهاری ،پلس
ای لن نرسللخ ر خقلله شللناخ صللفات خللدا .و انشللاءاهلل حعیض ل از صللفات خللدا را حلله مشللا
ویشناتامن تا در وعرفخ او حاحصررت حاشرد.
از آن له خكی از صفات خدا قدرت اتخ و قدرت خدا را چگونه ویتوان شناخخ و
حالآنكه نه خدا از رتذه خود حه رتذه خل آوده و نه خل حه رتذه خدای رتردهاند .و از این
كه عاجز خواهمی بود ،پس وا منیتوانمی قدرت خدا را حشناتمی وگر اخنكه از حمكخ حالآه خود
خود را حه وا حشناتاند.
حللاال وطلللج شللر خیف از بللرای مشللا ولی للو می كلله ف ل عظرهلی اتللخ بللرای مشللا و از آن
انشاءاهلل وطلج را حفههرد ،ا ر حه متام دل خود وتوجه كطم شو خد .این اتخ كه هر اه كیس
او را وصلف ولیكنلد بلرای تلو و هرلأت و تلاخ و

اتی را حله تلو خبواهلد حشناتلاند ،اول رنل
ً
حركخ او را لفظا از برای تو وصف ویكند .و ا ر خبواهد از این هبتر وصف كند ،ورتذه حاالتر این
اتخ كه شك او را بلرای تلو حكشلد .و ورتذله هبتلر از ایلن آن اتلخ كله او را از وقلوا از بلرای تلو
حسازد و ووی هن بر حدن او قرار دهد .و هبتر از آن ،آن اتخ كه خود اتج را بیاورد از برای تو؛
تا اخنكه مهه صفات او را حفههی .و اوا ا ر از این هن هبتر خبواهد حفههاند تو را از ر صلفات
حللا ین او ،ای لن اتللخ كلله خللود تللو را حلله صللورت اتللج كنللد .چنا لله امئلله كردنللد حلله اخنكلله
ح رتاورر حه آن ناصی فتند ارسأ و حه صورت ت

شد ،و ح رت اوامرضا حه شرر لرده

فروودند حگرر این را ،و شرری شد و خورد آن را .و ا ر حمكی پس از این یدا حشود كه كیس را
وث اتج كند ،مهه صفات هاهری و حا ین او را حه او ویشناتاند.
حاال این چهار قسن وصف ویشود و هبتر ین وصفها این اتخ كله هلر چهلار صلفخ را
كیس وصف كند .و خدا قدرت خود را حه این چهار قسن شناتانرد از برای خل .
ً
ل كاول ،قوال وصف فروود حه مهه این آخات و احادخد امئه ا هار كه حه تواتر حه وا رترده
اتخ كه خدا قادر اتخ.
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ً
ل و اوا شكط وصف كرده حه این افطك و آ ه در این افطك اتلخ و ارضلنی و آ له در
آ ا اتخ.

جمسن ،ح رتاورر اتخ وصف ك
ل اوا وصف حاالتر و ك
جمسلن قلدرت خلدا چنانكله رل

هزار هزار عاو اشعه آن ب ر وارند چنانكه،
ا ر نازی كند از هلن براشلد لله قال لا

ح له انللدك التفللای زنللده دارد آفللر خنش را

و از مهه آ ا ا و زورنا وعلوم ویشود كه ح رتاورر ،ونرر اتخ و مهه اخنا نور خند از
َ
آن ب ر وار .پس حنابراین ف اجیل كه وردم برای ح رتاورر وی و خند كه در خرذر را كند ،خا عنتر
را كشخ؛ این كار هپلوای اتخ و ف یل نرسخ از برای او .ز یراكه ر زونی و وافهیلا بلر روی
خك شاخ اوی اتخ و آن او بر روی خك تنگی اتخ و آن تن

بر پشلخ خلك ولاهی واقل

شده اتخ در در خا .پس حاخد قدرت این واهی بیش از قدرت ح رتاورر حاشد و حالاخنكه
ر ذرات ووجودات عاو از نور جسد وقدس آن ب ر وار خل شده اتخ .پس نشناختهاند
ك
واال اخنا را ف قرار منیدادند برای او ،و ك
تینها اهی امئه را این ور وصف ویكنند .و
او را،
اخنكه مهه كون شعاع او خند ف یل نرسخ ،وعلوم اتخ كه لرده چلون از روی چلراغ برداشلته
شود ،مهه روشنایها از اوتخ كه ویتاحد حه ا راف ،اخنا ف

او نرسخ .حلكه قلهی كله بلر

لوح هزار هزار عاو تارده شده از شعاع آن ب ر وار خل شده اتخ و چهحسرار وناتج اتخ
كه فته:
در نلللزد وجلللودت آفلللر خنش

ای تللاخه وثللال للاه بیلنش

پلس مهلله از اشللعه آن ب ر للوار آفر خلده شللده اتللخ و چنا لله ولیخللوای در ز خلارت حكــن

ّ
ّ
املتحركات و سكن السوا كن مهه حركهتا و تكو ا از آن ب ر وار اتخ.
حترك
پس آ ه خدا ویكند ِون كاوله ایل آخره ،حه واتطه اخشان ولیكنلد .وثل كجنلار كله آ له

ولیتللازد حلله تلذج اتللذاب اتللخ .و چنانكلله اتلذاب هلرچ از خللود ندارنلد و حركللخ ولیدهللد
اخشان را كجنار ،چنانند امئه كه هرچ از خود ندارنلد چنا له خلدا فرولوده المیلـك لن سـه ن عـا و ال
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ّ
ّ
ضرا و ال ووتا و ال حیو و ال نش را و ویفرواخلد ایب اهّلل ا.جیـر ی االشـیا اال حاسـغاهبا خعلین چرل ی
جاری منیشود وگر حه اتذاب .پس خلدا اخشلان را اتلذاب قلرار داده اتلخ بلر رل خلقلخ و
رزق و حرات و ممات و ولادون اخنلا .حلاال چله حكلمن كله خلدا چنلنی قلرار داده؟ ام حیسـاو.
الناس عّ وااتاهن اهّلل ون ف له حاال مهچو كرده اتخ ،ویخواهد ترنهها تنگی كند و لوها
پاره شود ،كه چارهپتیر دخگر نرسخ .هركس قذلول كلرد ایلن ف لاج را و تصلدی كلرد ،وتلدین
ك
اتخ واال یدین اتخ .وانگهی چه از این هبتلر هسلخ كله خلدا ب ر لی از بلرای مشلا قلرار داده
ك
اتخ كه وتكف ر اوور مشا حشود ،و آقای اتخ كه مهه رزق حا ین و هاهری مشا را حه مشا
برتاند ،هر قدر كه ضرور داشته حاشرد .حه جهخ اخنكه مهه عاو حله خلكالتفلات اخشلان خلل
شده اتخ .تعجج ویكمن از كیس كه وی و خد فلف تسخنی ویكند ،و منی و خد حه اذن خلدا
ً
خا حدون اذن خدا؛ و مهنیكه وی وی ح رتاورر فاع اتخ ،فورا ولی و خلد حله اذن خلدا خلا
حللدون اذن خللدا .الذتلله وعلللوم اتللخ كلله ح للرتاور لر من لیكنللد چر ل ی را كلله خللدا من لیكنللد ،و
ویخواهد آ ه را كه خدا خواتته اتخ ولكن این چه حسدی اتخ كه كمهخ هاشتهاند بر
انكار ف

آن ب ر وار؟ و چرا نذاشد كفعال و حالاخنكه حقدر توراخ توزی از نور اخشان اشراق

كرد در عرصه كاخنات ،و ر ولك خلل شلد .پلس مهلنیكله التفلای كلرد خلدا ،علاهی خلل
ویشود؛ و مهنیكه اراده كرد حه جهخ عدم او ،نرسخ ویشود .چنا ه در دعا ویخوای ف ی
امشیتك دو .مولك وممتر و حارادتك دوّ .نیك ونزجـر و خلدا را اراده و التفلای نرسلخ وگلر ایلن
ب ر واران ،و خدا آ ه ویكند حه اخشان ویكند و اخشانند قدرت خدا و خدا هن آ ه ویكند حه
قدرت خود ویكند و آ ه ویكند خود ویكند حا دتخ خود و آن ب ر وار اتخ خداهلل و هركس
ّ
ونكر این حاشد هیودی اتخ كه مال الهیود خااهّلل وضلولة ال اخاهین و لعنوا امامالوا .و از برای
خدا دو دتخ اتخ و هردو میرنند ،و خكی ك
حممد بن عذداهلل خامت النذرنی اتلخ صللواتاهلل و
تطوهعلره و خكلی علیل بلن ای اللج .ایلن اتلخ كله ولیفرواخلد كلتـا خاخـه میـنی خعلین هلر دو
دتللخ خللدا میرننللد ،و می لنی را ا للر حسللاب كنر لد عللددش صللدوده و لیشللود و صللدوده ،اتللن
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ح رتاورر اتخ .و این پنج پنجه را هن مینی وی و خنلد و ایلن چهلاردهحنلد اتلخ و مهله ایلن
چهاردهحند ،خكی اتخ و او را خد وی و خند .حه جهخ آنكه عدد خاء ،دهتا اتخ و دال چهارتا،
ك
و مهه چهارده ویشود .پس مهه چهاردهتا وجهاللهند و مهه از خك نورند ،پس مهه خلكوجله
خداخند و مهه خكخد خداخند .و مهچننی هیود علهای خود را خلدا دانسلتند و ا اعلخ آ لا را
كردند ،پس هركس هن برای خود ناووس قرار حدهد ایلن را ،كله آ له آقلا حفرواخلد ولن ا اعلخ
ویكمن ،هیلود كاولخ اتلخ .چنانكله شخیصل وسلألهای علرض كلرد خلدوخ شلرخورحلوم و آن
ب ر وار جواب فروودند .پس علرض كلرد ا لر فلطنآقلا قذلول كلرد ایلن جلواب را ،ولن هلن قذلول
ك
ویكمن واال قذول منیكمن .شرخ فروودند ا ر آخه حممكی از قرآن برای تو بیاورم بر تأیید این وطلج
ك
چه وی وی؟ عرض كرد ا ر آقا قذول كرد ون هن قذول ویكمن واال قذول منیكمن .شرخ فروودنلد
ا ر حدخد حممكی نّ بر این بیاورم چه ویكین ،قذول ویكین؟ عرض كرد ا ر فطنآقلا قذلول
ك
كرد ون هن قذول ویكمن واال فط .شرخ فروودند هر اه دلریل عقیل از برای مشا بیاورم كه حه عق
ك
خود حسنجی چه ولیكلین؟ علرض كلرد ا لر فلطنآقلا قذلول كلرد ولن هلن ولیكلمن واال فلط .پلس
ك
كسای كه ناووس قرار حدهند برای خود این ور ا اعخ وطهای خود را كردهاند و وث هیلود
خواهند بود.

ً
ً
پس خداوند خود را حه این ته ر ی حه مشا شناتانرد هن قوال وصف كرده و هن شكط
ً
جسها و آن ح رتاورر اتخ كه قدرت ك
جمسلهه خلدا اتلخ و هلركس او را
وصف كرده و هن

شناخخ قدرت خدا را شناخته و هركس ح رتاورر را حه این قدرت نشناخخ خدا را علاجز
ك
پنداشته و ادله و براهنی حسرار اتخ بر اخنكله ح لرتاورلر اتلخ قلدرة اهلل چنا له در ز خلارت
ّ
ویخوای این فقره را كه ّ
وقر برجعتكن الانكر هّلل مار و الازعن اال واشا تلا آخلر عذلارت .آخلا كله
ویفههد این احادخد امئه را حه غرر از تطوته شرخب ر وار؟ بذرنرد كله چله دخل دارد آخلر ایلن
عذارت كه ویفرواخد سغحا .اهّلل ذیامللك و امللكوت حه ز خارت؟ پس صاحج وعای كطم خدا
و امئه ،تطوته شرخند و كس دخگر منیداند كه چگونه وعین كند.
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احلاص ؛ وقصود این اتخ كه قدرت ،ف رلخ عیل اتخ و هركس خكی از ف اج آن
ب ر وار را انكار كند ،حاخد دو حرف بزند .خا حگو خد كه خلدا قلادر نرسلخ كله چنلنی خللیق خلل
كند ،خا حگو خد كه خدا قلادر اتلخ ولكلن علیل قاحلرلخ ایلن وقلام را نلدارد .پلس ا لر خلدا قلادر
اتخ كه چننی خللیق خلل كنلد و علیل هلن قاحلرلخ ایلن وقلام را دارد حاخلد حگلوی خلدا خبرل
اتخ كه حه قاح نداده اتخ و حالاخنكه ویتوانسخ حدهد .و ا ر خدا قادر اتخ و عیل هن
قاح و خبر هن نرسخ خدا ،پس چنانكه عیل آ ه داشته در راه خدا داده ،خدا هن حاخسخ
آ ه دارد حه او داده حاشد؛ و داده اتخ .پس فریق نرسخ خدا را حا عیل ،وگلر اخنكله آن خلدا
اتخ و اخشان حندههای او .پس هرچه حگوجرد ،حه پسختر پاخه وقام اخشان نرتردهاخد .چگونه
افعال ربوبیخ نذاشد برای وا افعال اخشان و حالاخنكه خود امئه ویفرواخند ّنتلونا عن الرب بیة و
مولوا یف ف لنا وا شجمت و لنتغلضوا پس چگونله مشاهلا ولیرتلرد حله وقلاوی از وقاولات اخشلان و
چگونه ویتوانرد وصف كرد اخشان را و حالاخنكله وصلف هلزار هلزار علاو حله قلدر نصلف اللف
نرسخ كه خكنقطه حاشد.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه چ اردهن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

اول حدانرد كه از برای هر علهی شر ی اتخ و هركس آن شر را هاآورد ،صلاحج آن
ك
واال فط .و علن ف اج اه بیخ هلن شلر ش ذوق و ك
حمبلخ اتلخ ،و ا لر كیسل
علن ویشود
ك
صاحج ذوق و ك
حمبخ حاشد و علن اه بیخ را هن حتصر مناخد ،صاحج آن علن ویشود واال
فط .و چون هر علهی از برای عه خوب اتخ ،ذهتا علن اهل بیلخ ،اخلطص حله اهل بیلخ
اتلخ .ولكللن اخلطص حلله اخشللان عطولیت دارد و آن عطوللخ از جذلنی خملصلنی یلدا اتللخ؛
چنا ه نور چراغ از روزنههای حجره وعلوم ویشود .پس دتخ و چشن و پا و زحان و وش،
روزنههای دل خملصنی ویحاشد و اخطص حه اه بیخ از ایلن روزنلههلا ولیتاحلد .پلس در هلر
دیل كله اخللطص اهل بیلخ حاشلد ،عطوللتش هلاهر ولیشلود و اثللر ولیكنللد .چنانكله شخیصل
عاش شده بود و زرد و ضعرف شده بود ،پس ذرلج نلذض او را رفلخ و اتلن والخهتلا را ذكلر
كرد تا اخنكه اتن خكوالخیت را ذكر كرد ،پلس دخلد كله نلذض او حركلخ شلدخدی حلههلن رتلانرد.
پس اتن حملههای آن والخخ را ذكر كرد ،تا اتلن خلكحمللهای را كله بلرد نلذض او شلدخدتر شلد؛
فههرد كه وعشوق او در آن حمله اتخ .پس اتن كوچههای آن حمله را فخ تااخنكه نذض او
شدخدتر شد ،پس دانسخ كه وعشوق او در آن كوچه اتخ .پس ذكر خانههلای آن كوچله را

فلخ تللا فههرلد در كلدام خانلله اتللخ .پلس ذوق و ك
حمبللخ اخللطص را ز خلاد ولیكنللد و ز خلادی
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اخطص هن اثری دارد هاهر و بنی ،و ون آن ذوق را در مشا منیبیمن و هرچ حه هرجان منیآجرد،
اخطص مشا حاخد حه امئه ز خاد شود و انشاءاهلل ویخواهن مشا را حه هرجان بیاورم .پس حه متام
دل و هوش و وش خود وتوجه كطم شو خد تا انشاءاهلل اخطص مشا ز خاد شود.
خدا از برای تو خك حدی خل كرده و روحی از برای تو خل كلرده كله چهلار هلزار تلال
حاالتر از این حدن مشا اتخ و عكس او را در این حدن قرار داد ،و روح از چهارهزار تال حاالتر از
این حدن ،عكس انداخته در این حدن .چنانكه مشس در آ لان چهلارم اتلخ و هلر آ لای تلا
آ ای پانصدتال اتخ و قطر هر آ ای هن پانصدتال اتخ ،پس ایلن چهلارهزار تلال راه،
عكلس روح ،حركلخ ولیدهلد ایلن حلدن را.
آفتاب عكس ولیانلدازد در ایلن آجرنلههلا؛ و مهلان
ِ

چنانكه عكس آفتاب ،روشن ویكند زونی را.

و مهچننی خدا عقلیل از بلرای مشلا خلل كلرده حلاالتر از روح مشلا كله عكلس انداختله در
آجرنه روح تو و روح تو را حركخ ویدهد ،و چون عق تو و روح تلو و حلدن تلو حنلد ان خداخنلد،
ذهلتا از بلرای هر خلك حلهقللدر خلودش تكللریف خلدا قلرار داده؛ و از بللرای حلدن مشلا ایلن اعهللال را
ك
تكلرف كرده در شر خعخ .پس ا ر كیس این اعهال را ها نراورد ،ند وعصرخ او چنان وتأذی
ویكند ب ر ان را كه از دور اتتشهام ویكنند .ولكن عقاب ترك این اعهال شر خعخ ،در مهلنی
دنرا اتخ ،از فقر و فاقه و اندوه و غن و آتش فراق و اذخهتای دنرا ،و در بلرزخ پلاكرزه ولیرود و
عقاب او در برزخ منیافتد و در آخرت هن منیافتد .و ا ر هن عه كند حه این اعهلال شلر خعخ
كه تكلرف حدی اتخ ،پلس ثلواحش در مهلنی دنرلا اتلخ ،حله اخنكله او را ك
وعلزز ولیكنلد خلدا و
وسلن و پاك ویخوانند و ثواب این دخیل حه برزخ ندارد؛ وگر كیس
حمترم ویشود در دنرا ،و او را ِ

كه عه برزخ را و تكلرف برزخی را عه كرده حاشد.

و اوا از برای روح مشا ،علن را تكلرف كرده و ا ر كیس تكلرف روح را عه كند حه اخنكه
حداند آ ه را كه حاخلد حدانلد ،پلس ثلواب او در بلرزخ اثلر ولیكنلد و بلرای روح او نفل دارد .و ا لر
تكلرف روح را عه نكرد ،پس او را در برزخ عقاب ویكنند و عقاب او در دنرا كفاخخ منیكند
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چنانكه فروودهاند ا ر آتش ر ایلن دنرلا را بلرای او ل كننلد كفاخلخ خلكرتلد از هفتادرتلد
عتاب برزخ را منیكند ،و مهچننی عتاب او در قراوخ منیافتد و پاك ویشود چون حله آخلرت
ویرود .و ا ر كیس ر اعهال شلرعره را هلا آورد ولكلن حله عللن كله عهل بلرزخ اتلخ عهل
َ
نكند ،وث رتذه او وث حقهای اتخ كه روی او زر ین اتخ و توی او ُ ر از جناتخ ،و ِند چننی

شخیص هفتادورتذه حدتر اتخ از ند اویل در نزد ب ر ان.

و اوا از برای عق مشا حمذخ را تكلرف كرده ،پس ا ر عق تو عه حمذخ كلرد ،پلس در
ك
آخرت او وردی اتخ كه پاك از وعصرخ اتخ و خملد اتخ در هبشلخ و ثلواب او در آخلرت

حه او ولیرتلد نله در دنرلا و نله در بلرزخ .و اولا ا لر عقل او عهل حله ك
حمبلخ نكلرد ،پلس نلد او

هفتادورتذه بیشتر اتخ از ند اویل و دو میی و اذخخ او برای ومون ز خادتر اتخ از آ ا و عقاب
ك
آن هن نه در دنرا ویشود و نه در برزخ و عقاب او در آخرت حه او ویرتد و خملد اتخ در نار.
ً
حاال هر خك از این تكالرف اثری دارد و اثرش وعلوم ویشود .وثط ا ر كیس حه تكالرف
حدی عه كرد اثرش این اتخ كه حه شر خعخ عه ویكند ،و آثار روح تو در این عاو بیزاری
از عللووی اتلخ كله غرلر عللوم امئله اتلخ و وعلللوم اتلخ كله حله روح خللود دانسلته آ له را كلله
حاخسخ حداند .و اوا آثار عق تو در این علاو از حلدن تلو ،ذوق اتلخ و رفل حسلوی حمذلوب و
ترككردن وعصرخ .و ون هنوز آثار ك
حمبخ را از این والخخ و اه این والخخ ندخلدهام و نرسلخ
این وگر ك
حج دنرا .حاال ا ر كیس تكلرف عق را عه كرده حاشد حه این وعین كه حمذخ عیل

بن ای الج را داشته حاشد ،ثواب آخری و هبشخ خلد را دارد از بركخ او ،و ا ر وعصرخ دنرا
را هن داشته حاشد كه ضرر حه ثواب آخری او منیرتاند ،چله حله جلوارح عهلیل كنلد ،و چله در
حمبلخ منلیرتلاند .چنا له حلدخد اتلخ كله ّ
ترنه خرایل كنلد كله ضلرر حله ك
حـج عـّ حسـنة
ال ت ّر وع ا سیجة و حض ه سیجة ال تن ع وع ا حسنة .حه جهخ اخنكه ك
حمبخ آن ب ر وار وث اص

درخخ اتخ كه ا ر مهه بر ها و شاخهها بر خده شلود ،ضلرر حله آن اصل درخلخ منلیرتلد؛ حلاز
شاخ و برگ ولیكنلد تلازهتلر .ولكلن اهل ایلن والخلخ آن تلرش را لیش كلردهانلد حله اخنكله اول
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ّ
شاخهها و بر های او را درتخ ویكنند ،خعلین و ال ال ـالنی را درتلخ ولیكننلد و اصل حمذلخ
ّ
اه بیخ را وا تاردهاند و او را ضاخ تاردهاند .و كیس از و ال ال النی هر ز حه حمذخ اه بیخ
منیرتلد ،ز یراكله اصل حمذلخ وعرفلخ اتلخ و فلرع آن دوتلیت چنانكله اولام فرولود ّ
احلـج فـرع
املعرفة و اخخ وی وجرد این از دوتیت اتخ .پس اه این والخخ ،كاول حتصر وعرفلخ امئله
ّ
ا هار را منیكنند و اول تعی در ف و ال ال النی ویكنند .پلس ا لر خواتلتند اخنكله حتصلر

وعرفخ خدا و یآهذر كنند ،بروند در نزد اه وعرفخ و از اخشان اخت مناخنلد .ز یراكله ایلن وقلام
ك
حظ هركس نرسخ و این وقام را اهلیل اتلخ ،و اخشلان ب ر لان شلرعرانند و در نلزد غرلر اخشلان
نرسللخ وعرفللخ خللدا .پللس آن كیسل كلله حتصلر وعرفللخ را از اخشللان منللوده ،دوتللیت اخشللان را
ویورزد حه جهخ اخنكه دوتلیت اخشلان علنی دوتلیت امئله ا هلار اتلخ؛ و هر لاه كیسل خبواهلد امئله
ا هار را دوتخ حدارد ،این اتخ دوتیت اخشان الغرر .و هلركس وعرفلخ را حتصلر نكنلد ،دوتلخ

هن خنواهد بود و دوتیت منلیشلود حلدون وعرفلخ .پلس هلركس وعرفلخ دارد ،ك
حمبلخ دارد و هلركس
حمذخ را دارد ،دمشین دمشن را هن دارد.

و در حمكللخ ثاحللخ اتللخ كلله غر لر از حل كلج و حآللض از كیس ل پسللندخده نرسللخ و ه لرچ

عذادی تود ندارد .چنانكه خدوخ ح لرتصلادق علرض كردنلد كله ك
حلج و حآلض از امیلان
حج و حآض امیای هسخ؟ و هرچچرز حركخ منیكند وگر حه ك
اتخ؟ فروودند آخا غرر از ك
حمبخ.
لكن حركخ اشراء بر تهقسن اتخ :خا حركخ او حه جهخ ه حه چر ی اتخ ،و خا حركخ او
حه جهخ خوف از كیس اتخ ،و خا حركخ او حه جهخ جلج نفعی اتخ از برای خود .ولكن
حللركیت كلله از بللرای حمذللخ اتللخ ،هلرچ خرلال جلللج نفعلی از بللرای خللود نللدارد و خود رتللیت
نرسخ؛ حلكه حركخ این شخّ هلل و یفاهلل اتخ .حاال ا ر كیس اندك حمذیت در دل او یدا
شده حاشد ،اثرش هاهر ویشود و از این كطوهای وا حه هرجان ویآخد .حه جهلخ اخنكله آ له
ون وی و می مهه اتذاب ك
حمبتند.
و وثیل دقرقتر از برای اخنكه حمذخ ح رتاورر تطماهللعلره اص
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ر عذادات اتخ،

وث وآز حاداوی اتخ كه ر شاخهها و بر ها و وروهها در كهون او هسلخ ولكلن حسلرار ر یلز
اتخ كه دخده منیشود تا اخنكه او را آب ویدهند و آفتاب بر او ویتاحد و حاد بر او ویوزد و منلو
ً ً
ویكند ،پس مهه آ ه در كهون داشخ آنا فآنا منو ویكند تا شاخهها و بر ها از او هاهر ویشود
و وروهای ویدهد .خا درخخ خشكی را فرض كنرد كه چون هبلار شلود شلاخههلا و بر هلا از او
هاهر ویشود .حههرحال آن وآز حادام وث حمذخ ح رتاورر اتخ كه در دل وموننی شرعران
كاشللتهانللد و چللون از ذكللر ف لرلخ ح للرتاور لر او را آبی لاری و لیكننللد شللاخههللای خر لرات و
حسنات از او هاهر ولیشلود و رلر او ز خلادی حمذلخ اتلخ و اثلر او از روزنلههلای قللوب اخشلان
آشكار اتخ .و َوث آن درخخ خشك وث كیس اتخ كه بواتطه جمالسخ حا عاصران كه از
كثرت وعصرخ حراری از برای اخشان منانده اتخ و متام او برودت شده ،وزاح او وزاح زوستان
شده ،پس خشلكرده .و هر لاه حلا كسلای جمالسلخ كنلد كله از آتلش حمذلخ ح لرتاورلر هلرچ
برودی از برای اخشان منانده اتخ ،پس آن هن رم ویشود و خوردهخورده منلو ولیكنلد و بلروز
ویكند آ ه در كهون داشته حاشد؛ و حاغذان ویداند كه این درخخ چه وروه ویدهد ا ر هبلار
شود .ولكن وقیت كه وعاشرت حا ونافقنی كرده ،تردی ونافقان او را خشك كرده .حلیل تلردی
اخنا از برای خشككردن خك والخیت حس اتخ ،حلكه خك ولكی را ترد ویكنند ایلن ونلافقنی.
پس ونشرنرد حا اخنا كه مشا را ترد ویكنند در حمذخ اه بیلخ تلطماهللعللهین ،و نشسل حلا
اخشان تأثرر ویكند در اخطق مشا .چنا ه حدخد اتخ املر عّ دین رلیله خعین ورد ،بر دین
دوتخ خود اتخ .پس حنابراین حنشرنرد حا دوتتان اه بیخ تا اخنكله رولی آ لا بلر مشلا تلأثرر
كند و اخطق مشا وث اخطق اخشان حشود و دوتیت مشا وتص حه دوتیت اخشان شلود .پلس
هر اه وعاشرت حا اخنا كردی رم ویشوی ،و هر اه رم شدی بر ها و ررهای حمذخ از تو هاهر
وی ردد و خقنی تو ز خاد ویشود و هر ز غاف از خاد حمذوب خود منیشوی.
پس هر اه كیس غاف نشود از حمذخ ح رتاورر ،مهرشه مناز زار اتخ و مهرشه صامئ
اتخ و مهرشه زكاتدهنده اتخ و مهرشه مخلسدهنلده اتلخ و مهرشله حلجكننلده اتلخ و
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مهرشه جماهد یف تذر اهلل اتخ و ر اعهال نواف را ها ویآورد و هر ز ترد منیشود و هر ز
منیخشكد چننی درخیت .حه جهخ اخنكه خداوند عاو فرولوده اتلخ رلقـمت للغقـا ال لل نـا و
ّ
اّناتنتقل  .ون دار ایل دار خعین خل كرده شدهاخد مشاها از برای حایقبودن نه از برای فنلا .پلس
ا رچه دوتخ آن ب ر وار وعصریت داشته حاشد در قراوخ ،آنقدر نواصج را از بلرای او قرحلای
ویكنند و وعصرخ را حلار او ولیكننلد كله وعصلرخ او متلام ولیشلود و پلاك ولیشلود ،و ا لر اانلد
چر ی از وعصرخ او ،پس هر عه خرر و عه صاحلهای كه از نواصج ترزده وی ررند و حله
وموننی ویدهند تا مناند از برای دوتتان امئله هلرچچرلز از وعلای .و یونلد ولیكننلد حسلنات
نواصج را حه ثواب شرعران چنانكه یوند ویكنند درخیت را حه درخیت.

ّ
حاال ا ر مشاها تعی كنرد در اعهال شر خعخ حدون روح ،و مهان و ال ال النی را درتخ

كنرد حدون حمذخ اه بیخ ،اخخ ثوای كه حه مشا ویدهند در دنرا اتخ و آن هن تلا للج قذلر
بیشللتر منلیآخلد حلله مهللراه مشللا .و جللزاء آن ایلن اتللخ كلله در دنرلا اهل دنرلا مشللا را وعل كلزز و حمتللرم
وسلن ویخوانند در دنرا و پاك ویدانند و حه مشاها زن ویدهند و حلا مشاهلا
وی ردانند و مشا را ِ
وعاشرت ولیكننلد و وشلورت ولیكننلد؛ ولكلن اهل آخلرت مشاهلا را كلافر ولیداننلد ،ز یراكله حله

تكلرف اخروی عه نكردهاخد و آن عه حمذخ اه بیخ اتخ چنانكه فتمی در تاب  .پلس
وقیت حه كار آخرت تلو ولیخلورد اعهلال شلر خعخ كله ك
حمبلخ اهل بیلخ در دللخ حاشلد و حمذلخ
اه بیخ هن اثرش حمذخ دوتتان اخشان اتخ .حه جهخ اخنكه حمذخ حه حمذوب آن اتخ كه

دوتخ او را دوتخ حدارد و دمشن او را دمشن حدارد حه دلر قول خود اخشان كه فروودند ّ
حمبك
احبك و احضض ون احض ك و وغض ك وـن احض ـك و احضـض وـن ّ
احج ون ّ
احبك و ّ
ون ّ
احبـك و

ّ
احج ون احض ك خعین دوتیت تهقسن اتخ :كیس كه دوتخ حدارد تو را ،و كیس كه دوتخ

حدارد دوتخ تلو را ،و كیسل كله دمشلن حلدارد دمشلن تلو را .و دمشلین هلن تلهقسلن اتلخ :خكلی
دمشن ،و خكی دمشن دوتخ ،و خكی دوتخ دمشن.
پس ا ر حمذخ اه بیخ مشا را حه هرجان درآورده حاخد دوتتان اخشان را دوتخ حدار خد و
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حاخد خكدخگر را دوتخ دار خد چنانكه خود را دوتلخ ولیدار خلد ،و بلر روی بلرادران خلود خنلده
ك
كنرد و حشاش حاشرد و هرچه بیشتر شود دوتتان حمذوب تو ،تو خوشحالتر شوی و وشعوفتر
شوی .ز یراكه حمذخ اوری نرسخ خمیف و اثر او هاهر ویشود چنانكه منی و خد وگر كطم حمذوب
را و منیشنود وگر از حمذوب و منیبیند وگر حمذوب را .ولكن كیس كه در جملسهلا ولینشلرند و
نرسخ تخن او وگر حرف وهاخف و دفتر و خا اخنكه ولك عیلآحاد ورغوب اتخ و حسلنآحلاد
افرله اتللخ ،خ لا نللدم چنللد اتللخ و جللنس چنللد اتللخ و خ لا تللخن تنذللاكو و قلر لان را ور لان
ویآورند ،و خا اخنكه كرفرخ قند اریس و چایی آق ر وران ویآورند و خا وزخرفات دخگر را حه وران
ولیآورنللد ،ایلن اثللر حمذللخ از او هللاهر نشللده و نرسللخ حمذللخ اهل بیلخ در دل او و هر للز حللا هللن
دوتلخ نرسللتند و نفللاق حللا خكلدخگر ولیكننللد .ایلن اتللخ كله از بللرای آن وزخرفللات حلله هرجللان
ویآخند و مهنیكه ف رلخ اه بیخ را ویشنوند ردن را ترخ ویكنند كه آخا نقیص ولیتواننلد
حگررند و رد كنند خا نه.

پللس حللا خكللدخگر خنللدان و كحشللاش و دوتللخ حاش لرد تللا حلله هرجللان بیاجر لد در دوتللیت

اه بیخ انشاءاهلل.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه پانزدهن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

كطم وا در وعرفخ دین بود كه فتمی از برای آن اصیل اتخ و فرعی ،و اص آن وعرفخ
اشخاص اتخ و فرع آن رف از اخشان .و در اص آن نذاخد تقلرد كرد و خود حاخسخ فههرد،
و فلروع را حاخلد تقلرلد كللرد .و اصل دیلن وعرفلخ خللدا و یآهذلر و امئلله و ب ر لان شلرعه اتللخ .و
هركس خدا را شناخخ ،ر صفات او را خقنی ویكند و ا ر كیس یآهذر را شلناخخ و امئله را
شناخخ ،در ر صفات او خقنی ویكند و ا ر كیس اولراء را شناخخ ،تصدی ولیكنلد رل
صفات آ ا را؛ پس حعد از اخنكه اخشان را شناخخ تقلرد اخشان كند.
و اولا فلروع دیلن در هلر زولای حللهقلدر آن زولان اتللخ و تآریلر ولیخاحللد حله حسلج وللردم.
چنانكه در حیناتراجر بیسخروز روزه وی رفتند و در مناز اخشان تجود بود ولكن در آن ركلوع
نذود .و مهچننی در عهد ح رت عریس در مناز اخشان ركوع بود ولكن تجود نذود .و مهچننی
در عهد آدم و هر خك از انذراء ،فروع دین اخشان نوعی بود ولكن اصلول دیلن در هلرچ عصلری
ك
لف نداشخ .پس هر اه وا الفاهی چند در فروع حگوجمی كه اختطیف حا الفاظ دخگران داشلته
حاشد ،وحشخ وكنرد ا رچه الفاظ غر یذه حه وش مشا ویخورد ولكن در واق اص دین فرق
ندارد حا اص دخین كه تاب بود .و تذج وحشخ مشا هن این اتلخ كله چلون آحلاء و اجلداد
مشا الفاهی از برای مشا فتهاند كه حا این الفاظ اختطف دارد ،پس مشلا هلن حله ایلن نلواورس
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ك
حایق واندهاخد واال خطیف در ورلان نرسلخ در اصل دیلن؛ و كیسل ونكلر علدالخ خلدا نشلده و
كیس ونكر قول رتول خدا نشده .هرچه از صفات خدای اتخ داخ توحرد اتخ ،و هرچه
از صفات و اقوال یآهذر اتخ داخ نذوت اتخ ،و هرچه از صفات و اقوال امئه اتخ داخ
اواوخ اتخ .پس اختصاص عدل از برای توحرد چرسخ؟ و اختصلاص وعلاد چرسلخ كله
اص دین را پنج فتهاند؟ پس ا لر ولا حگلوجمی اصل دیلن چهلار اتلخ ،آخلات حممكلی از قلرآن
وطاب ویآور می ،و احادخد حممكه وتواتره وطاب ویآور می ،و از آفاق و انفس برهان ویآور می
كه حه وشاهده و رأیالعنی بذرنرد ،و دالج عقلره ویآور می كه هر خك حقدر عق خلود حفههرلد.
حاال حگو خند آ ا كه وی و خند اص دین پنج اتخ ،خلك دللریل دارنلد از قلرآن ،خلا از احادخلد
امئه ا هار ،خا دلر عقیل ،خا از برهان آفاق و انفس چرل ی .و حلالاخنكله خلك حلدخد ندارنلد،
تین اتخ؛ و از آن رف حدخد اتخ كه حگرر خد آ ه را كه خطف ك
حلكه این قول ك
تین اتخ
چنا ه فروودند رذ وا رالف القوم .ا ر ویخوانرد دعای اعتقاد را كه حاخد حه آن اعتقاد اررمی،
ویفههرد كه اص دین چهار اتخ و تفسرر اوامحسن عسكری را خبوانرد و بذرنرلد حلدخیث را
كه ورد نصرای آود در نزد ح رت كه وسلهان شود .پس اوام چهارچرز را تعللمی او كلرد؛ و ا لر
حصررت داشته حاشرد در اینمهه احادخد كه وتواتر رتلرده اتلخ نظلر مناجرلد و رجلوع كنرلد در
اخنا.
احلاص  ،كطم وا در ثذوت صفات خدا بود و حعیض از صفات خدا را برای مشا فتمی و
ویخواهن خك صفخ دخگر از صفهتای خدا را از برای مشا ثاحخ كمن.
خكلی از صللفات خللدا حرلات اتللخ ،اوللا هللان نكنرلد حرلات خللود را و حرلات خللدا را
وساوی .حه جهخ اخنكه این حرای كه مشا دار خد ضدی دارد كه ورگ اتخ ،و از بلرای خلدا
ور ی نرسخ و ضدی نرسخ .و آن صفای كه از برای او ضدی اتخ صفات خملو ق اتلخ و
شأن خال نرسخ ،چنانكه علهی كه ضدی دارد شأن خال نرسخ وهكلتا هلر صلفیت كله از
برای او ضدی اتخ آن شأن خلال نرسلخ .لكلن كیسل دخگلر فهلن ایلن وطاللج منلیكنلد وگلر

145

حكمی صهدای و عاو كربای .او ویداند كه خدا چه خل كرده و حه جهخ چه خل كرده.
پس آیكه ویتوان فخ از برای مشا این اتخ كه خدا از حمكخ حالآه خود قلرار داده
در خلقخ كه هرچه خلل كلرده خلدا ،جفلخ جفلخ خلل كلرده تلا اخنكله دلرل خگلانگی خلدا
حاشد .چنانكه اوام ویفرواخد ّا .اهّلل سغحانه ملخیلو شیجا فردا مامئا حذاته پس چلون مهله خلل
ك
وركذند از نور و هلهلخ ،ذهلتا از بلرای رل صلفات اخشلان اضلدادی اتلخ كله دلرل اتلخ بلر

خملوقرخ اخشلان؛ ولكلن از بلرای صلفات خلدا ضلدی نرسلخ .و او زنلدهای اتلخ كله ور لی از
برای او نرسخ ،و قادری اتخ كه عج ی از برای او نرسخ ،و غنیی اتخ كه فقری از برای او
نرسللخ ،و دانللای اتللخ كلله جهللیل از بللرای او نرسللخ ،و نللوری اتللخ كلله هلهللیت از بللرای او
نرسخ .و او شذره و نظرر حا خل نرسخ و هرچ شذاهیت حا خل ندارد .پس چنان حیی اتخ
كه هرچ شذاهخ حه حیی ندارد از حند ان خود ،ز یراكه هر زندهای حه زند ی زنلده اتلخ و مهله
زند هیا از زند ی اوتخ و مهچنانكه فتمی قدرت خدا را كیس منیتواند حفههد و ودرك قلدرت
خدا را كیس ندارد ،ودرك حیبودن خدا را هلن كیسل نلدارد كله حشناتلد او را و از بلرای كیسل
نرسخ چننی ودركی .پس خدا هن از رتذه ربوبیخ پاجنی نراوده اتخ در رتذه حند ان كه او را
حشناتند و حند ان هن از رتذه حند ی حاال نرفتهاند كه حه رتذه خدای برتند و حشناتلند او را ،و
وعرفخ او هن واجلج اتلخ بلر مهله واهلا .پلس حلا اخنكله علاج می از وعرفلخ او ،واجلج اتلخ
شناخ

او .چگونه حكمی تكلرف واالخطاق ویكند و وا را اور ویكند حه چر ی كه از قوه واهلا

حه فع نراخد؟ و منیدانمی هرچ چر ی را وگر اخنكه خدا تعلمی وا كنلد .پلس خلدا چگونله تعللمی
ویفرواخد؟

ك
تفكری و ك
تأویل حكنرد ،ولیفههرلد اخنكله چگونله خداونلد علاو
حاال ا ر در آ ه وی و می

تعلمی وا ویكند و حالاخنكه ر خل عاجزند از شناخ خدا وگر اخنكه خود خود را حله ولا
حشناتاند ،حه هرقدر كه حشناتاند .و خدا خود را ویشناتاند حه خل حهقدر وتعخ خلل و
حهقدر ودرك خل  .پلس بلر مشلا واضلح اتلخ كله ادراك كاول ولاخل اهلل بیشلتر اتلخ از ادراك
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ر واخل اهلل و وتعخ او حهقدر مهه واخل اهلل ویحاشد و وث او كیس خدا را نشناخته و
وتعخ كیس از وتعخ او ز خادتر نرسخ حیت امئه ا هار

 .پس ادراك یآهذر بیش از ادراك

امئه اتخ ،و ادراك امئه بیش از ادراك انذرا اتخ ،و ادراك انذراء بیش از ادراك انسان اتخ ،و
ادراك انسان بیش از ادراك اج ك ه اتخ ،و ادراك اج ك ه بیش از ادراك وطجكله اتلخ ،و ادراك
وطجكه بیش از ادراك حروان اتخ .پس ادراك وطجكه پسختر اتخ از ادراك وموننی جن ،و
ادراك وموننی جن پسختر از ادراك انسان اتخ و این اتخ كه اوام فروود ّا .املالجكة ّ
خلااونا

و ّ
راام شیعتنا خعین وطجكه خادوان وا و خادوان شرعران واخند .پس هان نكنرد كه وطجكه

هبترند از انسان ،ز یراكه خداوند وطجكه را پسختر از انسان خلل كلرده و هر خلك از وطجكله را
ك
ووك بر چر ی كرده و ادراكش هن بیش از آن منلیحاشلد؛ و رتذله او مهلانقلدر اتلخ كله ولأوور
ً
ك
اتخ و هرچ ز خاد و كن منیشود رتذه او .وثط خكی را ووك بلر شلاخه نلدنا كلرده و رتذله آن هلن
ك
بیش از این نرسخ ،و خكی را ووك حه شجری كرده و رتذه او ز خادتر از رتذه آن شجر نرسلخ ،و
ك
خكی را ووك حه حروای كلرده و رتذله آن هلن ز خلادتر از رتذله آن حرلوان نرسلخ ،و خكلی را اولر حله
تجود كرده و او از اول وجودش در تجود اتخ تا قراوخ و رتذه او ز خلادتر از ایلن نرسلخ و از
برای او تریق حاص منیشود از این وقاوی كه دارد؛ و از برای او نه ركوعی اتخ و نه قراوی .و
ً
خكی را اور حه ركوع فرووده و رتذه او مهنیقدر اتخ و او را تلریق دخگلر نرسلخ احلدا و مهرشله در
ركوع اتخ و مهنی اتخ عذادت او و از برای او نه تجودی اتخ و نه قراوی .و خكی را وأوور
حه قرام كرده و رتذه او مهنی اتخ و ن جی از برای او نرسخ و از اول خلقخ او تا آخر خلقخ
او حه این عذادت وأوور اتخ و از برای عذادت او نه ركوعی اتخ و نه تجودی .و مهچنلنی
از برای قنوت ولكی خل كرده كه رتذه او حهقدر رتذه قنوت اتخ ،و ولكلی از بلرای تكذرلر قلرار
داده حه مهان رتذه .و مهچننی از برای آ ه در ولك اتخ برای هر خك ولكی حه آن رتذله خلل
كرده كه حافظ او حاشد؛ ولكن هر خك را وقاوی اتخ كه تلا آخلر حله مهلان حاللخ حلایق اتلخ و
شعورش ز خادتر از این نرسخ كه چر ی دخگر را درك كند .پس هر اه خدا خود را وصف كند از
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برای وطجكه ،حه قدر شعور وطجكه و ادراك و وتعخ ترنههای اخشان وصف ویكند ،و هر اه
خللود را وصللف كنللد از بللرای وللموننی جللن حلله قلدر شللعور و ادراك و وتللعخ تلرنههللای اخشللان
وصف ویكند و شعور اخشان ز خادتر اتخ از شعور وطجكه .پس چنانكه خود را وصف ویكند
از برای وموننی جن ،وصف منیكنلد از بلرای وطجكله .ز یراكله وطجكله را شلعوری نرسلخ و حله
مهان اوری كه اخستاده حاالتر را فهن منیكند .ولكن وموننی جن از شعاع انسان خل شدهاند و
اف ل از وطجكللهانللد .پللس ایلن اتللخ كلله چللون از بللرای انسلان تكللالریف چنللد اتللخ از بللرای
وموننی جن هن تكالریف چند اتخ .پس نوعی كه خود را وصلف ولیكنلد از بلرای جلن ،درك
ً
ً
منیكنند وطجكه احدا .چنانكه از برای انسان خود را وصیف ویكند كه احدا جن ادراك منیكند ،و
ً
مهچننی از برای انذراء خود را چنان وصف ویكند كه انسان ادراك منیكند احدا ،و از برای امئه
وصیف ویكند كه برتر اتخ از وقام ادراك انذراء.
پس دانسلترد كله وصلیف كله بلر حلینآدم كلرده بلر وطجكله نكلرده حله جهلخ فلرق وقاولات
اخشان و از آن له فرق وابنی وقاوات حینآدم و وطجكه این اتخ كه خداونلد علاو انسلان را
ك
جرم صآرری خل كرده كه منونه هزار هزار عاو اتخ و آ ه در آ ا اتخ ،و او را وركج كرده از
نهقذ له فلكلی و خلكقذ له اریض و چهلار عناصلر آ له در علاو وللك اتلخ چنا له ح لرت
اورر فروودند:
ّ
أتـــــــزعن انـــــــك جـــــــرم مـــــــضیر

و فیــــك انطــــ ی العــــامل اال كغــــر

و انـــ الكتــــاب املغــــنی الــــذی

حأحرفـــــــــــه خظ ـــــــــــر امل ـــــــــــهر

و فروود آن ب ر وار كه الص ر االنسانیة هی ا كغر حجة اهّلل و ویفرواخنلد انسلان ،خمتصلری
اتخ از لوح حمفوظ خعین آ ه در لوح حمفوظ نوشته شده اتخ در انسان اتخ منونه او .پس
بذرنرد فرق وطجكه را حا انسان و این وقاوات انسان را حا وقاوات وطجكه چنانكه فتمی .و حسا
ك
از وطجكه ویحاشند كه ووكلند حله كوتلاهی و هلرچ چرل ی از حلنلدی ندارنلد و خلود او مهچنلان
ك
اتللخ ،و حسللا از وطجكللهانللد كلله ووك ل حلله ادناخنللد و ه لرچ خذللری از اعللیل ندارنللد ،و حسللا از
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وطجكهاند كله در زورننلد و از آ لان خذلری ندارنلد؛ و حلالاخنكله وقلام انسلان احا له بلر وقلام
وموننی جن دارد ،و وقام وموننی جن حمرط اتخ بر وقام وطجكه.
ههی لات ههی لات؛ چلله و لی و خنللد كسللانركه و لی و خنللد یآهذللر من لیدانسللخ حللدون خذللر
جذرجر ؟ حاال اخلتطف وقاولات تلسلله ولرله را دانسلترد كله اولوقلام ،وقلام یآهذلر اتلخ
 ،و حعد وقام امئه اهر ین اتخ

 ،و حعد وقام انذراء اتخ ،و حعد وقام انسان اتخ ،و

حعد وقام وموننی جن ،و حعد وقام وطجكه اتخ ،و حعد وقام حروان اتخ ،و حعد وقلام نذلات
اتخ ،و حعد وقام اد اتخ .و مهه اخنا تسذرح ویكنند خدا را چنانكه خود فرووده اتلخ و
ا .ون ی ّاال خ ّ
سبح حبهاه ولكن ال ت ق  .تسـغیح ن خعلین نرسلخ چرل ی وگلر اخنكله تسلذرح
ّ
خدا ویكند ولكن وردم منیفههند .و مهه اخنا عاقلند چنا ه ولیفرواخلد كـل مـاعلن مـلوته و
تسغیحه و خدا بر مهه اخنلا یآهذلر فرتلتاده حلدلر قولله تعلایل كله ولیفرواخلد و وـا وـن ّ
دابـة یف

االرض و ال اجر خطیر جبناحیه ّاال اون اوثالكن خعلین نرسلخ ك
دابلهای در زولنی و نله رنلدهای كله
ك
ّ
بررد حا دو حال خود اال اخنكه اوهتلای وثل مشاخنلد و ولیفرواخلد و واارسـلنا وـن رسـ ل اال حلسـا.
مووه.

پس وعلوم شد كه هرچه هسخ از كاوخ آن ب ر وارند و از برای مهه این هزار هزار عاو و

آ لله در آ للا اتللخ آن ب ر للوار حلله رتللالخ دعللوت ولیفرواخلد حلله زحللان آن عللاو چنانكلله فروللود
نفرتتادمی رتول را وگر حه زحان آن قوم و ویفرواخد خا وعشر ّ
اجلن و االنـس أملخـأتكن رسـل وـنكن
خ ّ
قص  .علیك اخای پس از برای مهه ولك تكلریف فرووده اتخ خدا ،و خامتالنذرلنی حله نفلس

نفرس خود رتانرده آن تكلرفها را و هر علاهی را حلهقلدر هلرف آن علاو تكلرلف فرولود و خلدا را
حهقدر شعور و ادراك و هرف اخشان حه اخشان شناتانرد ،و چنا ه خدا را وصف كلرد در علاو
ً
عایل ،وصف نكرد در عاو دای .ز یراكه احدا شعور دای ،ادراك منیكند وقام عایل را .پس این
اتلخ كله فتلمی خلدا وصللف ولیكنلد خلود را از بلرای حنللد ان و هر لاه او خلود را وصلف نكنللد،

هرچكس نه از انذراء ورت و نه از وموننی ممتحننی و نه از وطجكه ك
وقر بنی ،ادراك وقام صفخ
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ً
خدا را منیكنند احدا .و فتمی تاب بر این كه هبتر ین وصفكرد ا آن اتخ كه خود ووصوف را
حنهاخانللد و چللون خللدا نللاقّ نرسللخ ،پللس صللفات آن هللن نللاقّ نرسللخ و حاخلد خللود را حلله
هبتر ین وصفها وصف كند و وصیف كند كه هبتر ین وصلفها حاشلد .و هر لاه خلدا خلود را وصلف
كند ،حه كاولتر ین وصفكرد ا خود را وصلف ولیكنلد .و هبتلر ین وصلفكرد لا را خلدا از بلرای
ً
خللود قللرار داده اتللخ خقرنللا .و فتلمی كلله هبتللر ین وصللفكرد للا آن اتللخ كلله خللود ووصللوف را
حنهاخاند .پس خدا چون حه هبتر ین وصفكرد ا خود را وصف كرده و حاخلد چنلنی هلن حاشلد،
ذهتا خود را مناخانرده.

حاال ا ر خبواهمی اخنكه حدانمی چگونه خدا خود را مناخانرده ،حاخد رجوع حه كتاب و ت ك خ

مناجمی و رجوع كردمی حه امئه ا هار ،دخدمی كه از برای ایلن وطللج احادخلد حسلرار فرولودهانلد از
ّ
آن لله ایلن اتلخ كله ولیفرواخلد در شلرح اعلراف ،حنـن االعـراف الـذین الخعـرف اهّلل اال حســغیل
اعراف آ نای كه شناخته منیشود خدا وگر حه راه وعرفخ وا .پس وعرفخ
وعرفتنا خعین واجمی
ِ

خدا وعرفخ اخشان اتخ حه جهخ اخنكه فروودند شناخته منیشود خدا وگر حه تذر وعرفلخ
وا .و وعلوم اتخ كه تذر وعرفخ اخشان ،شلرعران اخشلانند و منلیداننلد راه وعرفلخ اخشلان را
وگر شرعران آن ب ر واران .و در حدخیث دخگر ویفرواخد حنا عرف اهّلل و لوالنا واعرف اهّلل خعلین حله
وا شناخته ویشود خدا و ا ر نذودمی وا ،هرآخنله خلدا شلناخته منلیشلد .پلس نرسلخ شلناخ
خدا هز شلناخ اخشلان ،و ایلن شلناخ علنی شلناخ خلدا اتلخ .پلس هلركس شلناخخ
ً
خود خدا را شلناخته حقرقتلا و ح لرتاورلر فرولود حله تللهان و احلاذر خـا سـلها .و خـا
اخشان راِ ،
جناب ّا .وعرفیت حالن رانیة هی وعرفة اهّلل عزوجل و وعرفة اهّلل عزوجل وعرفیت خعین ای تلهان و
ای جندب ،حدرتیت كه وعرفخ ون حله نورانرلخ و حقرقلخ ،وعرفلخ خلدای ع وجل اتلخ و
ً
وعرفخ خدای ع وج مهان وعرفلخ ولن اتلخ حقرقتلا .و حلدخیث دخگلر وارد شلده اتلخ كله
تاجیل تلمال كلرد از ح لرتصلادق

كله چرسلخ وعرفلخ خلدا؟ فروودنلد وعرفلخ اولام ،و

خداوند عاو ویفرواخد و هّلل االمسا احلسن فادعوه هبـا ،و ذروا الـذین خلحـاو .یف امساجـه خعلین از
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بلللرای خلللدا اتلللخ ا لللاء حسلللین پلللس خبوانرلللد او را حللله ایلللن ا لللاء حسلللین و اولللامحسلللن
عسكری

فروودند حنن واهّلل االمسا احلسن الیت اور اهّلل ا.تاعوه هبا واجمی واهلل ا اء حسنای

خدا .و در تفسرر اتن ،اوام ویفرواخد االسن م ة پس هر اه اتن ،صلفخ اتلخ و اولام فرولود
واجمی ا اء اهلل ،حاخد اخشان صفات اهلل حاشند؛ چنانكله ولیفرواخلد لشـ اد كـل مـ ة ّاّنـا ایـر

ّ
املوموف و ش اد كل ووموف انه ایر الص ة و اخنكه در حدخد فروود احلو وع عّ و عّ وع
ّ
احلو و اخنكه فرولود در دعلا الفـرق بینـك و بیفـا اال ّاّنـن عغـادك و رلقـك ،پلس ثاحلخ شلد كله
اخشانند صفات خدا و هركس خبواهد صلفات خلدا را حشناتلد حاخلد اخشلان را حشناتلد ،و ا لر
شناخخ اخشان را پس حه وعرفلخ خلدا رتلرده چنانكله فرولود ح لرتصلادق

وـن عـرف

ووامع الص ة حلغ مرار املعرفة.
پس انشاءاهلل از این احادخد واضح شد كله اخشلانند صلفاتاهلل كله خلدا خلود را حله
اخشان وصف كرده .پس صفخ خدا هبتر ین صفهتا اتخ و خود را هن حه هبتر ین وصفكرد ا
وصف كرده از برای خل  .وصیف وث ح رتاورر و وصفكردی چننی كه خود را وصف كرده

حه نفس خود و ح رتاورر اتخ ن س اهّلل القامئة فیه ّ
حالسنن و از بلرای صلفات خلدا اعلطی
اتخ و اتفیل ،و از برای اعطی صفات هن چند وقام اتخ و از برای اتف او چند وقام .بر
هركیس نوعی جلوه كرده اتخ صفات خدا و صفهتای خدا اشخایاند بلرخطف صلفهتای
حند ان و اخشان امئه اهر خنند

حه جهخ اخنكله فرولودهانلد حـو و رلـو ال ثالـ بیفهـا و ال

ثال ایرمها خعین ح اتخ و خل  ،نه ثالیث هسخ حا اخنا و نه ثالیث هسخ غرر اخنا .پس
صفات خدا غرر خدا اتخ ،و مهه خل خدا در حتخ وقام امئلهانلد تلطماهللعللهین و اخشلان
اكه و اف

و اول واخل اهلل ویحاشند و خل خدا صفات خداخند ،پس اخشلان اف ل از

ر صفهتای خلدا ولیحاشلند كله وصلف كلرده خلود را حله نفلس خلود و نفلس خلدا علیل بلن
ای الج اتخ.
حاال ا ر جاهیل ش ه كلرده حاشلد و حگو خلد كله چلرا وصلف یآهذلر را منلی وجرلد مشاهلا و
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هرچه وی وجرد وصف عیل بن ای الج اتخ ،جواب وی وجمی كه یآهذر غرجالآروب اتخ
و حه وصف بیرون منیآخد حه دلر قول عیل بن ای الج كه ویفرواخد ااهر ی اواوة و وماخة و
حــا ن ای ـج ممتنــع الخ ـارك و وللراد آن ب ر للوار از هللاهر ،والخ لخ اتللخ و از حللا ن ،نذللوت .پللس
ویفرواخد ون كه هاهر یآهذر ویحاشن ،صاحج وقام اواومت و حا ن ایـج ممتنـع الخـارك خعلین
حا ن ون كه یآهذر اتخ  ،غری اتخ كه ادراك منیشود .و در حمكخ وا ثاحخ اتخ كه
ك
ح رت یآهذر حا ن خدا اتلخ و ح لرتاورلر هلاهر خلدا؛ واال اخنكله از بلرای ذات ،حلا ن و
هاهر فته منیشود و حا ن و هاهر ،غرر از ذات اتخ و حـو و رلـو ال ثالـ بیفهـا و ال ثالـ
ایرمها و غرر از كنه ذات ،اخشانند؛ و اخشان هن حاخد حا ین و هاهری داشته حاشند .پس الذته
حا ن خدا غرجالآرلوب اتلخ و حله وصلف بیلرون منلیآخلد و آ له وصلف ولیكنلمی ،از صلفات
هاهری خدا وصف ویكنمی و صفات هاهری خدا ،ح رتاورر اتخ و چننی كرده اتخ خدا
كه فتمی .پس چه كلمن كله چنلنی كلرده اتلخ و ح لرتاورلر هلاهر خلدا اتلخ؟ و حلاال دخگلر
چارهپتیر هن نرسخ ،هرچه ویخواهد ترنهها تنگی كند و لوها حاد كند.
و ا لر از كللطم وللن وحشللخ ولیكنرلد خلا منلیخواهرلد از وللن حشللنو خد ،از آفتللاب حشللنو خد
چنانكله شلنردند كله عللرض كلرد خلدوخ آن ب ر للوار السـالم علیـك خـا ّاول الســالم علیـك خـا آرــر
ك
السالم علیك خا ااهر السالم علیك خا حا ن حلكه این در وقام تعذرر اتخ واال از برای او اتن و
ر ی نرسخ و وقام او فوق اتن و رتن اتخ چنا ه فروودند انا الذی الخقع عّ اسن و ال رسن
خعین ون كیس هسمت كه واق منیشود بر ون ا ی و نله ر لی .و ولیفرواخنلد لـیس لصـ ته ّ
حـا
حماود و ال نع ووجـود و ال اجـل ممـاود خعلین نرسلخ از بلرای صلفخ او ك
حلدی و نله نعلیت و نله

اجیل .و فتمی حه دلر حمكخ در تاب كه آن ب ر وار صلفخ خلدا اتلخ ،پلس الذتله از بلرای
صلفخ خلدا ك
حلدی و نعللیت و اجلیل نرسلخ ،و حاخلد صلفخ وثل ووصللوف حاشلد و صلفخ غرلر
ّ
ووصوف اتخ ولكن صفخ جدا از ووصوف نرسخ چنانكه فروودند لش اد كل م ة ّاّنا ایر
ّ
ّ
املوموف و ش اد كـل وومـوف انـه ایـر الصـ ة و شـ اد كـل مـ ة و وومـوف حـاالمترا ..پلس
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نرسخ از برای صفخ خدا نه ا ی و نه ر ی و نه حه ودركی بیرون ویآخد .پس این اتخ كه
شاعر فته اتخ ،ا رچه آن جاخش را ندانسته:
و ز هرچللله فتلللهامی و شلللنردمی و خوانلللدهامی
ای برتللر از خر لال و قر لاس و هللان و وهللن
ً
وراد وا از این كلهات این بود كه بر حصررت حاشرد و قطعا حدانرد كه ح رتاورر اتلخ
اف للل از رللل صلللفات خلللدا ،و خلللدا خلللود را حللله ح لللرتاورلللر وصلللف فرولللوده حللله هبتلللر ین
وصفكرد ا بر وردم.
پلس فههردخلد وطلللج اول را كله فتلمی هللر حلیی حلی اتللخ حله حرلات خللدا ،و حرلات
صفخ اتخ پس آن ح رتاورر اتلخ و آن ب ر لوار اتلخ حرلات تلار خه در رل وللك و هلر
حیی حه آن ب ر وار حی اتلخ و اوتلخ حرلات خلدا كله تلاری اتلخ در رل ووجلودات كله
ور ی و زوایل از برای او نرسخ .پس هر شریئ در هر جای كه حركخ ویكند از آن ب ر وار اتخ
حركخ او ،چنا ه آفتاب در هزار آجرنه ا لر بیفتلد ،مهله را او روشلن كلرده و ولیكنلد و مهله ایلن
آجرنهها حكاخخ او را ویكند .پس آنح رت فوق ر آجرنههای وجود اتخ چنا ه فرووده
اتخ انا ماحج االزلیة االویل و ویفرواخد ّكنا حكینونته كاجننی ایر ّ
وكوننی ازلینی احاینی .پس

ای لن اتللخ كلله و لیخللوای در صللحرفه كاوللله و آن زبللور آل ك
حممللد اتللخ و مهلله ش لرعه و تل كلین
ویخوانند آن را و ا اعی اتخ كه خا ذاامللك ّ
املتأبا حاخللود و السلطا .املهتنع حضیر جنود و وعهتا
خلدا خلایل از ولكلش نرسلخ و وللك وللك ح لرتاورلر اتلخ و نلور او تلاری در رل وللك
اتللخ .پللس نللور او ع لنی نللور خللدا اتللخ ،پللس خللدا خللایل از ولللك نرسللخ و مه لنی اتللخ
خایلنذودن خدا ،خایلنذودن ح رتاورر اتخ .پس این اتلخ كله او را قلدمی ولیخلوای در
ز خارت ششن كله ولی لوی السـالم عـّ االمـل القـامی و ال ـرع الكـر می و حلا ایلن مهله وراتلج ،او
عذدی اتخ خملوق خدا و چنان خلقخ عظرهی اتلخ كله صلاحج رل وللك اتلخ .پلس
ب رگ اتخ خدای كه ازیلآفر ین اتخ و خدا چنان قدری دارد كه خلیق خل كند كه ازل و
ك
احد از نور او خل شده حاشد .و این ازل و احدی كه وا وی وجمی در وقام تعذرر اتخ واال ازل را
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احدی منیتواند درك كند؛ نه از انذراء ورت و نه از وموننی ممتحنلنی و نله از وطجكله ك
وقلر بنی.
حیل كیس را كه خدا ب رگ خبوانلد برتلر اتلخ از رل عقلول و اوهلام چنانكله خلدا در ولدح آن
ب ر وار فرووده و مااتینا آلابرهمی الكتاب و احلةمة و اتیناهن ولكـا عظیهـا اولا آلابلراهمی ،امئلهانلد
تطماهللعلهین كه خدا عطلا فرولوده اتلخ حله اخشلان ولكلی عظلمی را .لكلن عظهلیت كله خلدا
ً
حفرواخد تا عظهیت كه خملوق حگو خد ویخواهی حدای چقدر اتخ فرق او؟ وثط ا ر خك دای
حگو خد كه فطن دا حسرار ب رگ اتخ ،اخخ عهرش حسرار اتخ ،خلا از لداهای دخگلر بیشلتر
تلار خخ ولیدانلد .و خلا حگو خلد فللطن لدا حسلرار لول دارد ،اخلخ لول او دهتووللان اتلخ .و ا للر
تاجری حگو خد فطنتاجر چقدر ول دارد ،اخخ ولش دههزار تووان خواهد بود .و ا ر وز یری
حگو خلد فلطنوز یلر حسلرار لول دارد ،اخلخ او و عظهلخ او حقللدر وزارت مملكلخ اتلخ .ولكللن
هر اه پادشاهی حگو خد كه فطنپادشاه چقدر اتخ عظهخ او ،دخگر از مملكخ بیرون ویرود و
عظهخ او و شأن او فوق تلطنخ خك مملكخ اتلخ و رعرلخ ،عظهلخ او را ادراك منلیكنلد .و
اوا هر اه یآهذر حگو خد ولك عظلمی اتلخ ،ایلن عظهلخ فلوق رل كلون اتلخ و چرل ی حلایق
منیواند كه در این عظهخ نذاشد .پس این عظهیت كه خلدا حگو خلد ،اتلن و ر لی از بلرای او
نرسخ و عظهخ او را هز خودش هرچكس دخگر منیداند.
پس انشاءاهلل ش ه دخگر حعد از این از برای مشا منیوانلد و ولیدانرلد كله ح لرتاورلر
صاحج این ولك اتخ و هرچه او فرواخش حفرواخد وطاع اتخ و مهه اه ولك تسلمی دارند
و تصدی ویكنند و خدا مشا را اور فرووده اتلخ حله ا اعلخ آن ب ر لوار چنانكله فرولوده اتلخ
وااتــا كن الرس ـ ل فخــذوه و وــاّنیكن عنــه فــانهتوا خعللین آ لله ولیآورد از بللرای مشللا یآهذللر ،پللس
حگرر خلد او را و آ لله را كلله لی كنللد ،پللس قذللول كنرلد .حللیل خللدا ایلن ولللك را حتهاولله حلله ترلول
ح رتاورر داده اتخ و او اتخ دارای ولك .پس هرچه خبواهد ویتواند در ولك خود حكند
و احا ه دارد بر ر ولك خود.
پس حاال فههردخد كه اخشانند حرات تاری در ولك خدا و حله هلر حلیی حقلدر هلرفش
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حرات خبشردهاند از مهه انذراء و انایس و اج ك ه و وطجكه و حروانلات ل چله رنلده و چله غرلر

رنده ،از آ ه در كبخ و حبرند حیت این كروهای كوچك ل و مهچننی نذات را روح نذای دادهاند و

اد را روح ادی دادهاند .و خدا وصف كرده اتخ آن ب ر وار را كه ویفرواخد هو احلی الذی
ّ
الاله اال هو و هو ،اتن عیل اتخ و اشاره حه ح رتاورر اتخ چنا ه علدد او را ا لر حسلاب
مناجرد خازده اتخ و چون از وقام هو خخ ك
تنزل دهرد در وقام كثرت صد و ده ولیشلود و صلد و
ده اتن عیل اتخ .پس عیل اتخ كله حلی آ نلای اتلخ كله نرسلخ غرلر از او حرلای بلرای
خدا .و وعلوم اتخ كه حرات حاعد حركخ اتلخ و رل حركلات از آن ب ر لوار اتلخ در هلر

ّ
تین چنا ه ویخوای در ز خارت حكن ّ
املتحركات و سكن السوا كن خعین حه مشا حركخ
حترك
ولیكننللد ر ل حركللخكننللد ان و تللكون دارنللد ر ل تللاكنا .و چللون حركللخ غر لر از حر لات
منیشود و اخشان هن حرات تاری در ولكند ،پس حنابراین هركس كه نشناخخ این ب ر واران
را ،روح را نشناخته و حرات حه او كلاری نلدارد؛ پلس او ولرده اتلخ .ز یراكله هلركس اخشلان را
نشناتد خدا را نشناخته و هركس خدا را حه شناخ امئه نشناتد ،خدای او غرر از خدای وا
اتخ و یآهذر او غرر از یآهذر وا اتخ.
و چون دین وا دین اواوره اتخ و خقنی دار می در دین خود ،پس هر اه كیس انكار كند
ك
وا را حه جهخ ف رلخ اه بیخ اتخ واال وا نزاع دنروی حا كیس ندار می .پس كیس كه انكلار
كند ذكر ف رلخ را كافر اتلخ و خلدا كفلار را هلالكنی و اولوات خوانلده اتلخ حله جهلخ اخنكله
اص حرات را نشناختهاند و هركس حرات را نشناخته ورده اتخ و او غرر وا اتخ و دین او
غرر دین وا اتخ و وا عذادت منیكنلمی خلدای را كله آ لا عذلادت ولیكننلد و آ لا هلن عذلادت
منیكنند خدای را كه وا عذادت ویكنمی .چنا ه خدا فرووده اتخ و وأوور می حه اخنكه فرووده
اتخ مل خااهیا الكافرو .الاعغا واتعغاو .و ال انمت عاحاو .وااعغا و ال انا عاحا واعغامت و ال انمت
عاحاو .وااعغا لكن دخنكن و یل دین .پس خدای آ ا در ك
تجنی اتخ و یآهذر آ ا و دین آ ا
ك
ً
عا ك
تجرین اتخ و یآهذر وا و دین وا و ر اعتقادات وا علریین اتخ.
و اعتقادات آ ا ر
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ههی لات ههی لات؛ چللهحس لرار دورنللد از خللدا و یآهذللر ،و از خللدا و یآهذللری كلله اخشللان
وعتقدند وا بیزار می از آ ا و وا از دین اخشان بیزاری ویجوجمی.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه شانزدهن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی

ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو.

كللطم وللا در توحر لد صللفات بللود و خواتللتمی حعیض ل از صللفات را حلله مشللا حشناتللانمی تللا
برحصررت حاشرد در شناخ خدا .چنانكه ح رتصادق

فروودند ون عرف ووامع الص ة

حلغ مرار املعرفة پس ا ر وواق صفات را شناخیت ،ویریس حه وعرفخ .و حعیض از صفات خدا
را قذ از این حه مشا فمت و ویخواهن خكصفیت دخگر از صفاتاهلل را اوروز از برای مشا حگلو می
تا انشاءاهلل در آن هن بر حصررت حاشرد.
خك صفخ دخگر از صفات خدا علن اتخ و علن خدا وث علن خل نرسلخ ،چنانكله
قذ از این فمت كه از برای هرچخلك از صلفات خلدا ضلدی نرسلخ .و علهلی كله ولردم هلان
ویكنند ،جه وقاح او افتاده اتخ و وی و خند خدا عاو اتخ ولكن اكثر وردم منیفههند علن
خدا چطور اتخ .حاال ویخواهن انشاءاهلل كرفرخ علن خدا را حه مشا حگو می تا از خواص و
عوام مشا هر خلك حلهقلدر فهلن خلود هبلرهای بذر خلد و برحصلررت شلو خد در شلناخ عللن خلدا؛ و
ووقوف اتخ این بر خكوقدوه كه از این وقدوه اندك رحطی حه هن برتانرد در فهن وطلج.
حدانرد كه از برای خدا خك ذای اتخ و صفای ،و هرچه را هن كه خل كرده از ذای و
صفای خل كرده .و ذات اشراء ،مهان عنی اشراء اتخ چنانكه یشء وی و خند و ذات او را
ویخواهند .و ا ر خبواهی حفههی كه چگونه یشء وی وی و ذات او را ویخواهی و حالاخنكه
ً
هرچه ویبیین صفخ او اتخ ،این اتخ كه هرچه بذرین حقرقتا مهان از او اتخ؛ چنانكه تو
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وی وی رن

ون و شك ون و لذاس ون و دتخ ون و چشن ون و جوارح ون و جسن ون

و روح ون و عق ون و فماد ون .پس مهه آ ه را كه ویبیلین از ولن اتلخ و مهله صلفات را
نسذخ حه مهان ون ولیدهلی و ولی لوی اخنلا صلفات وننلد .و مهچنلنی واذهلای خلارج را هلن
ً
نسذخ ویدهی حه آن ون ،وثط وی وی ول ون و ولك ون و خانه ون و زن ون و اوالد ون.
و مهچننی هر شریئ كه نسذخ حه شخیص داده ویشود حله ولن اتلخ؛ و ولا ولیخلواهمی حلاال
بذرن لمی آن وللن چرسللخ .و و لیبین لمی كلله اوللام فروللوده اتللخ وــن عــرف ن ســه فقــاعرف ّربــه و
ح رتاورر ویفرواخد اعـرفكن حن سـه اعـرفكن ّ
بربـه و خداونلد علاو در اجنرل فرولوده اتلخ خـا
ابنآدم اعرف ن سك تعرف ّربك و خدا در كتاب خود ویفرواخد و یف ان سكن أفالتغصـرو .و در
آخه دخگر ولیفرواخلد سـنر هین اخاتنـا یف االفـاق و یف ان سـ ن .و علوام هلن ولی و خنلد خودشلنایس،
خداشنایس اتخ .پس این را حاخد حشكافمی تلا مهله مشاهلا هبلره بذر خلد و ایلنمهله تأ كرلدها كله
خدا و امئه فروودهانلد كله هلركس او را شلناخخ ،خلدا را شلناخته از بلرای چرسلخ؟ و كرسلخ
ون ،كه حاخد او را حشناتند تا خدا را شناخته حاشند؟ خدا كله نرسلخ ،ز یراكله هرچله را بذرنلمی
صفخ او اتخ و هرچ اتن و ر ی از ذات او نرسخ .چنانكه تو هر شریئ را بذرلین و حشلنایس
غرر از صفات او را ندخدهای و نشناختهای ،و هرچ ا ی و ر ی از برای او نرسخ .ز یرا هرچه
اتن و ر ی از برای آن هسخ ،صفخ اتخ و ذات نرسلخ .و هرچله حله ایلن ولدركات درآخلد
صاحج اشكال و الوان و حدود اتخ .پس بر هرچه اتن تاردهای صفخ او اتخ و بر ذات
او اتن و ر ی نرسخ؛ ز یراكه كیس ذات را یدا نكرده اتخ .و هرچه كه حه فهن در آخد حله او
نسذخ داده ویشود ،پس از برای او نه ریف اتخ و نه جهیت ،و نه ا ی اتخ و نه ر ی ،و
نه وكای اتخ و نه زوای ،و نه ككمی اتخ و نه كریف .و راهی دخگر ندارد شناخ ذات ،وگر
هرچه را كه بذرین نسذخ حه او حدهی و او را ك
ونلزه كلین از رل صلفات .ز یراكله هرچله را تصلور

كین خا تعق كین صفیت اتخ كه حه عق و وهلن تلو در آولده و نسلذخ حله او ولیدهلی و غرلر از
این هن چارهای نداری كه آ له حله تصلور در آوری حله او نسلذخ حلدهی و منلیتلوای او را یلدا
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كین .پس تو مهنیقدر حدان كه آن حقرقخ ذات تو اتخ و او نه در وكان اتخ و نه در زوان؛
و در وكان و زوان ،تو خود خودی .و او نه در یری اتخ و نه در جوای؛ و در یری و جوای،
تلو خللود خللودی .و نلله در صل كلحخ و نلله در وللرض؛ و در صل كلحخ و وللرض ،تللو خللود خللودی .و
مهچننی در هرچه قرلاس كلین ،فقلر و غلین ،تلفر و ح لر ،ولوت و حرلات و غرلر اخنلا خلودت
خودی و او هرچخك نرسخ.
حاال ا رچه حعیض فتلهانلد او غاخلج اتلخ ولكلن برخنلوردهانلد .پلس ایلن خلا از كثلرت
یدای غاخج اتخ از نظرها و برتر اتخ از ومهها ،خا اخنكه از حس تو ولتفخ غرلر او شلدهای و
ك
ولتفخ اشكال و اللوان و كثلرت شلدهای ،او از تلو وشلرده شلده اتلخ .واال هلركس ولتفلخ او
حاشد ،نه شكیل ویبیند و نه رنگی و نه صفیت .و این واضح اتخ كه هر اه مشاها ولتفخ غرر
شدخد ،از خود او غاف خواهرد بود؛ اوا منیدانرد چطور هر اه ولتفخ غرر شدخد غاف از خود
خواهرد بود .حیل این علن حسرار وشك اتخ و كیس كه خود را ن كند و نداند ذات خود را،
منیداند كه چطور شد.
حاال این وقدوه از برای چه بود؟ و وطلج چه بود كیس كله خلود را لن كنلد ،ولن را و
حرفهای ون را حه ر ی اویل ن ویكند؟ حاال حگردخد و وعرفخ ذات را حتصر كنرد و ون را
یدا كنرد و حدانرد كه ون چرسخ كه مهه صفات را نسذخ حه او ویدهی و كجاتخ.
حلاال ولیخلواهن چرل ی حگلو می تللا انشلاءاهلل از بللرای مشلا واضللح شلود فهللن ایلن .وللن،
حقرقخ ذات اتخ و هرچه غرر از او اتخ صلفخ اتلخ .و از بلرای صلفات اشلكال و اللوای
اتخ و جهخ و رتذهای اتخ و زوان و وكای اتخ و ككن و كلریف اتلخ .و ولردم چلون هلان

ویكنند كه ذات ،مهنی حدن اتخ ،پس هرچه را كه ویبینند نسذخ حه حدن ولیدهنلد و او را
ذات ویدانند و ذات را ن كردهاند و منیدانند ذات چرسخ .پس هرچه را كه تعق ولیكننلد
او را ذات ولی و خنلد و حلالاخنكله ذات آن چرل ی اتلخ كله شلناخ او شلناخ خلدا اتلخ
چنانكه اوام فروود ون عرف ن سه فقاعرف ّربه خعین هركس كه ذات خود را شناخخ ،خدا را
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شللناخته اتللخ .و وقصللود شللناخ ذات اتلللخ و ذات ،نفللساهلل جللزی اتللخ و شلللأی از
شللجونات نفللساهلل كللیل اتللخ .پللس شللناخ نفللساهلل شللناخ خللدا اتللخ و وقصللود از
شناخ ذات خدا ،شناخ خود خدا اتخ؛ و هرچه غرر از او اتخ صفخ او اتخ و جلوه
ً
او اتخ و نور او اتخ .و صفخ غرر از ذات اتخ .وثط ذات جنار بود و هرچ صفیت حا او نذود
و حعد خواتخ جناری كند ،پس عللن جنلاری را چلون خلاد رفلخ ،جنلار شلد .و مهچنلنی ذات
ك
ك ك
وط ،وطی حا او نذود تااخنكه عاو حه علهی شد ،پلس صلاحج اولطء شلد ،او را ولط فتنلد .و
مهچنلنی ذات جنلار و زر لر و ك
حلداد و غرلره .و هللر صلفیت غرلر از ذات اتلخ و ایلن صلفات هللن
اهی كن ویشود و اهی ز خاد ،ولكن صفات خدا ز خاد و كن منلیشلود .پلس ذات خلدا بلود و
هرچ صفیت حا او نذود و هرچه غرر از او اتخ خل او اتخ و صفات خدا ز خاد و كن منیشود و
هرچ شذاهیت حه صفات خل ندارد و هرچ صفیت حا او نرسلخ ،چنا له ح لرتاورلر فروودنلد
كهال التوحیا نیف الص ات عنه خعین هبتر ین توحرد آن اتخ كه صلفات را نلیف كلین از خلدا .و
ّ
ّ
ّ
فروود لش اد كل م ة ّاّنا ایر املومـوف و لشـ اد كـل وومـوف انـه ایـر الصـ ة و شـ اد كـل
م ة و ووموف حاالمترا ..حلیل هلر صلفیت غرلر ذات اتلخ وثل اخنكله رنل

تلراهی و زردی و

قرو ی هرچ دخیل حه پنذه ندارد و اخنا صفخ پنذهانلد و پنذله ووصلوف اتلخ حله ایلن اللوان ،و
این الوان را حه او نسذخ ویدهی .پس هرچه را كه حه خدا نسذخ دهلی صلفخ خلدا اتلخ و
غرر از خدا اتخ .پس هركس صفات را حه رتذه ذات خدا حداند وشرك اتخ ،ز یراكه او خگانه
اتخ و خگانه ،دو تا منیشود .و هلركس صلفخ را حلا خلدا حدانلد ،خلدا را جفلخ از بلراخش قلرار
ً
داده و نعوذحاهلل وشرك خواهد بود .وثط هر لاه قلدرت را ذات خلدا حلدای و صلفهتای دخگلر را
ذات خدا حدای و اخنكه ویدای قدرت تو غرر از ذات تلو اتلخ ،پلس صلفات خلدا غرلر خلدا
اتخ و خدا خودش خودش اتخ و هرچ حا او نرسخ .چنا ه ح رت اوامرضلا

فرولود

حو و رلو ال ثال بیفها و ال ثال ایرمها پس خا خال اتخ خا خملوق ،حاال كه مهنی دو تا
بیشتر نرسخ و خا خال اتخ خا خملوق ،پس هرچه غرر از خدا اتخ حنده اتخ و خل خدا
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اتخ و خدا خودش خودش اتخ و صفات خدا ،خدا نرسخ حه دلر قول ح رتاورر كله
ّ
ّ
ّ
ّ
فروود لش اد كل م ة ّاّنا ایر املومـوف و لشـ اد كـل وومـوف انـه ایـر الصـ ة و شـ اد كـل
م ة و ووموف حاالمترا .كه حاص وعنرش این اتخ كه هلر صلفیت غرلر از ذات اتلخ ،حلط
شك و خدا ك
ونزه اتخ از ر صفات خلیق و صفات او هرچ شذاهیت حه صفات خل ندارد؛

رب ّ
العت ّ
چنا ه خود وصف فرووده سغحاّ .ربك ّ
عماخص  .و سالم عّ املرسـلنی و احلهـا هّلل
ّ
رب العاملنی.
اوا این آخه را حلكه ر كطم خدا و احادخد امئه هدی را ا ر خبواهند رحط حههن حدهند

و آن وعای كه وقصود خدا و یآهذر اتخ حفههند ،هز اخنكه تطوته شرخورحوم تفسرر مناخند،
ً
منلیفههنللد .و از قاعللده شلرخورحللوم ا للر كیسل در دتللخ نداشللته حاشللد ،احللدا وعللای حللا ن را
منیفههد .بذرنرد مشا كه وردم وی و خند این تهفقره هرچ رحطی حههن ندارد ولكن چنان رحطلی
رب ّ
العـت ّ
حههن دارند كه خكوو جدای ندارنلد .اولا اخنكله ولیفرواخلد سـغحاّ .ربـك ّ
عماخصـ .

عزت اتخ ل و ح رت یآهذر را ك
ونزه اتخ خدای تو كه خدای ك
خعین پاك و ك
عزت خوانده ل از
آ له وصلف كللرده ولیشللود .و فرولود خللدای تلو ای عل كلزت ،و اختصلاص داد حلله یآهذلر؛ خعللین
خدای تو پاك اتخ از آ ه وصف كرده حشلود .خعلین خلدای كله خلود را حله تلو وصلف كلرده و
خدای كه دخگران از برای خود ویخوانند ،ا ر خدای تو را خبوانند درتخ خواندهاند .و فروود
و سالم عّ املرسلنی خعین امینند انذرلاء از اخنكله وصلف كننلد تلو را ،و ولیداننلد كله منلیتواننلد و
قاح نرستند كه وصف كنند خدا را .خعین خدا وصف منیشود وگر اخنكه خلود خلود را وصلف
كند و وصیف كه خود از برای خود كرده ،اخشان نرستند و آن وصف ،خامتالنذرنی اتخ و وصیف
كه خود از برای خود كند خمتّ او اتخ و او تزاوار چننی وصیف اتخ كله خلود وصلف كنلد

خود را و پاك اتخ از هر وصیف كه غرلر خلدا از بلرای خلدا حكنلد .و احلهـاهّلل ّ
رب العـاملنی خعلین

محد خمتّ خدا اتخ و محد اتن ح رت یآهذر اتخ و او اتخ وصلیف كله خلدا خلود را حله
آن وصلف كلرده .پلس او اتلخ وصلف خلدا .و محلد خلداكردن ،ذكلر ولدح نركلوی خلدا كللردن
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اتخ .این اتخ كه محلد ولردم هبتلر اتلخ از رل ثناهلای اخشلان و ثناهلای دخگلر الیل خلدا
نرسللخ ،غر لر از محللد .ذهللتا غر لر از یآهذللر محللدی شاخسللته خللدا نرسللخ .ای لن اتللخ كلله محللد
هرچكس الی خدا نرسخ وگر محدی كه خود برای خود حكند و او ك
حممد بن عذداهلل اتخ .از
این اتخ كله وارد شلده اتلخ اخنكله در روز قراولخ للوای محلد را ح لرت یآهذلر ولیدهلد حله
دتخ ح رتاورر و اوتخ حاو لوای محلد .و للوای محلد ،نذلوت اتلخ .پلس ح لرتاورلر
اتخ حاول نذلوت و محلد در وقلام اتلن یآهذلر اتلخ و مهلنی محلد اتلخ كله در زولنی ك
حمملد
ویشود و در افطك امحد ویشود .و خدا در كتاب خود حـن خوانلده اتلخ آن ب ر لوار را ،و در
وقاوی حاء اتن یآهذر اتخ ولكن تا جای كه اتن و رتن از برای آن ب ر وار حاشد ایلن حلاء
ك
اتن آن ب ر وار اتخ واال او فوق اتن و رتن اتخ.
ك
و وسأله حسرار شر خیف اتخ ولكن این جمللس وقتیضل نرسلخ واال حلریف چنلد در ایلن
وسأله وی فمت كه هرچ ویش نشنرده حاشد .و اوا آنقلدری كله حتوانرلد حشلنو خد ایلن اتلخ كله
خدا پاك اتخ از ر صفای كه غرر او برای او حكنند و انذراء هلن امیننلد و نرسلتند وصلیف كله
خدا برای خود كرده .ولكن محد اتخ خمتّ او و او اتخ وصلیف كله خلود بلرای خلود كلرده.
و

حاال ررش این اتخ كه اعظن از ر صفات خدا ،محد اتخ .و محلد ،یآهذلر اتلخ
چون انذراء وصف منیكنند او را ،حه تطوتند و ك
ونزه اتخ او از صفات انذراء؛ و خود او خود را

حه محد وصف كرده نه حه غرر محد .ز یراكه محلد ،هبتلر ین صلفات اتلخ و ذات خلدا نرسلخ و
شر خك حا خدا نرسخ ولكن اعظن صفات خدا اتخ .حاال این حسرار وسأله عظرهی اتخ و
ا ر حه متام هوش و وش خود وتوجه كطم شو خد انشاءاهلل درك وسأله خواهرد كرد.
پس دانسترد كه آ ه غرر از خدا اتخ خل خدا اتخ و خل خدا صفخ خدا اتخ
و خكی از صفات خدا علن اتخ و ذات خدا نرسخ چنانكه ولیفرواخلد مفاحـال القـرو .االویل و
ّ
در دعای عدخله كه حاخد مهه حه این اعتقاد اررمی ویخوای كا .علیها مغل اجیاد العلن و العلة
خعین خدا علمی بود یش از ایاد علن و عللخ .پلس عللن را خلدا ایلاد فرولوده و عللن ،خلل
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خدا اتخ .پس خلل او چگونله در ذات او حاشلد؟ حاشلا ،حلكله عللن ،صلفخ خلدا اتلخ و
صفخ خدا حاخد از ر وردم كه مهله صلفاتند هبتلر حاشلد و اول خلل و اعلطی خلل حاشلد.
پس اول صفاتاهلل ،علن اتخ و آن ح رت یآهذلر اتلخ و نفلس یآهذلر .پلس مهلهچرلز در
حتلخ رتذله امئلله تلطماهللعللهین ولیحاشلند حله جهللخ اخنكله رل اشلراء در عللن خلدا اتللخ و
ّ
اخشانند علن خدا حدلر قوله تعایل كه ویفرواخد و كل ی احصیناه یف اوام وغنی و دلر دخگر
ّ
اخنكه ویفرواخد فاعلن اّنا انزل حعلن اهّلل و ح رتاورر اتخ علن اهلل و او اتخ آخلات بینلات و
ّ
مهه ووجودات در او اتخ چنانكله خلدا ولیفرواخلد و ال ر ـج و ال خـاحس اال یف كتـاب وغـنی و
ّ
كتاب وذنی ،ح رتاورر اتخ و فیه تغیا .كل ی خعین بیان هر چر ی در او اتخ.
ك
حاال حا این ادله و براهنی آخا برای كیس دخگر ش های وانده اتخ كله حلاز حگو خلد علیل
خذر از ولك خدا ندارد؟ حاشا ،عجج دارم از كیس كه كادعای تشر حكند و حقدر هزار حدخد
كه در ف

اوام اتخ حگلتارد ،و حگلردد خلكحلدخد یاصلیل را یلدا كنلد كله انلدك نقیصل از

برای امئه داشته حاشد در خك كتاب وتردهای .خا حدخد واحدی را حگررد و اینمهه احادخد
ً
را بیندازد .وثط از آن له شتهانلد و خلك حلدخیث را كله اول او انلدك نقلّ بلر اولام دارد یلدا
كردهاند و حالاخنكه حه متام حدخد نظر منیمناخند كه تتهله آن هلاهر ولیكنلد ف ل اولام را ،و از
تللذك آن حللدخد وعلللوم ولیشللود كلله آن قللول اوللام اتللخ و در جملللس تقرله فروللودهانللد و ای لن
حدخد را وستهسك كردهاند و حطوری كه خود ویخواهند او را تأو خ ویمناخند .پس نرسلخ
این وگر حآض اه بیخ تطماهللعلهین .و ا ر حآض نذاشد راهش چرسخ كه كاو ِل حدخد را

خبواننلللد و آخلللر او را نظلللر نكننلللد؟ انشلللدكنحلللاهلل بذرنرلللد یانصلللایف را و عذلللرت حگرر خلللد ،روزی

ح رتصادق از اندرون خانه خود بیرون آودند و نشستند و علی در آن جمللس بودنلد كله
ونكر ف

آن ب ر وار بودند و حه جهخ ذكر ف رلخ اخشان در صلدد اذخلخ دوتلتان آن ب ر لوار

برآوده بودند و نفاق ویكردند .پس ح رت فروودند كه ضعفای شرعه وا را اذخخ ویكنند كه
وا غرج ویدانمی و فروودند و لقامهه ح رب جار خة یل ف رح و ملادر یف ای زاو خـة وـن الغیـ
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ومع  .محران كه خكی از دوتتان بود تشر خورد و قلذش وستوحش شد .پس صذر كرد تا اه
جملس از هن پاشردند ،عرض كرد حه خدوخ ح رت كه فداخخ شوم ولا منلی لوجمی مشلا غرلج
ویدانرد ولكن ویدانمی كه مشا علن حسراری دار خد و حسرار چرزها ویدانرد ل و چون كاو نذود
در وعرفخ اوام ،چننی عریض كرد ل پس ح رت فروودند خا محران كه بود آنكه خدا ویفرواخد
ّ
در كتاب مال الذی عناه علن ون الكتاب انا اتیك حه مغل ا.یرتا الیك رفك محران عرض كرد
آصف بن برخرا بود .پس ح رت فروودند ای محران آصف بن برخرا خكحرف از كتاب خدا
در نزد او بود و خ حلقرس را از شهر تذا حه خك رفة العنی حاضر تاخخ؛ پس كسلای كله
حاو

ر كتاباهلل ویحاشند و كسای را كه خدا فرووده و كیف حاهّلل ش یاا چه خواهند كرد؟

حعد دتخ خود را حه ترنه وذارك خود تاردنلد و فروودنلد واهّلل علـن الكتـاب ههینـا خعلین واهلل
علن كتاب در ترنه ون اتخ .انشدكنحاهلل بذرنرد و عذلرت حگرر خلد از كیسل كله ادعلای تشلر
ویكند و اینمهه احادخیث كه در ف

این ب ر واران وارد شده اتخ وی تارد و خلكحلدخیث را

از كتاب وتردهای یدا ویكند كه حطوری حتواند او را تأو خ كند كله نقیصل از بلرای امئله وارد
آخد .تا شاخد این اتن ی ك
وسمای كه بر تر اخشان تاردهانلد و اخشلان را آقلا ولیخواننلد اصلیل
یدا كند .خا حگو خند كه چون اوام ناقّ اتخ و وا هن ناقصمی ،پس خلرفه اواومی؛ تا نگو خند
حه اخشان كه «تو حه یآهذر چه ورهای حگو» .و نعوذحاهلل او را جاه پنداشتهاند و حلالاخنكله
ً
وعللین حللدخد را احللدا منلیفههنللد و «كللطم اهلللوك ولللوك الكللطم» .كللطم اخشللان ای لن اتللخ كلله
فروودنللد جار خ لهای دارم كلله از نللوع ناصللذنی و لیحاشللد .پللس خواتللمت كلله او را هللداخخ كللمن
ن تیرفخ ،پس حاك نلدارم حله هلر وشلهای از جهلمن كله بیفتلد .پلس ایلن چله كمهلخ اتلخ كله
هاشللتهانللد تللا خللود را هللطك تللازند در آتللش كفللر؟ و مشاهللا انشللاءاهلل در وعرفللخ اوللام خللود
كوشش مناجرد تا هطك نشو خد و جنات بیابید از بركخ آن ب ر وار.
و چون الج شنردن ف رلخ آن ب ر وار ویحاشرد ذهتا چر ی از ف

آن ب ر وار را بر كرد

ونكر ین اخشان از برای مشا حگو می تا بر حصررت حاشرد .هرچ ولتهی ونكلر خلود علیل نرسلتند و
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مهه آ ا وی و خند كه عیلناوی ابن ای الج از فا هه تولد كرد و وی و اوام هن بلود و او را
هن وفترضالطاعه ویدانستند ،و كیس در این ش های نلدارد كله او وفتلرضالطاعله اتلخ و
وطاع اتخ .پس هرچه اختطف هسخ در ف اج او اتخ ،هر اه تفصر دهمی ف اج او را.
ً
چنانكه جمهط وی و خند علیل اولام اتلخ و وفتلرضالطاعله ولكلن در تفصلر آ لا هر خلك خلك
ف رلیت را انكار ویكنند .پس هر اه كیس ف رلخ آن ب ر وار را انكار نكند حله اخنكله مهلانقلدر
حداند آن ب رگ اتخ و از وقاوات او خذری ندارد ،كافر نرسخ .وگر اخنكه ف رلخ او را حشنود
و انكللار كنللد حلله اخنكلله حگو خلد عللیل بل رگ اتللخ ولكللن ایلن ف لرلخ حللا او نرسللخ ،پللس كللافر
ـاجله هـو الك ـر پلس اواولخ خكلی از ف لاج او

ویشود .و این اتخ كه ویفرواخلد االنكـار ل

اتخ و ونكر اواوخ كافر اتخ .و هركس ونكر خك ف رلخ اوام شود در روز قراولخ اعهلال او
هذاء ونثور ویشود ا ر عذادت ثقلنی را كرده حاشد .پس حاخسلخ او را حله اواولخ قذلول داشلته
حاشلند و تسللمی كننلد رواخلخكننلده ف لرلخ آن ب ر لوار را ،تلا رل اعهلال اخشلان وقذلول لردد.
ز یراكه ووقوف اتخ قذلویل رل اعهلال حله اقلرار حله ف لاج آن ب ر لوار چنانكله ولیخلوای در
ّ
دعای اعتقاد الاثو حاالعهال و ا .زك و الاراها ونجیة یل و ا .ملح اال بوالخته و االختهـام حـه و
االمرار ح

اجله و القغ ل ون محلهتا و التسلمی لرواهتا .پس وآرور نكنند مشا را كسای كه ش ا تا

صذح مناز ویكنند و بیشتر از تال را روزه ویدارند و هلاهر شلر خعخ را عهل ولیكننلد و خلود را
دوتخ ح رت عیل بن ای الج ویدانند؛ ولكن چون ف لرلخ اهل بیلخ را حگلوی ر هلای
ردنش ترخ شود و پشخ او حههن حللرزد و رنل

او زرد شلود و قللج او وتلوحش حشلود .واهلل

العیل الآالج قسن ویخورم ل كه در ولك خدا قسهی از این حاالتر نرسخ ل كه چننی كیس ا ر
شج تا صذح را مناز كند خا زنا كند ،و روز را روزه حگرلرد خلا دزدی كنلد ،فلریق از بلراخش منلیكنلد.
ّ
مّ ام زنا مام ام سرق و ك
تلین
ون منی و می اوام تو ح رتصادق ویفرواخد الیغایل النامج
هن امئه وا را وفترضالطاعه ویدانند و اواوخ آ ا را انكار منیكنند ،حلكه مهه دوازده اوام وا را
اوام و وفترضالطاعه ویدانند؛ و عرب هن یشوا و ب رگ و صاحج وقلام را اولام ولی و خنلد و
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مهه علهای ك
تین نوشتهاند كه امئه اثینعشر اف

و اشرف از ر علهای كاولخ ولیحاشلند و

در هر عصری اعلن از علهاء عصر بودهاند و وفترضالطاعه بودهاند و مهه آ ا صادق بودهاند.
ا رچه ك
تین امئه خود را هن وفترضالطاعه ویدانند ولكن ش های در این نرسخ كه امئه وا را
وفترضالطاعه ویدانند .حگوجرد حدامن كه آخا از برای شلرعه مهلنیقلدر كفاخلخ ولیكنلد وعرفلخ
اوام او برای او؟ خا اخنكه حاخد وعرفخ اخشان بیش از وعرفلخ ك
تلین حاشلد حله اولام خلود؟ و ا لر

مهنی جمه كفاخخ ویكرد از برای وعرفخ اوام ،پس ك
تین هن كه انكار این جمهطت را منیكند
و امئه را اوام و وفترضالطاعه و صادق و كاول و اف و اعلن علهای كاوخ ویداند؛ پس فرق

ش لرعه و تل كلین چرسللخ؟ و حللریف كلله هسللخ در جمهللطت نرسللخ ،در ك
وفصللطت اتللخ و در
ً
ف اج  ،وراتج و وقاوات او را انكلار دارنلد و حقرقتلا امیلان و كفلر ،در تفصلر اتلخ ،و امیلان و
كفری نرسخ وگر حه تذج اقرار و انكار در ف رلخ .و شلر قذلویل اعهلال ،دوتلیت آن ب ر لوار
ً
ً
اتخ و اقرار حه او و شر قذولنشدن و اخنكه خدا در روز قراوخ هذاءا ونثورا ویكند اعهال او
ً
را ،حآض او اتخ و انكار ف او .وثط خكی از عذادات مناز اتخ و آن ا ر قذول شلود اف ل
عذادات اتخ و اعظن از ر عذادات اتخ و ا ر قذول نشود اعظن از ر وعای اتلخ و
این اتخ كه فروود ّا .الصلو تفی عن ال حشا و املنكر پس مناز ،ح رتاورر اتلخ كله لی
و لیكنللد از دوتللیت احللاحكر و عهللر و اصلل منللاز و ونرللر منللاز ،ح للرتاورللر اتللخ صلللواتاهلل و
تطوهعلره .پس هركس ونكر اص مناز شود تارك اتخ و كافر ،و هركس اهانخ كند حه مناز و
كوتاهی كند در هاآوردن مناز ،كوتاهی در نور او و ف

او كرده ،پلس كلافر خواهلد شلد .ز یراكله

این كوتاهیكردن حاعد انكار ف رلخ ویشود و االنكار ل اجله هو الك ر.
پس وقصود وا از این كلهات این بود كه از دخده حصررت نظر مناجرد حه علن ح رتاورر
كه احا ه دارد بر ر ولك و ولكوت و جذروت و الهلوت و ناتلوت و وافهیلا .ز یراكله قلرآن از
برای او وارد شد و ر قرآن در ترنه او بود ،این اتخ كه چون تولد شد مهه قرآن را از برای
یآهذر خواند .انشدكن حاهلل این قذرح نرسخ كه حگو خند ح رتاورر وطل از انوار و اشعه خود

166

نرسخ و حالاخنكه ر علن خدا در كتاب اتخ و ح رتاورر ویفرواخد انا ورسل الرسل و انا
ونزل الكتج آخا ویشود كه نازلكننده كتج نداند چه در كتج اتخ؟ و فرتتنده رتل ندانلد
كه چه فرتتاده ،و از برای كه فرتتاده ،و برای چه فرتتاده؟ و حالاخنكه ویفرواخد ّا .الكلـمی
ّ
ّملاع ـانا ونـه الوفــا الغسـناه حلـة االمــط ا پلس فرتلتنده رتل اتلخ آن ب ر لوار و هرچلله در
كتاب اتخ اشعه او خند و وذلدء رل عللوم واكلان و ولاخكون و هلر چشلنده علهلی از عللن آن
ب ر وار چشنده اتخ؛ حه دلر قلول ح لرت عسلكری كله ولیفرواخلد ّا .روحالقـاس یف جنـا.
الصام ر ذاق ون حااجقنا الغا ك ر خعین روحالقدس در جنان صاقوره اول وروهای كه چشرد از
حاغ وا چشرد .پس روحالقلدس از ایلن جهلخ روحخبشلای علاو شلد .و مهچنلنی از احادخلد
وستفاد ویشود كه حا ن ح رتاورر ون ل قرآن اتخ از برای هاهر یآهذر و از ادله حمكخ و
كتاب و ت ك خ بر ویآخد كه حا ن والخخ وی ررد از حا ن نذوت و ویآورد بلر هلاهر نذلوت .ایلن
اتخ كه فروود انا ورسل الرسل و انا ونزل الكتج .این اتخ كه فروودند روح ح رتاورر چهار
هزار تال قذ از جسد یآهذر خل شده و قرآن از نزد حا ن نذوت بر هاهر والخخ نلازل شلده.
پس هاهر والخخ حتخ رتذه حا ن نذوت اتخ چنانكه وثلش را خداوند عاو از برای مشا آورده
در این عاو؛ كه عرش ،آخخ حلا ن ح لرت یآهذلر اتلخ و كلریس آخلخ حلا ن ح لرتاورلر و
مشس آخخ هاهر یآهذر اتخ و ،ر آخخ حا ن ح رتاورر .و چنانكه ،لر كسلج نلور از مشلس
و لیكنللد و مشللس كسللج نللور از كللریس و لیكنللد و كللریس كسللج نللور از عللرش و لیكنللد ،هللاهر
ح رتاورر از هاهر ح رت یآهذر كسج ویكند و وی ررد وحی را از خلدا ،و هلاهر ح لرت
یآهذر هن وی ررد از حا ن ح رتاورر و حا ن ح رتاورر وی ررد از حا ن یآهذر .پس حا ن
ح رت یآهذر اف

از حا ن ح لرتاورلر اتلخ حله هفتادورتذله و حلا ن ح لرتاورلر اف ل

اتلللخ هفتادورتذللله از هلللاهر ح لللرت یآهذلللر و هلللاهر ح لللرت یآهذلللر اف للل اتلللخ از هلللاهر
ح رتاورر حه هفتادورتذه .چنانكه در این عاو نور ،ر خك رتد از هفتاد رتد نور مشس اتخ
و نور مشس خك رتد از هفتاد رتد نلور كلریس اتلخ و نلور كلریس خلك رتلد از هفتلاد رتلد نلور
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عرش اتخ .پس مهچننی كه علرش حملرط اتلخ بلر كلریس و كلریس حملرط اتلخ بلر مشلس و
ً
ً
مشس حمرط اتخ بر ،ر ،مهچننی اتخ احا ه ح رت یآهذر بر ح رت اورر حا نا و هاهرا.
و مههجا ح رت اورر نوكر ح رت یآهذر اتخ و ح رت یآهذر اعیل بر او اتلخ و علایل در
مهه وقاوات حمرط اتخ بر دای .در وث تقر یی از جهیت وث یاز و وتهتای او اتخ ،تو بر
تو .عرش غرج یآهذلر اتلخ و كلریس غرلج ح لرت اورلر و مشلس شلهاده یآهذلر اتلخ و ،لر
شللهاده ح للرت اورلر و وحلی خللدا از حللا ن حلله هللاهر ولیرتللد ولكللن از ایلن للرف رل ای لن
عرضهای رعرخ از هاهر حه حا ن ویرتد و حلا ن واتلطه اتلخ ولابنی خلدا و هلاهر ،و رل
فروضات اذهی اول حه حا ن یآهذر ویرتد و از حا ن یآهذر حه حا ن ح رت اورر ویرتد و از
حا ن ح رت اورر حه هاهر ح رت یآهذر ویرتد و از هاهر ح رت یآهذر حه هاهر ح رت
اورلر ولیرتللد .و از ایلن للرف هللن رل دعاهللا و عرضللها و توحللههللا و خواتللتنا و توجللههللای
رعرخ ،اول حله هلاهر ح لرت اورلر ولیرتلد و از هلاهر ح لرت اورلر حله هلاهر ح لرت یآهذلر
ویرتد و از هاهر ح رت یآهذر حه حا ن ح لرت اورلر ولیرتلد و از حلا ن ح لرت اورلر حله
حا ن ح رت یآهذر ویرتد و از حا ن ح رت یآهذلر حله خلدا علرض ولیشلود .و حلاز آ له
رفته ویشود حه مهرنطور پاجنی ویآخد تا حه حنده ویرتد؛ و غرر از این حمال اتخ.
پس وقصود وا از این وثلها و دالج این بود كه قرآن از نزد یآهذر بر ح لرت اورلر نلازل
ً
ً
شد چه حه حا ن و چه حه هاهر ،ش های نرسخ بلر كیسل كله یآهذلر هلاهرا و حا نلا اف ل از
ح رت اورر اتخ چنانكه ح رت اورر خود فروودند انا عغا ون عغیا ّ
حمما و چنانكه ویبیین
واه ،نوكر مشس اتخ و كریس نوكر عرش اتخ .پس هفتاد ورتذه والخخ پسختر اتخ از نذوت
و مههجا خلرفه حطفص آن ب ر وار اتخ ولكن هاهر نذوت واتطه اتخ وابنی حا ن والخخ و
هاهر والخخ ،و حا ن والخلخ واتلطه اتلخ ولابنی حلا ن نذلوت و هلاهر نذلوت ،و حلا ن نذلوت
واتطه اتخ وابنی وشرة اهلل و حا ن والخخ؛ و هاهر والخخ واتطه وابنی هاهر نذوت اتخ و
خل  .پس حه این دلر وی ررد روح ح رت اورر قلرآن را از حلا ن یآهذلر و از روح یآهذلر حله
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جسد یآهذلر ولیرتلاند ،وثل كیسل كله خلعلخ را از پادشلاه حگرلرد و از بلرای صلاحج اخترلار
بیاورد .پس یواتطه خك یشء ووجود منیشود ،حاال اخنكه فروود انا ورسل الرسل و انـا ونـزل
الكتج ح اتخ و صدق؛ آن هن واتطه فرتتادن رت و ن ول كتج بود از نزد خدا بر خل .
پس در هر عصری او ورت رت و ون ل كتلج بلود چنا له خلود فرولود ولن بلودم حلا هر خلك از
انذراء در غرج و آودم حا خامتالنذرلنی در شلهاده ،و فروودنلد ولن بلودم در كشلیت نلوح و او را از
وفان جنات دادم و ون بودم در آتش منلرود و او را بلرای ابلراهمی لسلتان كلردم و ولن بلودم در
شكن واهی و یونس را جنات دادم ،و مهچننی حا هر خك از انذراء بودند و هر خك را از حلره جنات
دادند و هركس كه در حلره رفتار شود آن ب ر لوار جنلات ولیدهلد او را .و ولیدانلد در ِآن واحلد

احوال ر آن كسای كه در این عاو حله حلرله رفتارنلد ،و هر لاه خواتلته حاشلد مهله را در ِآن
واحد جنات ویدهد.

پس نگو خند كه اوام غرج منیداند و از قرآن خذری ندارد و حعد از این چننی وزخرفات
را نگو خند و این راه غلط را ن و خند .انشدكن حاهلل بذرنرد چه غلط عظرهی اتخ كه شرعه هر ز
رایض منیشود چننی حكاخهتا را ذكر كند .برداشتهاند كتای نوشتهاند كه از هر خك از انذراء خك
خطای تر زده و آ ا را ثذخ كردهاند در او و او را ك
وسلمی كلردهانلد حله خطاءاالنذرلاء .نعوذحلاهلل
این چه كمهیت اتخ كه هرچه از ف اج امئه را حشنوند رد كنند و هر حدخد كهنه و وتردهای

كه حشنوند از هركس كه حشلنوند ،حله هر لور كله خبواهنلد او را تفسلرر مناخنلد و ایلن را خطلای از
نذیی حدانند و كتای حنو خسند بر این و حگردند خكجای حدخیث یدا كنند كه از او چننی برآخد كه
اوام تهو ویكند حه عق خودشان و حا دوتتان او حبد كنند و بر آ ا رد كنند قول اخشان را كه
وی و خند اوام تهو منیكند و نفههرده وستهسلك ولیكننلد حلدخیث را كله ح لرتصلادق خلود
ندانسخ جار خه او كجا ر خیته و در كدام حجره از خانه قلامی شلده؛ و حلالاخنكله خانله خلود
ً
اقط و از خانه خود خذری كه داشخ .و مهچننی رواخخ ویكنند حدخیث را از ك
تین
ح رت بود
كه وی و خد اوام راه خانه خود را ن كرده بود و نرسخ این وگر خذد حا ن .و ا ر خذد حا ن
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نذاشد عصای خلود را منلیانلدازد آن خذرلد و حگو خلد اخنقلدر كله عصلای ولن تصلرف در وللك
دارد ،عیل هن دارد .و ا ر نذاشد از خذد حا ن ،چرا جتهر االمئه وینو خسند؟ آخلا صلفخ خلدا
جاهل ولیشللود؟ و حللالاخنكلله جهالل ِلخ صللفخ كاشللف از جهالللخ ووصللوف اتللخ .پللس ا للر
وی و خد خدا جاه نرسخ ،صفخ خدا نرز جاه منیشود .صفخ خدا و جهاللخ ،نلاوعقول
اتخ .و آخا صفخ خدا و دتخ خدا تصلرف در وللك خلود دارد خلا نلدارد؟ و ا لر حگو خلد خلدا
تصلرف در وللك ولیكنلد ،آخلا حلله دتلخ خلود تصللرف ولیكنلد و حلله اراده خلود تصلرف در ولللك
ویكند و حه وشرخ خود تصرف ویكند خا حه ذات خود تصرف ویكند؟ ا ر تصلرفكلردن فعل
خدا اتخ پس فع خدا دخیل حه ذات ندارد و فع خدا ذات خدا نرسخ و اوام هن فرولود
حو و رلو .پس خا ح اتخ خا خل  ،و فع خدا كه ح نرسخ پس خل اتخ و خل ،
صفخ خدا اتخ و اخشانند صفة اهلل .پس تصرف در ولك دارند و اخشلانند خلداهلل و آ له حله
خل برتد از خد خدا ویرتد و هر اه خدا حه وا اعانیت حكند حا دتخ خود ویكند و وا را هلن
اور فرووده اتخ حه اخنكه اعانخ از اخشان هوجمی چنا ه ولیفرواخلد اسـتعینوا حالصـغر و الصـلو
لآخ امئه ا هار ،خدا یآهذر را صذر خوانده
خعین لج اعانخ و خاری كنرد حه صذر و مناز .و حه ِ
و ح رت اورر را صلوة و چون صذری كه یآهذر كرد از اذخخ كاوخ هرچخك نكردند و اذخیت كه
او كشرد هرچخك نكشردند ،حله جهلخ اخنكله مهله امئله نفلس او بودنلد و مهله انذرلاء و نقذلاء و
ك
جنذاء جوارح او خند و او حه ونزله قلج اتخ برای اخشان و هر خك هر اذخیت كه كشردند او وتأثر
ك
شد چنانكه هر ع وی از اع اء ا ر صدوه خبورد قلج وتأثر ویشلود ،ذهلتا آن ب ر لوار را صلذر
ً
خوانده اتخ .و اوا ح رت اورر چلون حقرقتلا اصل مهله خرلرات و حسلنات اتلخ چنا له
ویخوای در ز خلارت جاوعله ا .ذكـر اخلیـر كنـمت ّاولـه و امـله و فرعـه و وعانـه و وـأواه و ونهتـاه و
صلوة هن خكلی از لله خرلرات اتلخ و آن ب ر لوار اصل و فلرع و وعلدن و ولأوی و ونهتلای او
اتخ ،ذهتا خدا او را صلوة خوانده .و هر اه صفخ او صلوة حاشد و نلور او صللوة حاشلد ،الذتله
خود او را صلوة ویخوانند .و اخنكه اور فرووده اتخ وردم را حه مناز ،وقصود از این مناز ،والخلخ
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آن ب ر وار اتخ چنا ه خود ح رت اورر ویفرواخد انا ملو املموننی و میاو ن خعین دوتلیت
ون ،مناز وموننی اتخ و روزه اخشان .پس این اتخ كه تارك مناز كافر اتخ ،ز یراكه آن دوتیت
ح رت اورر اتخ و تارك والخخ ونكر ف رلخ اتخ و ونكر ف رلخ حه دلر قول وعصوم كله
ویفرواخد و االنكار ل

اجله هو الك ـر كلافر خواهلد بلود .حلكله مهلنی منلاز هلاهری خلك ف لیل از

ف اج آن ب ر وار اتخ ،پس ونكر این هن كافر اتخ .حلكه هر عذادی از عذادات كه حه آن اور
شده اتخ ،ف یل از او اتخ و ونكر او كافر اتخ .پس او اتخ صلوة وموننی و خداوند عاو
ّ
ویفرواخد ّاّنا لكغیر اال عّ اخلاشعنی.
پس وعلوم شد كه خكی از صفات خدا علن اتخ و ح رت اورلر ،كاول و اعلیل از رل
صفات خدا اتخ؛ پس او اتخ علن خدا .و مهچنلنی اتلخ صلفهتای دخگلر خلدا و چلون او
اتخ صفات نركوی خدا و صفات اعظن خدا ،ذهتا او اتخ علناهلل و او اتخ جنجاهلل و او
ُ
اتلللخ خلللداهلل و او اتلللخ اذناهلل و مهچنلللنی او نفلللساهلل اتلللخ كللله جلللاری در رللل كذرات
ووجودات اتخ حه دلرل قولله تعلایل كله ولیفرواخلد و لقـاجا كن رسـ ل وـن ان سـكن خعلین حله
ك
حتقر كه آود مشا را رتویل از انفس مشا خعین آن نفساللهی كه حرات مشاها از او اتخ و نور
او حاعد ایاد ر ذرات ووجودات اتخ ،چنانكه
آفتلللللابیش در ورلللللان بیلللللین
دل هلللر كذره را كللله حشلللكایف
و او اتخ نفس جزی در هر وردی كه نور نفساهلل كیل اتخ كله آن نفلس كل اتلخ
در ولك و ون عرف ن سه فقاعرف ّربه .هركس شناخخ این نفس ك را ،شناخته اتخ خدا
را و ودرك این شناخ  ،مهان نفس جزی اتخ كه حا هركس هسخ حه او ولیشناتلد نفلس
كیل را و او واتطه شناخ نفساهلل اتخ .پس هر اه او را شناخیت تو نفساهلل را شناختهای
و خدا را ،و نرسخ شناخ خدا وگر شناخ نفس خدا .ز یراكه شناخ ذات خلدا حملال و
ممتنل اتللخ ،پللس حاخلد حلله نللور جللزی ،نللور كللیل را حشناتلرد و نللور كللیل نفللساهلل اتللخ و آن
ح رت اورر اتخ .پس شناخ ح رت اورر شناخ خدا اتخ و این اتخ وعرفخ خدا.
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ندخدهاخد در ز خارت كه السالم عّ ن ساهّلل القامئة فیه ّ
حالسنن و عینه الیت ون عرف ا خطهـن .و
قدری حاالتر برو خد و خبوانرد این عذارت را كه اوام مشا فرولود هر لاه خبواهرلد ك
جلد ولن علیل بلن
ای الج را ز خارت كنرد حگوجرد السالم عّ ذات اهّلل العلیا و ذات علرا فروود ،ز یراكه ذات خدا
مهنیجا فته ویشود و حاالتر از این وقام را دخگر ذات منیتوان فخ.
حاال جاهیل خرال نكند كه عیل ،خدا شد .حاشا ،حلكه این ذات ،ذات حسرار شر خیف
اتخ و این ذات اعیل از ر ذوات بود ،ذهتا خدا ذات خود خواند او را و چون حاالتر از این
ذات خدا را شاخسته نذود ،ذهتا چننی
وقاوی نذود كه حه او ذات فته شود و پسختر از این هن ِ
ذای را اخترار كرد .پس او اتخ ذات خدا و ذات اعطی خدا و وعهلتا او حنلدهای اتلخ كله

المیلك لن سه ن عا و ال ّ
ضرا و ال ووتـا و ال حیـو و ال نشـ را ولكلن چنلنی حنلدهای اتلخ كله ذات
خدا اتخ .حاال چه حكمن كه چننی ذای از برای خود قرار داده اتخ؟ و او اتخ حلاال ذات

خدا و چارهپتیر هن نرسخ ،ا رچه تلرنههلا تنگلی كنلد و لوهلا پلاره شلود .ام حیسـاو .النـاس
عّ وااتاهن اهّلل ون ف له وانگهی ذات خدا ذات خدا اتخ و این اتخ ذات خدا و حه ذات
خدا ،صفات خدا منی وجمی و منیشود وگر اخنكه حه ذات خدا حگوی ذات خدا ،و حله صلفات
خلدا حگلوی صلفات خلدا .چنانكله تللو حله عذلای خلود ولی للوی عذلای ولن و حله عهاوله خللود
وی وی عهاوه ون و حه كفش خود وی وی كفش ون ،و حه عذای خود منی وی عهاوه ولن
و حه عهاوه خود منی وی كفش ون و حه كفش خلود منلی لوی جلوراب ولن .پلس ذات خلدا
ذات خدا اتخ و آ ان خدا آ ان خدا اتخ و زولنی خلدا زولنی خلدا اتلخ .پلس حله ذات
خدا ،صفات خدا منیتوان فخ چنانكه حه آ ان خلدا منلیتلوان فلخ زولنی خلدا و حله زولنی
خدا چر ی منیتوان فخ وگر زونی خدا و حه آ ان خدا هن آ ان خدا وی وجمی ،و حه صفات
خدا صفات خدا وی وجمی و حه ذات خدا ذات خدا وی وجمی.
و اوا اخنكه او چگونه ذات خدا اتخ ،این اتخ كه چلون خداونلد علاو ذات وقلدس
آن ب ر للوار را اشللرف از ر ل ذوات خل ل كللرده بللود ،ذهللتا آن ذات را ذات خللود خوانللد ولكللن
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حندهای اتخ و خدا نرسخ ،چنا ه كعذه را از شرافتش خانه خود خواند و حلالاخنكله در او
تاكن نرسخ .پس حنابراین چون چشن عیل چشن حسرار شر خیف اتخ ذهتا خلدا او را چشلن
خود خوانده و چون دتخ عیل دتخ حسرار شر خیف اتلخ ذهلتا او را دتلخ خلود خوانلده كله
خدا حه او انفاق ویكند .حیل:
چرا دتخ د ر وشلك شلا نرسلخ؟

ا ر دتخ عیل دتخ خلدا نرسلخ

و چون نفس او اشرف از ر انفس بود ،ذهتا او را نفس خود خواند و ایلن اتلخ كله
ویخوای در ز خارت السالم عّ ن ساهّلل القامئة فیه حالسنن پلس او اتلخ نفلساهلل تلار خه در
ر ووجودات چنا ه فتمی قذ از این .و مهچننی ذات وقدس او هن اشرف از ر ذوات
بللود ،ذهللتا او را ذات خللود خوانللد پللس ایلن اتللخ كلله ولی للوی الســالم عــّ ذات اهّلل العلی ـا و
مهچننی اتخ آ ه وامیلك او اتخ وامیلك خدا اتخ ،حیت قلهدان عیل را هن قلهدان خلدا
وی و خند .پس خانه عیل خانه خدا اتخ و ولال علیل ولال خلدا اتلخ و جسلن علیل جسلن
خدا اتخ و روح عیل روح خدا اتخ و عق عیل عق خدا اتخ .پس دوتیت عیل دوتیت
خدا اتخ و دمشلین علیل دمشلین خلدا اتلخ .حلاال ك
تلخ اخنكله چلرا دتلخ علیل را دتلخ خلدا

منی و خند و چشن عیل را چشلن خلدا منلی و خنلد و نفلس علیل را نفلس خلدا منلی و خنلد و ذات
عیل را ذات خدا منی و خند و متلام علیل را خلداهلل و علنیاهلل و نفلساهلل و ذاتاهلل ولیخواننلد،
این اتخ كه ح رت اورر مهه اع ای او نورخبش اتخ و مهله او بیننلده و شلنونده اتلخ و
ر او روحای اتخ و مهه او روح خدا اتخ و مهه او ذات خدا اتخ و مهه او مهه صفات
اهلل را حكاخخ ویكند .و مهه صفاتاهلل از صفات او هاهر اتخ و ذات او ذات خدا اتخ و
صفات او صفات خدا اتخ .حلاال انشلدكن حلاهلل خلدای كله چنلنی قلدری داشلته حاشلد كله
حندهای خل كند حه این قدرت و احا ه و تلطنخ كه ر ووجودات از اشعه او حاشند هبتر
اتخ ،خا خدای كه حندهای خل كند و حالاخنكه وی یآهذر او حاشد و حلهقلدر عصلای آن
خذرد تصرف در ولك نداشته حاشد؟ خا تذحاناهلل! ایلن چله یشلروی اتلخ؟ الذتله خلدای
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قادر اتخ كه چننی حنده حاقدری خل كند ،الذته خدای خگانله قلدرتآفلر ین اتلخ و چنلنی
قدری خل كرده كه ر ولك و ولكوت و جذلروت و دهلر و تلرود در حتلخ او حاشلد و رل
و اف ایلاهلل در هزار هزار عاو و اف حسوی او حاشد و حالاخنكه از برای ف رلخ آن ب ر وار
ترصد چهارصد حدخد هسخ وطاب قرآن و عقول و آفاق و انفلس و ا لاعی شلرعه كله آن
ب ر للوار اتللخ كفعللال در عللاو و او اتللخ صللفاتاهلل ،و ذاتاهلل العلرلا بللر آن ب ر للوار فتلله شللده
اتلخ .چگونله نله و حللالاخنكله رل خلقللخ ووجلودات بلر دتلخ جذرجرل جلاری ولیشللود و
قذض ارواح ووجودات بر دتخ ع راجر جلاری ولیشلود و رل حرلات ووجلودات بلر دتلخ
اتللرافر جللاری ولیشللود و رل ارزاق ووجللودات بللر دتللخ وركاجرل جللاری ولیشللود و اوللام
خلااونا و ّ
ویفرواخد ّا .املالجكة ّ
راام شیعتنا پلس چگونله ولیشلود كله خلادم شلرعه آن ب ر لوار
خل كننده و رزقدهنده و ورراننده و زندهكننده حاشلد و اخشلان نذاشلند؟ و حلالاخنكله ا لاعی
شرعه و ك
تلین اتلخ كله ایلن ب ر واراننلد كاول ولاخل اهلل ،و اشلرف و اف ل و اعللن ولاخل اهلل
ویحاشند.
تشتمی از این ،شرعه چگونه رایض ویشود كه ح رت اورر كهتر از خك ولكی حاشد كه
او حساب ر قطرات حارای كه از اول عاو تا آخر عاو بذارد ،ویداند و ویداند كه هر خك حه
كدام زونی ویحارد؛ حا اخنكه خكقطره حاران ی حكن عیل بن ای الج منیحارد حه هرچ زورین؟
تلذحان ك
اهلل! چللرا رایض ولیشلوند كلله شلرطان در دل مهلله اهل عللاو راه داشللته حاشللد و در آن

واحد مهه این خل را اغوا كند و عیل بن ای الج كوطل نذاشد از دذهای اه عاو؟ نعوذحاهلل،

آخا نشنردهاخد فرواخش آن ب ر وار را حه حارث مهدای كه فروود:

ً
وللللن ولللللمون او ونلللللاف قلللللذط

خلا حلار مهلدان ولن میلخ یلری

و نشنردهاخد كه فروودند هر فیل كله وتوللد ولیشلود ا لر ولن در حلالرنش حاضلر نذاشلن
وتولد منیشود؟ خبوانرد حدخیث را كه ویفرواخد اوام مشا ،خدا هزار هزار عاو و آدم خل كلرده،
بر مهه اه این عواو خامتالنذرنی یآهذر بود و ح رت اورلر وی آن ب ر لوار ،و یآهذلر والخلخ
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آن ب ر وار را از ر اه آن عاهها عهد رفخ در هر عاهی حه زحان آن عاو .آخا نشنردهاخد این
حدخد را كه ح رتاورر فروودند ون بودم حا مهه انذرلاء در غرلج ،و آولدم حلا خلامتالنذرلنی در
شهاده؟ خعین ون بودم حا ن انذراء و ومثر اخشلان ولكلن هلاهر یآهذلرم و نفلس یآهذلرم .پلس
این اتخ كه ویفرواخد انا آدم و انا ن ح و انا ابرهمی و انا ووی و انا عییس و انا فطن و انا فطن تا
آخر خطذه .نعوذ حاهلل ،چرا انكار علن عیل را ویكنند؟ منلیداننلد ونكلر ف لرلخ آن ب ر لوار كلافر
اتخ؟
حلاری؛ ولن منلیخلواهن ا لاء اخشلان را حگلو می و ا لر ا لاء اخشلان را حگلو می و حدانرلد كله
اخناخند ونكر ف اج وحشخ ویكنرد .ولكن چندنفر از اخشان را ا ر خبواهرد حشناترد بردار خد
كتاب حمت ر را و بذرنرد و حشناترد اخشان را .حاال ناخویش انكار علن خا قدرت ح رت اورر از
برای اخشان این اتخ كه ویخواهند ولردم حله اخشلان حگو خنلد جانشلنی یآهذلر ،پلس خلود را
ویخواهند ووصلوف حله یآهذلر كننلد حلا ایلن نقلّ و خذلد حلا ن؛ ذهلتا ح لرت اورلر را تنل ل
ولیدهنللد تللا ووصللوف حلله صللفات او شللده حاشللند .و ا للر ووصللوف حلله او نكننللد خللود را ،پللس
وی وی كه ای فطن ،تو كله هلرچ از صلفات امئله را نلداری ،چگونله جانشلنی یآهذلر خلواهی
بود؟ «تو حه یآهذر چله ولیولای حگلو» پلس ولی و خلد یآهذلر احترلاح حله غرلر داشلخ ولن هلن
احتراح حه غرر دارم ،او تهو ویكرد ون هن تهو ویكمن ،او از رتنگی روزه حه روزه ویبلرد ولن
هن چنرمن ،او از عاو وطل نرسخ ون هن وطل نرسمت .پس این حاعلد قسلاوت قللج اخشلان
شده اتخ و از قساوت قلج اتخ كله رشلوه ولی ررنلد و حلاك ندارنلد و ولال اوقلاف و ختلاوی و
بیوهزنان را ویخورند و حاك ندارند .و از این اتخ كه توچپی چندی دور خود ل كلردهانلد و
آقا آقا بر خود حستهاند و ورافعه را كاتی خود قرار دادهانلد و حله ایلن واتلطه خلود را صلاحج
اوضاع و اوطك منودهاند .از بلرای اخنكله چلایی آق لر و قنلد اریس و بلرنج چن لای اخشلان آولاده
حاشد و حالاخنكه غتای اخشان از خلون جگلر خترهلان و افشلره اخشلان اشلك چشلن بیلوهزنلان
اتلخ .پلس از بللرای خلود ور خلدها ل كلردهانللد و افسلار بللر تلر اخشلان منللوده حله هللر لرف كلله
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ویخواهنلد ولیكشلند و اخنلا هلن تلر افسلار خلود را حله دتلخ آ لا دادهانلد و حله هلر لرف كله
حكشند ویروند.

ك
احلاص ل  ،وللراد وللا ای لن تللخنا نذللود و خللدا كشللانرد وللا را در اخنجللا واال وللن خنواتللمت

له زاری حكمن حلكه خدا جاری كرد اخنا را بر زحان ون تا اخنكه حه تذج اخنا مشاهلا مترلز دهرلد
ح را از حا

 .پس تا چند خود را در ز یر پای این آقاخان انداختهاخد و خود را وركج اخشلان

قرار دادهاخد كه تا توار شوند و حه هلر لرف كله خبواهنلد مشلا را بذرنلد؟ تلا چنلد حله هراهلی تلر
ویبر خد؟ پس حگردخد و راه را یدا كنرد و بذرنرد دین خلود را از كله اخلت ولیمناجرلد و كیسل كله
اوام فرووده اتخ دین خود را از او اخت مناجرد كرسخ و عطوات او را حدانرد كه چرسخ .و او
حاخسخ ووصوف حه صفات امئه حاشد ،پس وعاشرت كنرد و بذرنرد كه تلوك كرسخ در ورلان
وردم وث تلوك امئه؟ آخا این اتخ تلوك امئه كه هر اه وهیهای برای كیس برتد و حله والخلیت
وارد حشلود ،مهلله حله او حشللورند و حآللض او را در دل حگررنلد؟ وانگهلی علاهی كلله وارد حشللود ،و
حالاخنكه قاعده وردم این اتخ كه هر اه كاتلی وارد والخلخ حشلود كسلذه آن والخلخ او را حله
ً
اعزاز و احترام راه ویدهند و جای برای او تعرنی ویكنند و او را وهیهای ولیكننلد .ولثط هر لاه
زر ری وارد شلود زر رهلا او را وهیهلای ولیكننلد و هر لاه جنلاری وارد شلود جنارهلا او را ولیبرنلد و
هر اه آهنگری خا كاتج دخگری حاشد ،مهكارهای او او را ویبرند .و مهچنلنی هر لاه پادشلاهی
وارد بر پادشاهی شود ،پادشاه را پادشاه حه ون ل خود ویبرد و اعزاز و احترام متام حا او ویكند و
او را شللاه وهیهللای ولیكنللد .و وز یلر را وز یلر وهیهللای ولیكنللد ،و تللرهن

را تللرهن

وهیهللای

ویكند ،و فراش را فراش وهیهای ویكند ،و توچپی را توچپی وهیهای ولیكنلد .و مهچنلنی ا لر
عاهی حاشد علها او را حه اعزاز و احترام متام اتلتقذال ولیمناخنلد و حله وهیهلای ولیبرنلد و ك
علزت
ك
ویمناخند .پس حاال كه حنای مهه وردم چننی اتخ ،از چه وطهای این حلد وسجد و ونذلر را

ون منودند از وا ،و وا كه حه لج ر خاتخ نراودهامی و جلو ورافعه كیس را منی ررمی و وسجد و
حمراب كیس را هن منیخواهمی ،پس از چه كاول وسجد و حمراب را ون منودنلد؟ آخلا منلیخواننلد
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در كتاب خدا این آخه شر خفه را كه ویفرواخد و ون االن ممن ونع وساجا اهّلل ا.خذكر فهیا امسه .و
اراده اخشان این اتخ كه ون ف اج اه بیلخ را در وسلاجد نگلو می ،و منلیتواننلد از ولن ونل
كنند این را كه ف رلخ نگو می؛ و در وسجد ا ر نذاشد در زورین دخگر ولی لو می و ونذلر نذاشلد بلر
روی زونی وی و می .و ا ر خنواهند حشنوند ،ون از برای چند نفر از رفقای خود ولی لو می ،و ا لر
ون مناخند در خانه خود وینشرمن و وی و می .و ا ر حاز نشود وینو خسن ف رلخ را ،و ا ر نشود فكر
ویكمن در ف اج .
حههرحال دو چرز را از ون منلیتواننلد دور كننلد و ولن تلرك منلیكلمن آن را ا رچله در خانله
خود حاشد :خكی ذكر ف رلخ را كه خدا ورا خمتّ مهنی خلل كلرده و خاصلرخ ولن در وللك
برای مهنی ذكر ف رلخ اتخ؛ و خكی مناز اعخ را كه وستحج اتخ حا هركس كه حاشد مناز
ویكمن .و ا ر در خانه حاشن حا ز ا مناز ویكمن و ون حه هرچ اوری از اوور اخشلان ضلرری نلدارم
ز یراكله وا لتاردهام وحاذهلای اخشللان را بلرای اخشلان ،و ر خاتلخ اخشللان را بلرای خودشلان .و نلله
ورافعه كیس را ویخواهن و نه ر خاتخ كیس را ،و نه حمراب كیس را .و ف رلیت كه ون وی و می
در وسجد نذاشد در ودرته حاشد ،در ودرته نذاشد در بیاحان حاشد ،خلا در خانله حاشلد .پلس
حشلوند ورتكلج وعلای خلدا ،حلیت ونل كننلد وسلجد را از ذكلر ف لاج اهل بیلخ تلا برتلد حلله
اخشان آ ه برتد .آخا كیس حا وهیهای چننی حركخ كرده اتخ؟ تذحان اهلل! نرسخ این وگر
حسد.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه ه اهن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووال نا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

تخن وا در تفسرر این آخه شر خفه در توحرد بود و فتمی كه توحرد چهار تا اتخ :توحرد
ذات و توحرد صفات و توحرد افعال و توحرد عذادت .اوا جمهلیل از ك
وفصل از توحرلد ذات و
توحرلد صلفات را فتلمی و قلدری هلن از توحرلد افعلال فتلمی ،و فتلمی كله هلرچكلس در افعللال،
شر خك خدا نرسخ .و جمهیل از توحرد عذادت نرز فتمی اخنكه حاخد هز خدا را عذادت نكین .و
اوا تفصر این توحردها را ا لر خلدا خواتلخ و وانلدمی حله دفعلات خلواهمی فلخ و منلیشلود در
خكجملس و دو جملس و تهجملس مهه را شرح كنمی.

و اولا در ذات كله نلله انذرلاء ورتل و نلله وطجكلههللای ك
وقلخب و نله وللموننی مملتحن و نلله

حمكای قذ و نه ون ،هرچخك حرف نزدهاند و منیزنمی و حمكای حعد هن حرف خنواهنلد زد و
ك
هر ز در ذات بیای منیشود ز یراكه او بیانآفر ین اتخ و ذات خدا حه تعق و وهن در منیآخد و
خدا عق آفر ین اتخ و هرچه در ذات خدا تخن فته حشود حررت ز خاده ویشود.
هرچلللله شللللرح راز افلللل ون آوری

بر خفلا افزاخلدش چلون حنگلری

از پنان را چهتان تازم عران

كلی بیاخلد شللرح پنللان در بیلان

پس منیتوان در ذات تخن فخ و هرچه فته حشلود در صلفخ فتله ولیشلود و حاخلد
صفخ را از ذات نیف كرد چنانكه فروود كهال التوحیا نیف الص ات عنه و نه اشاره ویشود و نه
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ك
تعذرر آورده ویشود از او ،و نه تعق ویشود .پس در هرچه از آدم تا خامت تخن فته شود خا
ك
تعذرر آورده شود خا اشلاره شلود خلا حله وامهله درآخلد خلا حله تعقل درآخلد ،كله آن خلدا نرسلخ و حله
صفات خدا روآورده شده .حلكه حه آن صفیت كه واتطه وابنی خلدا و تلو اتلخ رو ولیآوری و
ك
اشاره ویكین و تعق ویكین .این اتخ كه خدا ویفرواخد ّا .ایل ّربك املنهتی خعین حدرتیتكه
آ ه تو اشاره كین و تعق كین و اضافه كین حه خدا و اف حه رورشدهنده خود تو اتخ كه
اعطی از تو اتخ این اتخ كه ویفرواخند اذا انهتی الكالم ایل اهّلل فاسكتوا پس این اتخ كه
یآهذر ویفروود ّ
رب زدین فیك حتیرا پس هرچه در وعرفخ خلدا كوشلش كلین ،حرلرت تلو ز خلاد

ویشود؛ هرچه وعرفخ بیشتر شود حررت ز خاده ویشود و وعرفخ خلدا آن اتلخ كله نلیف كلین
ر صفات را از او و این اتخ كه ویفرواخد كهال التوحیا نیف الص ات عنه .پس خدای كه

حتصور درآخد خدای خرایل اتخ و خدا نرسخ و او حه ك
تصور در منیآخد و ح رت اورر فروودند
ّ
ّ
كــل وــاویزمتوه حاوهــاوكن یف ادق وعانیـه ف ــو للـ ق وــثلكن وــردود الـیكن و ولیفرواخلد رجــع وــن
الومف ایل الومف و دام امللك یف امللك انهتی املخل ق ایل وثله و اجلأه الطلج ایل شكله دلیلـه
اخاته و وجوده اثغاته پس پسندخده نرسخ بر كیس كه در ذات خلدا تلخن حگو خلد خلا اشلاره حله
ك
تعق درآورد ذات را .پس ك
جهایل كه بر ولا حسلتهانلد كله ولن فتلهام علیل خلدا
ذات كند خا حه
اتخ ،دروغ اتخ و وعین عذارت را نفههردهاند .خا اخنكه در جملس خلواب بلودهانلد ،و خلا دل
ك
وعلوج بلوده و كلج فههرلدهانلد ،خلا اخنكله لوش
آ ا در جمللس نذلوده ،خلا اخنكله آجرنله قللج آ لا
نلدادهانللد و ضلذط نكللردهانلد ،خلا اخنكله چللون نشلنردهانللد ف لاج ح للرتاورلر را چنانكلله وللن
فتهام ،پس چون ویشنوند وحشخ ویكنند و حه نظر آ ا و مشا قذرح ویآخد .حه جهخ اخنكه
این ف اج حاالتر اتخ از وراتج آن خدای كه خرال كردهاند؛ پس وی و خند كه اخنای كه تو
برای عیل وی وی ،وا از برای خدا ویدانمی پس تو او را خدا ویدای .حاشا ،حلكه آ ه را كه
ون از برای ح رتاورر وی و می خدا برتر از او اتخ و خلدا خلال

رل وصلفها اتلخ و علیل

حنلده خلدا اتللخ .هلركس حگو خلد علیل خلدا اتللخ كلافر اتللخ و هلركس یآهذلر خلا امئله را خللدا

179

حداند ،خا انذراء را در وقام امئه حداند ،خا انسان را در وقام انذراء حداند غلایل اتلخ ،و هلركس از
آن رف ك
تنزل حدهد ،ك
وقصر اتخ .پس مشاها خدای برای خود خرال كردهاخد كه این ف اجیل
ً
كه ون وی و می حلاالتر اتلخ از وقلام آن خلدا ،ذهلتا وحشلخ ولیكنرلد .ولثط مشلا خلدای خرلال
كردهاخد خك وین ،و حاال كه ون وی یآهذر او را دهون كردهام ،وی وجرد پلس غلایل شلدهامی
وا و وحشخ ویكنرلد .ولكلن حلا خلود حگوجرلد كله ا لر وی یآهذلر ده ولین حاشلد ،یآهذلر از او
ز خادتر اتخ و خدا دخگر از ونها بیرون رفته اتخ .و العنشعور دادی و فر خادی ویكنرلد كله
حاال چطور شد این؟ و وی وجرد مهانطور كه وا ویدانستمی از برای وا هبتر بود ،وگر مهان چه
عرج دارد كه دتخ از او بردار می و حه اعتقادی دخگر چبسذمی؟ و حالاخنكه ون هنوز چرل ی از
ف اج اوام مشا را برای مشا نگفتهام و حا اخنكه هنوز چر ی نگفتهام وحشخ ویكنرد ،پس ا لر
حگو می چه خواهرد كرد؟ و حالاخنكه مهه هزار هزار عاو خك ف یل از ف اج آن ب ر وار اتخ.
پس ا ر مهه در خاها وداد شوند و مهه نذات و اد قلن شلوند و مهله وللك حنو خسلند از ف ل
اخشان ،خك نقطهای از ف

اخشان ننوشتهانلد .و چنا له فروودنلد آ له از ولا حله شلرعران ولا

رترده اتخ حقدر نصف الف اتخ كه خك نقطه حاشلد .پلس ایلن اولری اتلخ حسلرار صلعج
چنانكه ح رتاورر فروودند ّا .اورنا معج وستصعج ال حیتهله ّاال ولك ّ
وقرب او ن ورسل او
ومون ممتحن و در حدخیث دخگر فروودند ال حیتهله ولك ّ
وقرب و ال نـ ورسـل و ال وـمون ممـتحن
شخیص عرض كرد پس كه ك
وتحم ویشود اور مشلا را؟ فروودنلد شلهری كله حلا حصلار اتلخ.
عرض كردند شهر حا حصار چرسخ؟ فروودند قلج ومون .و در حدخیث ویفرواخد كله ك
وتحمل

منلیشللود وگللر كیسل كلله وللا خبللواهمی .و وللن هنللوز خلك حللدخد از آن احادخلد كلله امئلله از بللرای
نواصج فروودهاند از برای مشا نگفتهام و از آن احادخیث كه در رؤس ونذرهلا فتلهانلد بلرای مشلا
نگفتهام و وعهتا وحشخ ویكنرد و و طرب شدهاخد از اخنكه ون فتهام عیل ذاتاهلل اتخ.
آخلا چلله حگلو می حلله ذاتاهلل؟ حله ذات چلله ولیتللوان فلخ؟ مشللا حله ذات خللود چله ولی وجرلد؟
وی وجرد ذات ون خا وی وجرد حه ذات خود ،دتخ ون و چشن ون؟ پس ون حه دتخ خلدا
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دتخ خدا وی و می ،و حه چشلن خلدا چشلن خلدا ولی لو می ،و حله صلفات خلدا صلفات خلدا
وی و می ،و حه ذات خدا هن ذات خدا وی و می .چنا ه مشا حه عذا عذا وی وجرد ،و حه عهاوه
عهاوه وی وجرد .پس خداوند عاو حه زونی خود وی و خد زونی ون ،و حه آ ان خود وی و خد
آ ان ون ،و حه روح خود وی و خد روح ون ،و حه ذات خود وی و خد ذات ون .پلس چنا له
كعذه را فروود خانه ون ،و ح رت عریس را فروود روح ون ،این ذات شر خف را هن فروود ذات
ون .و چنا ه كعذه خانله شلر خیف اتلخ او را خانله خلود خوانلده ،و روح ح لرتعریسل روح
شلر خیف اتللخ او را روح خللود خوانللده ،دتللخ عللیل هلن دتللخ شللر خیف اتللخ او را دتللخ خللود
خوانده ،و چشلن علیل چشلن شلر خیف اتلخ او را چشلن خلود خوانلده .و چلون مهله او بیننلده
اتخ ،ذهتا او را خدا نفس خود خوانده ،و چون آن ب ر وار ذات شلر خیف اتلخ ذهلتا خلدا او را
ذات خود خوانده ولكن آن ب ر وار ذای اتخ خل شده و حندهای اتخ او كله المیلـك لن سـه

ن عا و ال ّ
ضرا و ال ووتا و ال حیو و ال نش را و هرچ عری هن نكرد و نقیص هن حه جای نرتلرد و
وطلج هن واضح شلد بلر مهله مشاهلا .حلكله منلیخلا در وشلرق و وآلرب علاو كیسل را كله ایلن
وطلج شر خف را از این واضحتر بیلان كنلد و از ایلن واضلحتلر منلیشلود و لوری دخگلر حله لفلظ
درمنیآخد؛ و ذات تعذرر آورده منیشود و حه تعقل درمنلیآخلد .پلس از بلرای ذات هلز اخنكله ذات
حگوی چارهای نلداری ولكلن ذای اتلخ كله خمللوق اتلخ چنانكله در خلدوخ اخشلان بودنلد
عی كه ح رت فروودند انا الذات و حعد وطل شدند از دذهای وردم كه ش ه شده براخشان و
و طرب شدهاند ،پس فروودند انـا الـذات یف الـذوات حعلد دانسلتند كله شل ه هنلوز هسلخ در
دذها فروودند انا الذات یف الذوات للـذات خعلین ولمن ذات تلاری در حقلای اشلراء و خمصلوص
ً
خدا .پس او اتخ ذای كه خمصوص اتخ حه خدا .پس حه خدا یپ برده منیشود احدا وگر حه
ّ
آن ذات وقدس حدلر قوله كه ویفرواخد خا ون دل عّ ذاته حذاته كه تر هاش این اتخ
كه ای كیس كه دلر اتخ بر ذات او ،ذات او .و وقصود ،ذات وقدس ح رتاورر اتخ كه
دلر ذات خدا اتخ .خعین در مهه هزار هزار عاو شناخته منیشود خدا وگر حله ذات وقلدس
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ح للرتاورلر ز یراكلله او ذای اتللخ تللاری در رل ذوات مهچنانكلله ولیخللوای فــهبن وــألت
ّ
ارض
مسـا ك و ارضـك حـیت ا ــر ا .الالـه اال انـ و ولراد از آ ل ِ
لان خلدا ،آ لان وشلرخ اتللخ و ِ
خدا ،ارض اوكان .پس ر كرده اتخ ر عاو وشرخ و اوكان را حه نور آن ب ر وار حله اخنكله

نور آن ب ر وار تابیده در ر آجرنههلای وجلود .و حاحصلررت ولیبینلد نلور آن ب ر لوار را در رل
اشراء ،و مهنیكه اشراء را ووجود ویبیین دلر نور او اتخ و مهنیكله اشلراء ووجودنلد دلرل
ههور انوار آن ب ر وار اتخ و مهه آ ا ا و ،ر و آفتاب ،دلر انوار آن ب ر وار اتخ .حیل «آفتاب
آود دلر آفتاب» .پس هرچه هسخ اثر نور آن ب ر وار اتخ كه تاری در رل وللك اتلخ و
خدا خود را وصف فروود حه این ب ر واران بر ر اه هزار هزار عاو .ز یراكه خدا حه كاولتر ین
وصف كرد ا خود را وصف فرووده و كلاولتر ین وصلف كرد لا آن اتلخ كله خلود را حنهاخانلد و
حشناتاند .پس خود را مناخانرد حه مهه عواو هزار هزار انه حه ح رتاورر ،پس ُ ر كرد مهه هزار
هزار عاو را حه آن ب ر وار تا وصف كرده حاشد خود را حه مهه عاهها حه وصف كاو  .و حه وصف
نركوی هن وصف كرده اتخ خود را و وصف نركوی خدا ،محد اتخ و لوای محلد در دتلخ
ح رتاورر اتخ .پس ح لرتاورلر حاول محلد اتلخ و او اتلخ صلفخ محلد خلدا در مهله
عاهها .پس در مهه عاهها نور آن ب ر وار اتخ دلر ذات وقلدس خلدا ،پلس ح لرتاورلر در
ّ
مههجا دلر ذات خدا اتخ حتاته و این اتخ كه ویفرواخلد خـا وـن دل عـّ ذاتـه حذاتـه پلس
حاخد در مههجا حاشد و در مهه آجرنههای قواح جلوه كرده حاشد.
حاال تعجج نكنرد كه ح رتاورر در آن واحد در مههجا هسخ ،حلكه تعجلج از ایلن
حكنرلد كلله چللرا او در مهللهجللا دخلده منلیشللود؛ و ا للر دخلده حصلرری حاشللد ولیبینللد كلله در ر ل
آجرنههای قواح جلوه او اتخ:
دل هلللر كذره را كللله حشلللكایف

آفتلللللابیش در ورلللللان بیلللللین

و آفتاب عاهتاب آن ب ر وار اتخ كه نور او روشن كرده ر آجرنلههلای قواحل را و ایلن
آفتاب مهه این هزار هزار عاو را ُ ركرده كه هركس خبواهد خدا را حشناتد ،حاخد از او حشناتد و
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غرلر از آفتلاب چرل ی منلیبینلد .چنا له هر للاه خبلواهی مشلس را حشللنایس كله در آ لان چهللارم
اتخ ،از نور او ویشنایس و مهنیكه او ال شد نور او بر تو ویتاحد و مهنیكه بر تو تابید ،تو او
را یدا ولیكلین و حله تلذج او مشلس را ولیشلنایس و یپ حله او ولیبلری .پلس آن ب ر لوار اتلخ
آفتای كه از او خدا شناخته ولیشلود ،خعلین از ذاتاهلل علرلا خلدا شلناخته ولیشلود و هلركس
شناخخ ذاتاهلل علرا را پس شناخته اتخ خدا را حه دلر قول وعصوم كه ولیفرواخلد اعرفـوا
اهّلل حاهّلل و الرس ل حالرسالة و اویلاالور ونكن حاالور حاملعروف و الفی عن املنكر چنانكه ویشنایس
قرول ی را حلله قرول ی و زردی را حلله زردی و حلنللدی را حلله حلنللدی و كوتللاهی را حلله كوتللاهی .پللس
چنانكه شناخته منیشود قرو ی حه زردی ،و كوتاهی حه حلندی ،شناخته منیشلود خلدا حله غرلر
خدا و رتول ،حه غرر رتالخ و اولوااالور حه غرر اور حه وعروف و ی از ونكر .و ح رتاورر هن
شللناخته منلیشللود وگللر حلله خللود او و یآهذللر را حلله خللود او حاخلد شللناخخ ،و خللدا هللن شللناخته
ّ
منیشود وگر حه خود او و حقرقخ وعرفخ مهنی اتلخ كله ولی لوی خـا وـن دل عـّ ذاتـه حذاتـه
ز یراكه شناخته منیشود ذات خدا وگر حه ذات او.
حللاال هر للاه ذات كاول را یآهذللر حگللوجمی و ذات دو می را ح للرتاورلر ،ولی للوجمی شللناخته
منیشود ح رت یآهذر وگر حه ح رتاورلر .ز یراكله در حمكلخ ثاحلخ شلده كله او حلاب نذلوت
اتخ و حاو نذوت اتخ و خود یآهذر فروودند انا واخنة العلن و عّ حاهبـا .و خلا اخنكله ذات
اول را كنه ذات خدا وی وجمی و ذات دو می را ذات یآهذر تطماهلل علرهوآله؛ حه اخنكه ح رت
یآهذر دلر و هادی تو اتلخ حسلوی خلدا ،پلس شلناخته منلیشلود خلدا وگلر حله یآهذلر .ولن
ك
منلی للو می ،اوللام مشللا فروللوده و وطحمسللن هللن رواخلخ كللرده در تعر خلف ح للرتاور لر در آجنللا كلله
یب و سار املنهتی پلس ولن نگفتلهام علیل خلدا اتلخ

ویفرواخد ف ی ذاتاهّلل العلیا و شجر
ً
احدا ،مشاها هن عذد عذلد شل ه وكنرلد و حله حملض شلنردن رواخلخ علوام كاالنعلام كله وعلین
ك
وعلوج
عذارت را نفههردهاند ،خا وش حه كطم ندادهاند ،خا در خواب بودهاند ،خا آجرنه قلذشان
بوده ،حاب غرذخ و افترا را بر وا وفتوح ونهاجرد .خا اخنكه ا ر ش ه بر مشا رو دهد ،از ون بررترد
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و از خودم حشنو خد .پس وا نگفتهامی كه علیل خلدا اتلخ و انشلاءاهلل شل ه از دذهلای مشاهلا
بیرون رفته اتخ و دانسترد كه وراد واها از این ف اج این اتلخ كله صلفات نركلوی خلدا و
صفات اعظن خلدا اخشلانند .پلس احادخلد حسلرار وارد شلده اتلخ بلر اخنكله آن ب ر لوار خلداهلل
اتلللخ و او علللنیاهلل و صلللفاتاهلل و نفلللساهلل اتلللخ و ذاتاهلل اتلللخ و اخنكللله هلللركس او را
شناخخ ،پس حتحقر كه خدا را شناخته.

ً
حاال ذات دو ذات اتخ :خكلی ذات قلدمی كله او شلناخته منلیشلود احلدا .و خكلی ذات

حللادث .و ذات حللادث ،ح للرتاور لر اتللخ .پللس هللركس او را شللناخخ خللدا را شللناخته و

هركس او را نشناخخ خدا را نشناخته .پس ا ر كیس عیل را شناخخ و ك
وقخ حه ف اج او شد،
راد بر او ك
دوتیت او دوتیت عیل اتخ و دمشین او دمشین عیل و ونكر او ونكر عیل اتخ و ك
راد بر
عیل اتخ و افعال او افعلال علیل اتلخ و اقلوال او اقلوال علیل اتلخ و احلوال او احلوال علیل
اتخ .پس منی و خد وگر كطم عیل را و كطم عیل كطم خدا اتخ و ونكر عیل ونكر خدا اتخ
و این اتخ كه ویفرواخند االنكار ل

اجل ن هو الك ر پس هركس ونكر ف

علیل اتلخ كلافر

اتخ.
حللاال مشللا را وآللرور نكننللد كسللای كلله جمهللطت ف للاج را قذللول ولیكننللد ،ولكللن چ لون
ً
ف اج را خك خك از برای اخشان ذكر ویكین وا ویزنند .پس حقرقتا امیان در تفصر اتخ نله
در ا ال؛ و كهال وعرفخ ،وعرفخ حه تفصر ف اج اتخ .پس ا ر تفصرطت ف اج را اقرار
كلرد ونكلر نرسلخ و هر لاه ف لاج را خلك خلك بلر او فلیت ،مهله را وا زد ،پلس جمهلطت او رللری
براخش ندارد.

انشاءاهلل حاال كرد اشتذاه دیروز شد كه هان ویكردخد ون عیل را فتهام خدا اتخ .و

هرچ عری هن در ولك ندارد اخنكه اوام مشا صاحج چننی تلطنخ و هرهنیت حاشد .حاال اخنا
ك
را فمت حه جهخ ش های كه در دذها یدا شده بود واال كطم وا در صفات خدا بود و حعیض از
صفات را ذكر كردمی از برای مشا و ثاحخ كردمی برای مشا كله صلفات اعظلن خلدا ،ح لرت اورلر
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اتخ و ر صفات خدا حتخ رتذه آن ب ر وار اتخ و نور او اتلخ كله تلاری در رل كذرات
اتخ .پس نور آن ب ر وار تابیده بر ر آجرنههای قواحل و ونصلذش شلده اتلخ حله صلذش او حله
ّ
دلر فرواخش آن ب ر وار كه فروود انا الذی اتقلج یف الص ر كیف اشا پس مهه ووجودات نور
او و شعاع او خند و او در مههجا هسخ .ز یراكه نور ،حاجج از برای ونرر منیشود .پس در مهه
ذرات وجود تاری اتخ چنا ه در دعا ویخلوای فـهبن وـألت مسـا ك و ارضـك حـیت ا ـر ا.
ّ
الاله اال ان ولكن از برای وردم وشتذه شده اتخ كه آخا جسلد اورراهلموننی اتلخ كله ُ لر كلرده
اتخ ر آ ان و زونی را خا روح آن ب ر وار اتخ؛ و ون حه جهخ رف ایلن اشلتذاه وقدولهای
وی و می كه هركس اشتذاهی دارد متام حشود اشتذاه او.
اوا از برای آن ب ر وار دو جسد اتخ خك جسد اصیل آن ب ر وار اتلخ كله فلوق اتلن و
رتن و فوق این عاو اتخ كه روح آن ب ر وار در آن جسلد اتلخ و خلك جسلدی اتلخ كله او
جلوه ویكند بر عاو و این جسد آن ب ر وار هفتاد ورتذه از عرش حاالتر اتخ و عرش و وادون او
از نور جسد آن ب ر لوار خلل شلده اتلخ .چنا له حلدخد اتلخ كله حلورالعنی از نلور جسلد
تردالشهداء خل شده اتخ و هر اه خك ووی حورالعنی را در وابنی زولنی و آ لان بیاو یزنلد
متام اه آ ان و زونی حمترق ویشوند .پس این جسن آن ب ر وار كه جلوه كرده اتخ در ولك
حلله هللرچ وللدركی از وللدارك درك من لیشللود .پللس دخللده من لیشللود او ،و چگونلله دخللده حشللود و

حالاخنكه این هوای كه از عناصر َ
عخیض اتخ مشاها منیبینرلد؛ كله ایلن هلوا در حتلخ كلره نلار
اتخ و كره نار در حتخ آ ان اول اتخ و آ ان اول در حتخ آ ان دو می اتخ و آ ان دو می
در حتخ آ ان تروم و مهچننی آ ای در حتخ آ ای و اخنا در حتخ كرترند ،و كریس حا مهه
اخنللا در حتللخ عللرش اتللخ ،و عللرش از نللور جسللد ح للرتفا هلله خلل شللده و جسللد امئلله
هشتگانه ،فوق جسد ح رتفا هه اتخ و جسد ح رتقامئ ،اف

اتلخ از جسلد امئله

هشلللتگانه و جسلللد تردالشلللهداء اف للل اتلللخ از جسلللد ح لللرتقلللامئ و جسلللد ح لللرت
اولامحسلن اف ل اتلخ از جسلد تردالشللهداء و جسلد ح لرتاورلر اف ل اتلخ از جسللد
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اوامحسن .پس وقام جسلد آن ب ر لوار وقلام وحلدت اتلخ و چگونله تلا چشلن وحلدتبیلین
نذاشد حا چشن كثلرتبلنی ولیتلوان دخلد او را؟ حاشلا ،و از بلرای ایلن وقلام خلوب فتله اتلخ
شاعر:
تللا شناتللد شللاه را در هللر لذللاس

دخللللدهای خللللواهن كلللله حاشللللد شلللله
شللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللناس

تللللا شناتللللد شللللاه را از للللرده ،در

دخدهای خواهن كه حاشد لردهدر

پس دخده وحدتبلنی حاخلد كله حله وحلدت نظلر مناخلد ،نله ایلن دخلدههلا .و ایلن دخلدههلا
كثرتبنی اتخ.
و وقدوهای دخگر وی و می تا اخنكه از كرفرخ خلقلخ ،انلدك تررشلتهای بیابیلد تلا شلاخد
جطلخ و عظهخ جسد آن ب ر وار را برخور خد و آن وقدوه این اتخ كه خدا بود و هرچ حلا او
نذود و چون خواتخ ایادی كند ،پس از نور وقدس خود نور یآهذر را آفر خد چنا ه فروودند
ارترعنا ون ن ر ذاته و ّفوض الینا او ر عغاده و فروودنلد خ صـل ن رنـا وـن نـ ر ّربنـا كهاخ صـل نـ ر
الشهس ون الشهس و ح رتاورلر را نرلز از مهلان نلور آفر خلد .پلس ح لرتاورلر ،خلود یآهذلر
اتخ و این اتخ كه یآهذر فروود كه عیل از ون اتخ وث نفس ون .و احادخد حسلرار وارد
شده اتخ كه آن ب ر وار ،نفس یآهذلر اتلخ و خلودی یآهذلر اتلخ و یآهذلر آفر خلده شلده حلا
خودی خود؛ پس یخودی آفر خده نشده .و مهچنانكه در ز خارت ویخوای اش ا ا .نـ ركن و
حمما و ّكلنا ّ
حمما و آررنا ّ
حمما و اوسطنا ّ
ینتكن واحا و ویفرواخند ّاولنا ّ
حمما ذهتا وعلوم شد
كه مهه امئه ا هار تطماهللعلهین واحدند و مهه نفس یآهذرند .پس از شعاع جسد امئه
فماد انذرا را آفر خد و اخشان اشعه جسد امئهاند حدلر قوله تعایل و ّا .ون شـیعته البـرهمی اذ جـا

ّربه حقلج سلمی و ح رت یآهذر و ح رت اورر هر دو خك نورند و ح لرت اورلر حاول نذلوت
اتخ و حه ر ووجودات از آن ب ر وار فرض ویرتد و تسلمی اور او را ویكنند و مهله انذرلاء و
ّ
ّ
اولراء تسلمی او را ویكنند حدلر قولله تعلایل خااهیـا الـذین اونـوا مـلوا علیـه و سـلهوا تسـلیها كله
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،

حاص وعین این اتخ كه در اخنجا ومونان ،انذراجند و تسلمی یآهذر كردهاند ر انذراء
و مهه اخنا شرعران اخشانند .پلس از نلور جسلد امئله ا هلار آفر خلد عقل انذرلاء را و كاول خلقلخ
انذراء شد .پس ح رت یآهذر عق ك اتخ و نور او در هلر آجرنله وجلودی كله بیفتلد ،عقل
جزی اتخ و او كاول خلقخ هر ووجلودی ولیشلود .پلس كاول ولاخل اهلل در هلر شلریئ نلور آن

ب ر وار اتخ و در هر عاهی از هزار هزار عاو ،كاول واخل اهلل عق اتخ و عقل ِ هلر علاهی هلن
نللور یآهذللر اتللخ .و چنا لله در عللاو اول نللور عقلل آن ب ر للوار اتللخ عقلل آن عللاو ،و كاول

واخل اهلل در آن عاو؛ در عاو دو می هن نور نور او عق آن عاو اتخ و كاول واخل اهلل در آن
عاو اتخ .و مهچننی در عاو تروم نور نور نور او كاول واخل اهلل اتلخ و در علاو چهلارم نلور
نور نور نور او ،و مهچننی اتخ هر عاهی تا این عاو كه آخری مهه این عاهها اتخ نور هلاهر
هاهر از انوار عق او ،عق این عاو شد و كاول واخل اهلل این عاو شد.

پس از نور جسد انذراء ،عق انسان خل شد و كاول خلقخ انسان شد و از نور جسد

شرعران ،نوری تا

شد و اول خلقخ وموننی جن شد ،و از وموننی جن نوری تا

اول خلقخ وطجكه شد ،و از جسد وطجكه نلوری تلا
حرلوان نلوری تلا

شد و

شلد و اول خلقلخ حرلوان شلد ،و از

شلد و اول خلقلخ نذلات شلد ،و از جسلد نذلات نلوری تلا

شلد و اول

خلقخ اد شد .و این عاو اد اتخ كله آخلری ایلن عاههلا اتلخ و نلور خلدا اتلخ كله در
مهه این عاهها حه این واتطهها جلوه كرده.
پس مهه عاهها از نور خدا خل شده اتخ و اول ولاخل اهلل در مهله عاههلا نلور خلدا
اتخ بواتطه نور عق یآهذر .پس اول مهه عاهها عقل آن علاو اتلخ و عقل جلزی شلأی
اتخ از شلجونات عقل كلیل حله دلرل حمكلخ و عقل كل  ،ح لرت یآهذلر اتلخ .پلس مهله
عاهها اشعه آن ب ر وارانند و مهه عاههلا لطرفنلد و دخلده منلیشلوند حله ایلن چشلهها و ایلن علاو
كثرف اتخ ،پس حه این چشن اه دنرا دخده ولیشلود .ز یراكله ایلن علاو لاد اتلخ و علاو
كثرت ،پس حه چشن ادی و چشن كثرتبنی عاو اد و عاو كثرت دخده ویشود نله علاو
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وحدت .پس چگونه جسن ح رتاورر دخده ویشود از این چشلهها و حلالاخنكله ایلن علاو
اد را خدا از نور نذات آفر خده ،و نور نذات تابید در ر

ادات حقدر هرف او ،و عاو نذات

را از نور حروان آفر خده و نور او تابید در ر عاو نذاتات و مهه نذاتات از نور او ووجود شدند،
و عاو حروان را از نور وطجكه آفر خده و نور وطجكه تابید بر ر عاو حروای و مهله حروانلات
از آن نور خل شدند ،و وطجكله را از نلور جسلد ولموننی جلن آفر خلد و از نلور آ لا تابیلد در هلر
آجرنهای از آجرنههای قواح وطجكله ،پلس ونصلذش حله صلذآی شلد و حله علدد شلجونات آن نلور،
وطجكه خل شد .و وموننی جن را از نور جسد شرعران آفر خد و آن نور تابید بر مهه آجرنههای
قواح وموننی جن ،خعین نور شرعران تابید حه مهه عاو جن ،پس حه عدد شجونات نور شلرعه
ومونان جن خل شدند .و شرعران را از نور جسد انذراء خل كلرد ،پلس آن نلور ك
تنلزل كلرد در
عاو شرعه و حه عدد شجونات او شرعران خل شدند .و انذراء را از نور جسد امئه ا هار آفر خد و
نور امئه واحد اتخ ولكن چون ك
تنزل كرد و حه عاو كثرت آود ،صد و بیسخ و چهار هزار قطره
شد حه صد و بیسخ و چهلار هلزار حلدن؛ و آن نلور تابیلد در صلد و بیسلخ و چهلار هلزار آجرنله،
هر خك حهقدر هرف او .پس هر خك از اخنا وقاح خك صفخ از صفات آن افتلاده و هر خلك خلك
صللفیت را از صللفات آن ب ر للوار حكاخلخ ولیكننللد .پللس مهلله انذرلاء از آن نللور ووجللود شللدند و
هر خك از اخشان ویشناتند آن ب ر وار را حهقدر مهان كه در اخشان تابیده بود و حهقدر هرفشان
ویشناتند آن ب ر وار را حه حسج اختطف وراتج ولكن منیشناتند وگر جسلد آن ب ر لوار را،
وگر حه ودرك مهان نور كه در اخشان تابیده و او كاول خلقخ او اتخ .پس هر خك بواتطه عق
خود ،جسد آن ب ر وار را ویشناتند و بیش از هرفشان منیتوانند یپبذرند حه جسلد آن ب ر لوار
وث چراغی كه روشن شود در وران عی و هركس كه حه یت از ا راف آن چراغ حاشد مهان
رف چراغ را ویبیند كه تابیده حه او.
ك
پس حنابر این ادله ،كاول خلقخ هر علاهی و اهل هلر علاهی و هلر شلریئ ،نلور وقلدس آن
ب ر وار اتخ كه تابید و ووجود كرد .و ح رت یآهذر از اول وقام خود ،نور خود را ك
تنزل دادند
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و در وقاوای دخگر ك
تنزل دادند تا حه جسد خود رتردند .پس نور آن ب ر واران را هزار هزار وقام،
حاالتر از این جسد اخشان ویحاشد و هرچ وشعری از وشاعر این عاو ،غرر از جسلد خلاكی آن
ب ر وار را درك منیكند ،از جسن تا عق این عاو .و خدا هزار هزار عاو آفر خلده و حله غرلر از ایلن
عللاو هلرچخلك را از خللاك نرافر خلده .پللس ادراكللات جسللهای ،غرلر از شلریئ جسللهای را ادراك
منیكنند؛ پس حا این چشهها منیبینرد وگر جسن خاكی او را و منیتوانرد او را درك كنرد .حلكله
انذراء حا این چشن جسدای ادراك ح رتاورر منیكنند و چنا ه انذراء ادراك منیكنند امئله را،
انسللان هللن ادراك منلیكنللد انذرلاء را .و مهچنلنی وللموننی جللن ادراك منلیكننللد وقللام انسللان را ،و
وطجكه ادراك منیكنند وقام ولموننی جلن را ،و حرلوان ادراك منلیكنلد وقلام وطجكله را ،و نذلات
ادراك منیكند وقام حروان را ،و اد ادراك منیكند وقام نذات را .و این عاو عاو لاد اتلخ و
حللاالتر از خللود را ادراك منلیكنللد .پللس حمللال و ناپسللندخده اتللخ كلله حگو خ لد كیس ل اخنكلله وقللام
اورراهموننی را ویتوان ادراك كرد ،ز یراكه هرچ دای ادراك وقام عایل را منیكند و ر عاهها در
حتخ رتذه آن ب ر وار اتخ حه دلر قول وعصوم

كه ویفرواخد خدا وا را یش از خلقخ آدم

خل كرد حه صدهزار دهر ،و خداوند عاو هزارهلزار علاو و هزارهلزار آدم خلل كلرده و آخلری آن
علاو خلاكی آن
عاهها این عاو خاكی اتخ و ادراك ر اهل ایلن علاو خلاكی از ایلن
ِ
جسلد ِ

ب ر وار منی ترد و آن ب ر وار صدهزار تال قذ از جسد خود عذادت خدا را ولیكلرد و لیش از
این جسد خاكی ُ ر كرده بود ر آ ان وشرخ و ارض اوكان را حه جسلد خلود .و حعرلد هلن
َ
نرسخ این ،حه جهخ اخنكه خداوند عاو ولكی خل كرده اتخ كه ُ ر كرده اتخ ر عرش
و ترصللد و شصللخ تللرادق عللرش را و وعهللتا وعصللوم ولیفرواخلد ّا .املالجكــة خلـ ّـااونا و رـ ّـاام
شیعتنا و حالاخنكه حه حكن آن ب ر وار اتخ كه ُ لر كلرده اتلخ مهله علرش و وافهیلا را و رل
ترادقات او را .چگونه ح رتاورر ُ ر نكرده حاشد عاو ایاد را و حالاخنكه خدا بود و هرچ حلا
او نذود .پس وقیت كه خواتخ خل كند خلیق را از نور جسد آن ب ر وار در حال تجود خل
كللرد و حللالاخنكلله جسللد آن ب ر للوار صللدهزار تللال پللس از روح آن ب ر للوار اتللخ حللدلر قوللله
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ّ ّ
تطماهللعلره كه فروود اّناحتا االدوات ان س ا و تشیر اال الت ایل نظاجرها و فروودند ال جیر ی علیه
وـاهو اجــراه پلس هللر چرل ی برولی للردد حله خللود و هلرچچرلز از هلرچچرلز منلی لترد .پللس وللدارك
جسهای از جسن منی ترد ،و ودارك وثایل از وثال منی ترد ،و ودارك وادی از واده منلی لترد
وهكتا ودارك روحای از عاو ارواح منی ترد ،و ودارك عقطی از عاو عق منی لترد .پلس هلر
ودركی حه ك
ادق اوهام از عق حاال منیرود و عق نوری از نور جسد آن ب ر وار اتخ.
پلس دانسللیت كله احللدی منلیتوانللد ادعلای ایلن وطللج مناخلد كله حتوانللد ح لرتاورلر را
حشناتد و پسختر ین وقام او برتری دارد بر ر اوهام و خرلال و قرلاس .چنانكله شلاعر فتله
اتخ و ا رچه او از برای خدا فته اتخ ولكن جای او اخنجا اتخ؛
و ز هرچللله فتلللهامی و شلللنردمی و خوانلللدهامی

ای برتللر از خر لال و قر لاس و هللان و وهللن

پس انشاءاهلل ش ه بلر مشاهلا حلایق منانلد و واضلح شلد از بلرای مشلا اخنكله ح لرتاورلر

دخده منیشود و او حه هرچ ودركی از ودارك انذراء ورت و نه وطجكه ك
وقخب و نه ومون ممتحن
در منیآخد .ز یراكه مهله وطجكله و انذرلاء و ولموننی از شلعاع جسلد آن ب ر لوار خلل شلدهانلد و
چون خدا خواتخ انذراء را خل كند حه جهخ اخنكه حشناتند او را و تسلمی اور او كنند ،پس
رفللخ قذ للهای از وعتللدلتر ین رنللخ انذر لاء و نللور وقللدس ح للرتاور لر را در آن جلللوه داد و
وشانرد بر نور آن ب ر وار این لذاس را .پس چنان جلوه كرد در آن لذاس كه آن لذاس فلای در
او شد چنانكه خود آن قذ ه خود او شد و فنا شد این قذ ه در جنج نور وقدس آن ب ر وار،
چنانكه وی و خد:
تللو آوللد خللورده خللورده رفللخ وللن آهسللته آهسللته

ز حس حسمت خرال تو ،تو شمت پلای تلا تلر ولن

خلود علیل بلن ای اللج شلد ،و اتلن او اتلن او شلد .پلس
پس چنان شد كه خود اوِ ،
ك
خدا فروود حگو انا نی وثلكن یوحی ایل امنا اذهكن اله واحد پس فروود ون نذیی هسمت وث مشا
كه وحی ویشود حسوی ون اخنكه خدای مشا واحد اتخ .خعین آخخ خگانگی از برای مشا ومن.
و مهچننی چون خواتخ شرعران را خل كند و رنخ اخشان را رفخ از ف
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رنخ

انذر لاء ،پللس قذ للهای از وعتللدلتر ین رنللخ اخشللان رفللخ و او را بر خ لد از ای لن ور لان و نللور
ح رتاورر را در او جلوه داد .چنانكه اتن او اتن عیل شد ،و خلود او خلود علیل شلد .پلس
چنان فای شد كه فتمی «تلو آولد خلوردهخلورده ،رفلخ ولن آهسلته آهسلته» .پلس حله اخشلان
ّ
فروود انا حشر وثلكن یوحی ایل اّنا اهلكن اله واحـا خعلین ولمن حشلری وثل مشاهلا وگلر اخنكله علیل
جلوه كرده اتخ در ون ،و ون آخخ او می از برای مشا .پس چنان فای شد در نور آن ب ر وار كه
پنان كرد آ ه از خود داشخ و مناخانرد مهه او ،مهه آن ب ر لوار را؛ و مهله صلفات خلود را تلرك
كرد و این اتخ كه ویفرواخد الذات ایغ الص ات پس چنان شد كه خداوند عاو فرولود ّا.
ّ
ّ
ولكـن اهّلل روـی و
الذین یغاخعونك اّنـا یغـاخع  .اهّلل خـااهّلل فـ ق اخـاهین و فرولود وارویـ اذ رویـ
ح رت یآهذر فروودند ون رآه فقارآین و ون رآین فقارأی احلـو پلس هر لاه كیسل فلای شلود در
نور عیل ،دتخ او دتخ عیل ویشود و دتخ عیل دتخ خدا اتخ؛ و چشن او چشن عیل
ویشود و چشن عیل چشن خدا اتخ؛ و نفس او نفس عیل ویشود و نفس عیل نفس خدا
اتخ .پس دخدن او دخدن عیل ویشود و دخلدن علیل دخلدن خلدا اتلخ ،و قلول او قلول علیل
اتخ و قول عیل قول خدا اتخ .پس این اتخ كه حلوار ینی علرض كردنلد خلدوخ عریسل
كه:
از چهكس جلوجمی ولا راه هلدی
حلللا كللله حنشلللرنمی ای روح خلللدا
ّ
ّ
فروود جالسوا ون خذكركن اهّلل رؤ خته و یز خاكن یف العلن ونطقه و یراغكن یف االرر عهلـه .و
نرز فروودند كیسل كله از جانلج ولا حمكلی كنلد ،هر لاه رد كننلد حكلن او را بلر ولا رد كلردهانلد ،و
هركس كرد بر وا كنلد رد بلر خلدا كلرده اتلخ و ردكننلده بلر خلدا وشلرك اتلخ .پلس حلاال چلون
یآهذر وا تاشخ آ ه غرر خدا بود و چنان فای شد كه آجرنه ترتاپا منای خدا شد ،ذهتا جلوه
كرد در آجرنه وجود انذراء و فخ ومن آن فای كه وحی كرده شده اتخ اخنكه خدا خگانه اتخ.
ّ
و نرز جلوه كرد در آجرنه وجود انسان و فخ انا حشر وـثلكن یـوحی ایل اّنـا اهلكـن الـه واحـا پلس
چنان جلوه كرده در وران وموننی كه خود او خود یآهذر شد و اتن او اتلن یآهذلر شلد ،پلس
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صحخ یآهذر شد و ورض او ولرض یآهذلر شلد ،و ك
صحخ او ك
چنان شد كه ك
صلحخ و ولرض
یآهذر ك
صحخ و ورض خدا اتخ .پس این اتخ كه در روز قراوخ خدا حه حنده وی و خد كه
ك
ون در دنرا ور خض شدم و تو حه عرادت ون نراودی .آن حنده عرض ویكند خداوندا تو اجل
از آی كه ور خض شوی .ویفرواخد فطنحنده ومون ون در دنرا ولر خض شلد و ولرض او ولرض
ون بود و تو حه عرادت او نرفیت .و حاز حه حندهای ویفرواخد كه ون از تو آب خواتمت و حله ولن
ك
ندادی ،و عام خواتلمت و حله ولن نلدادی .علرض ولیكنلد خداونلدا تلو اجل از آی كله تشلنه
شوی و رتنه شوی تا آب و عام خواهی .ویفرواخد فطنحنلده ولمون ولن در دنرلا از تلو آب
خواتخ و حه او ندادی و حال اخنكه تشنگی او تشنگی ون اتخ و رتنگی او رتلنگی ولن

اتللخ .و ای لن تل كلخش ای لن اتللخ كلله یآهذللر فروودنللد هر للاه وللموین وللر خض شللود ،وللا وللر خض
شللدهامی .ههللخ اخنكلله وللموننی انزللله جوارحنللد از بللرای اخشللان و اخشللان انزللله قلذنللد از بللرای
شرعران .پس ح رتاورر قلج اتخ و مهه بلرادران امیلای ،مهله جلوارح او خنلد و مهله اخشلان
مهنی خكدل بیشتر ندارند .پس از این اتخ كه كوتفقند و ناصر خكلدخگر ولیحاشلند؛ و چنا له
جوارح تو خاری خكدخگر ویكنند حه اخنكه هر اه تنگی بیاخد رو حه چشن ،دتخ یش ویآخد و
خود را ت ر ویكند از برای اخنكه تن

حه او خبورد و حه چشن خنورد ،پس خود را فدای رفر

خود ویكند .و هر اه چشن خبواهد جای دوری را متاشا كند ،پس پا خلاری ولیكنلد او را و او را
ویبرد تا او را متاشا مناخد ،و مهچننی چشن خاری حدن ویكند و وش خاری ویكند تایر جوارح
را ،برادران امیای هن حاخسخ چننی وعنی و خار خكدخگر حاشند و مهه وتحد حاشند .ز یراكله مهله
جوارح ح رتاوررند و آن ب ر وار قلج اخشان اتخ .پس هر اه كیسل از جلوارح ح لرتاورلر
حاشد ،خاریكردن او خاریكردن عیل اتخ چنانكه خلاریكلردن چشلن تلو خلاریكلردن تلو اتلخ و
خاریكردن دتلخ تلو خلاریكلردن تلو اتلخ .و هلركس دوتلیت كنلد حلا او ،دوتلیت كلرده اتلخ حلا
عیل

 ،و هركس دمشین كند حا او دمشین حا عیل كرده اتخ .پس او جزی از حدن عیل اتخ

و خك جلوه از آن ب ر وار اتخ و او خك حدی اتخ از ح رتاورر در این عاو خاكی؛ حلكه آن
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حدی هن كه از فا هه تولد كرد از عناصر مهنی علاو بلود ههلخ اخنكله واهلا كله از عناصلر ایلن
عاو خاكی خل شدهامی او را ویتوانمی حه این چشن بذرنمی و تخن او را حا این وش حشنو می
و ا اعخ او را حه این دتخ و پا و چشن حنهاجمی و او را حا اینمهه دوتلخ حلدار می .حله جهلخ
اخنكه ودارك جسهای درك منیكند وگر جسهای را و چشن جسهای منیبیند وگر جسهای را
ُ
و وش جسهای منیشنود وگر این صوی را كه قطعهای از هوا وی رری و حله تلذج شلش او
را حركللخ ولیده لی و حللا دهللان و زحللان و دنللدان ،او را حلله خلك تللركری ولیتللازی .پللس بی لرون
ویآوری ،پس ویخورد حه ذله وش حه مهان وری كه بیرون ویآخد از دهلان .و مهچنلنی
ك
شاوه جسهای منیشنود وگر بوی را كه از ادو خه این عاو جسن حاشد وهكتا ودارك دخگلر كله
جسهانرند ادراك منلیكننلد وگلر جسلهای را .پلس آن حلدی كله از فا هله وتوللد شلد از عناصلر
جسهای رفته بود حه جهخ اخنكه حه این ودارك جسهای درآخد .پس نه هان كنرد كله ایلن
حدی كه از فا هه تولد شد ،مهنی اتخ ح رتاورر و جسن ح رتاورر؛ حاشا.
ك
نه مهنی جسهی كه تو ویبیین اتلخ
جللللاهط ایللللن نللللور علریللللین اتللللخ
پس این اتخ كه ویخوای:
خك تواره نقش ون یش تیت اتلخ

خود بلن و حنگلاه ولن در نرسلیت اتلخ

پس این جلوه او هن خك حدی اتلخ از او و در آن حلا ین اتلخ و حلا ن حلا ن حلا ین
اتخ ،تا هزار هزار حا ن و مهه در او كهون دارد ،حلكه ر ولك در او كهون دارد و این منونه
ولللك اتللخ و هرچلله در عللاو كذرللر اتللخ منونلله او در ای لن جلللوه اتللخ حللدلر قوللله

كلله

ویفرواخد:

ّ
أتـــــــزعن انـــــــك جـــــــرم مـــــــضیر

و فیــــك انطــــ ی العــــامل اال كغــــر

و انـــ الكتــــاب املغــــنی الــــذی

حاحرفـــــــــــه خظ ـــــــــــر امل ـــــــــــهر

پس چون خدا هزار هزار عاو آفر خده اتخ ،ذهتا از هر عاهی خكقلج از عناصر آن علاو
در این حدن قرار داده كه این حدن منونه مهه این عاهها بوده حاشد و چون ح رت خامت ونتر
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مهه این عاهها بود ،ذهتا وی حطفص او در مههجا ح رتاورر اتخ تطماهللعلره و از مهه
اه این عاههلا عهلد رفلخ دوتلیت آن ب ر لوار را و مهله را ولأوور كلرد حله تسللمیكلردن بلرای آن
ب ر وار و حه وعرفخ آن ب ر وار .پس حاخسلیت در مهله ایلن عاههلا در هر خلك ،حلدی از عناصلر آن
عاو از برای آن ح رت حاشد تا او را بذرنند حه آن چشلن و تلخن او را حشلنوند حله آن لوش و
ا اعخ او كنند حه آن جوارح و او را دوتخ دارند حه آن دل .پس اه این عاو خاكی هن كه
آخری مهه این عاهها اتخ وأوور شدند حه دوتیت آن ب ر وار چنانكه یآهذلر فرولود وـن كنـ
وواله ف ذا عّ وواله و او را ویحاخسخ حشناتند ،ذهتا از جنس این عاو از برای خود حدی قرار
داد و در او جلوه كرد .پس مهه حد ا در این حدن خاكی جلوه كلردهانلد و ایلن منونلهای اتلخ
مهه آ ا را .پس وناتج اتخ اخنكه حفرواخد:
خك تواره نقش ون یش تیت اتلخ

خود بلن و حنگلاه ولن در نرسلیت اتلخ

این حدن عنصری ح رت اورر هاهری اتخ و مهه این هزار هلزار حلدن ،حلا ن از بلرای
ایلن حللدن اتللخ .پلس كیسل كلله چنلنی احا له بللر رل ولللك داشلته حاشللد و صللاحج چنلنی
تلطنیت حاشد ،ویتوانلد در ِآن واحلد صلدهزار قذ له حگرلرد از عناصلر ایلن علاو خلاكی ل خلا هلر
عاهی كه خبواهد ل و صدهزار حدن درتخ كند و در او جلوه كند و حه صلدهزار نظلر درآخلد و حله
صدهزار وقام جلوه كند .پس عجج نرسخ اخنكه حگو خند در خكشج در چه خانه وهیهلان
بود و عجج نرسخ اخنكله ولیشلنو خد از اخذلار كله در خكلی از غل وات ،ح لرت شكسلخ داد
لشكر وعاو خه را ،پس هفده فرقه شدند و مهه رو حه ه میخ تاردند و ح رتاورر را ویدخدند
دخلد لحله را كله

كه در عقج هر فرقه ویرفتند و ویكشتند .و خكی از دوتتان در جن
افتاده و ك
وصمن تفر نار ردخده .رترد كه تو را زخن زده؟ فخ عیل .پس فخ علیل كله نرلزه
نداشخ ،و او حا مششرر ولیكشلد ،چگونله تلو را نرلزه زد؟ چلون آن چشلن از دنرلا وشلرده بلود و
چشن وثایل او حاز شده بود فخ چه فاخده كه منیبیین؟ عیل اتخ كه حه آ ان حاال ویرود و
پاجنی ویآخد و پاجنی ویآخد و حه ون ویرتد وی و خد ُوـ خـا ّ
عـاواهّلل پلس نرلزه ولیشلود و ولرا
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ویكشلد .و حله دخگلری ولیرتلد ولی و خلد ُوـ خـا ّ
عـاواهّلل ترلری ولیشلود و او را ولیكشلد و حله
دخگری وی و خد ُو خا ّ
عاواهّلل پس مششرری ویشود و او را ویكشد؛ و مهله را او ولیكشلد .و
تعجج نرسخ كه در وعراح حا یآهذر حاشد و حه صورت شرر شود و خامت از او حگررد .و تعجج
نرسخ كه حه صور خمتلفه درآخد و در جاهای خمتلفه حاشد حه ِآن واحد ،حه جهلخ آنكله هرچله
در ولك هسخ جلوهای از اوتخ و هر صاحج حرای از او حی اتخ.

و مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
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«ووعظه هجاهن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

تللخن وللا رتلرد از تفسلرر ایلن آخله شللر خفه حلله اخنجللا كلله فتلمی واجللجتللر اتللخ از ر ل
عذادات مشا شناخ خدا و شناخ امئه اهر ین تطماهللعلهین و شلناخ علاهی كله عللن
امئه را از او اخت منایید ،و اخشان ب ر ان شرعرانند .و اه مهه ولته ا قاجل حله بلودن ب ر لی در
وران اخشان از جنس خودشان ویحاشند و هركس حاصططح خود ا ی و ر ی از برای او قرار
ویدهد .چنانكه حعیض او را آقای جمهتد وی و خند ،و حعیض او را ورشد ولیخواننلد ،و حعیضل
او را اتتاد ویناوند ،و حعیض او را كاو وی و خند .و این شناختنا اص دین اتخ و حه غرلر
از اخنا آ ه هسلخ فلرع اخنلا اتلخ و اصل رل اخنلا مهلان چهلار اتلخ ،و كاول آ لا توحرلد
اتخ .و فتمی كه توحرد چهار اتخ :توحرلد ذات و توحرلد صلفات و توحرلد افعلال و توحرلد
عذادت .و در وقام تفصر اخنا كطم رترد حه تفصر توحرد افعال و كمهخ ولا ایلن اتلخ كله
توحرد وردم را درتخ كنمی و خاصرخ وا هن در ولك مهنی اتخ .ز یراكله توحرلد ولردم حسلرار
خراب اتخ و ا ر خبواهمی حگو یمی كه هركیس كجای توحردش خراب اتخ ویتوانمی و الحول
ك ك
القوة اال حاهلل ،ولكن منی و یمی .و از وا این اتخ كه اصطح منایمی و ولیمنلایمی ،چنا له مهله
و
ش ات علوم را شرخورحوم اعیل اهلل وقاوه و رف یف اخللد اعطوه و تردورحوم جلر و علاو
نذر ل اعللیلاهلل وقاولله اصللطح منودنللد .و آ لله از آن ش ل ات حللایق وانللده حاشللد واهللا اصللطح

196

ویمنایمی حبول اهلل و كقوته.
ووحدین كه خود را ك
ای حسا ك
ووحد ویدانند و وشلركند و هنلوز نفههرلدهانلد كله خگلانگی
خدا خعین چه؛ چنا ه رتردم از خكی از اخشان كه تو وی وی خدا خكی اتلخ و حلال اخنكله
تو هن خكی و خكتای ،و مهه اشراء خكتاخند ،و فلك ،ر هلن خكتلا اتلخ و فللك مشلس هلن خكتلا
اتخ ،پس فرق این خكتایهیا و خكتایی خلدا چرسلخ؟ نتوانسلخ چرل ی حگو خلد و او را وهللخ
دادم كه فكر كند و حگو خد و خكتال اتخ خا بیشتر خا كهتر و هنوز نگفته اتخ.
پس واجج اتخ بر ر علهاء یزد ،حلكه علهاء ایران كله بیاخنلد در پلای ونذلر ولا و حله
اخخ خ وع و خشوع زانو بزنند ،حنشلرنند و خلاد ررنلد و حعلد ا لر خلاد رفتنلد توحرلد را ،پلس
محد كنند خدا را كه و ك خ تارده اتخ بر اخشان و تف ك فرووده اتخ بر اخشان فهن توحرد را.
ز یراكه این علن را خدا حه وا داده اتخ و شأن وا اتخ كه حاول ایلن عللن حاشلمی و در هلرچ
جای دخگر نرسخ .و چون هركه را كه حه اوری وأوور كردهاند شأن او اتلخ آن اولر ،ذهلتا ولا را
وأوور كردهاند حه مح این علن؛ پس شأن وا اتخ این و در نزد وا اتخ .و چون هر اولری از
اوور در دتخ كیس اتخ و هركس كه و طر حه آن اور شود حاخد رو حه او كند ،این اور هلن در
دتخ وا اتخ؛ پس هركس كله و لطر حله او شلود حاخلد رو حله ولا حكنلد .و چنانكله هر لاه نلان
ویخواهی از ك
خبلاز ولی رلری ،و هر لاه ،لاش خبلواهی از كبلزاز ولی رلری ،و هر لاه وسلاج فقهلی
ویخواهی از فقره وی رری ،ا ر علن وعرفخ خدا و یآهذر را هن ویخواهی حاخد از وا حگرری و
این خمصوص وا اتخ و این در هرچ كتای نوشته نرسخ و هرچكس هن برای مشاها نگفته؛ و
خدا تف ك حه وا فرووده و این را شأن وا قرار داده .و چنانكه غلتای حلدن مشاهلا نلان اتلخ و
هر اه رتنه شو خد رو حه او ویكند كه ا ر غتا حه او ندهرد ویكاهلد تلا اخنكله ولیورلرد ،غلتای
روح مشا هن وعرفخ اصل دیلن اتلخ .هر لاه رتلنه دیلن هسلترد رو حله ولا بیاور خلد و حگرر خلد
غتای روح خود را؛ كه ا ر غتا ندهرد حه او ویكاهد تا اخنكه ویوررد و وقیت كه روحاالمیان ُورد
هرچ عذادی از مشاها وقذول منلیشلود چنانكله از ورلخ هلرچ عهلیل و ثلوای تلر منلیزنلد و روز قراولخ
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ً
ً
اعهال یروح هذاءا ونثورا ویشود.
پس اآلن حجخ از برای مشاها متام شد چراكه دانسترد اخنكه هلركس خلودش حتصلر
دین كرد دخندار اتخ و در آخرت هن دین او حكار او ویخورد و هركس حه تقلرد آحاء و اجلداد
خود حتصر كرد دخین ،نه حكار دنرای او ویآخد و نه حكار آخرت او .حیل ا لر عذلادی حله تقلرلد
فقره جاو الشراخطی كرده حاشد ،آن هن در دنرا مهنیقدر كفاخخ ویكند از برای او كه وردم او را
جنس منیخوانند و وسلهش ویدانند و در دنرا و شر خعخ ،او را كافر منلیداننلد؛ ولكلن اخنلا تلا
للج قذللر مهللراه او خنلد و در آخللرت هلرچخلك حكلار كیسل منلیآخلد .و ا لر دیلن دارد در آجنللا وللمون
وی و خند او را و ا ر ندارد در آجنا كافر اتخ .ههخ اخنكه اعهایل كه در دنرا كلرده بلود تكلرلف
شرعی او بود و ثواب او در دنرا مهرنا بود كه یش تشخ .و تكلرلف بلرزخ ،عللن اتلخ؛ ا لر
ك
عاو اتخ در آجنا ومون واال كافر اتخ .و تكالرف آخرت وعرفخ اتخ و ا ر در آجنا عارف حه
ك
خدا و رتول و امئه و شرعران اخشان هسخ ،ومون اتخ واال در قراوخ هن كافر اتخ.
پس تكلرف مشاها این اتخ كه حتصر دین مناجرلد حلدون تقلرلد آحلاء و اجلداد و در آن
ثاحخ حاشرد و چنان خقرین در دین خود داشته حاشرد كه ا ر پدر و وادر مشا جمویس حاشلند ،خلا
هیود و نصرای حاشند ،مشا از دین اخشان نگرر خلد و بلر دیلن خلود ثاحلخ حاشلرد .حلكله ا لر رل
علها بر ردند از این دین تو ،تو بر خقنی خود ثاحخ و وستحكن حایش؛ حلكه ا ر متام رح وسكون
ك
بر ردند و تو حدای كه دین تو ح اتخ ،از دین خود نذاخد بر ردی؛ ز یراكه خقنی در حقرلخ او
داری.
حاال ا ر مشاها دین را یدا كردهاخد ،چنان حاشرد كله كیسل بلر روی تاحله آتشل اخسلتاده
حاشد؛ و حاخد حه هرجلان آولده حاشلرد ولكلن ولن هرجلای در مشاهلا منلیبیلمن .حلاال اخنكله فلمت
چنان دیلن خلود را قلامی داشلته حلایش كله ا لر پلدر و ولادر مشاهلا هیلودی خلا نصلرای خلا جملویس
حاشند ،تقلرد آ ا را نكین ،وراد نه این هیود و نصاری و جموس وشهور هاهری اتخ .حلكه هر
جسهی كه قاحلرخ روح هیودی داشته حاشد ،روح هیودی در او تارده ویشود .و هر نطفه كه
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ونعقد شود چه از صلج وسلهنی حاشد خا از صلج هیود ،و مهچننی چه از صللج وسللهنی و
چه از صلج نصاری و جموس ،ا ر هرك او قاح روح نصاری اتخ ،روح نصرای در او جلوه
ویكند و ا ر قاح روح جموترخ اتخ روح جمویس در او جلوه ویكند .و مهچننی اه هر ولیت
قالی دارند و روحی ،و آن قالج از هر نطفه ویخواهد حاشد آن روح در آجنا تعل وی ررد چله
از صلج این وسلهنی حاشد و چه از خكی از اه تلایر ولهتلا و چله از اهل مهلان وللخ .پلس
حسا پدری اتخ كه وسلهان اتخ و پسر هیودی ،خا پدر هیودی اتخ و پسلر وسللهان ،و پلدر
نصرای خا جمویس و پسر وسلهان ،و پسری نصرای خا جمویس و پدر وسلهان .ولكن هر اه وللد
وسلهان وسلهان شود ،او حطلزاده اتخ و حطلزاده ونكر ف رلخ اه بیخ منیشود و ا لر
ولد نصاری و جموس هن هر اه وسلهان حاشد
ولد هیودی هن وسلهان حاشد حطلزاده اتخ و ِ
ِ
ونكر ف رلخ اه بیخ منیشود .و ا ر فرزنلد وسللن وسللن نذاشلد الذتله حراولزاده اتلخ و ونكلر

ف رلخ ویشود چنا ه حدخد اتخ كه هركس ونكر ف رلخ حاشلد الذتله در نطفله او خللیل
اتخ؛ و این خل چند قسن ویشود و مهه اقسام او حراوزاده اتخ:
ل ل خك لی اخنك له ی حسللناهلل اتللخ و ش لرطان در او داخ ل وللیشللود و در نطفلله شللر خك
ویشود.
ل خا اخنكه از نس ح رت آدم نرسلخ آن كله ا لر از نسل ح لرت آدم حاشلد حراولزاده
منیشود و ونكر ف رلخ نرسخ.
ل و خا اخنكه نطفه او در حرض حسته شده اتخ و او نرز حراوزاده اتخ و ونكر ف رلخ.
ل خا اخنكله نطفله او از غلتای حلرام حسلته شلده حاشلد و او نرلز حراولزاده و ونكلر ف لرلخ
اتخ.

ك
ل و خا اخنكه نطفه او ینكاح حسته شده اتخ ،آن هن حراوزاده اتلخ و حراولزاده خمللد

اتخ در جهمن.
اوا حمكخ اخنكه حراوزاده حه جهمن ویرود و حال اخنكه تقصرر از پدر و وادر اتخ و او
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خذر ندارد ،این اتخ كه در عاو كذر حراوزاد لی را قذلول كلرده و انكلار ف لرلخ را در آجنلا قذلول
منوده و خداوند عاو در این عاو حه این اتذاب ،او را هاهر كرد؛ و خذاثخ از مهان نطفه اتخ
نه از پدر و وادر .پس حسا حراوزادهها هستند كه در وران وردم نفاق ویكنند و حه لذاس اتطم
درآودهاند و شناخته منیشوند ،ولكن اولراءاهلل ویشناتند ونلافقنی را از حركلات و تلكنات و
ّ
لتعرففن یف حلن الق ل .حلاال مشلا هلن حاحصلررت
اقوال اخشان حدلر قوله تعایل كه ویفرواخد و
حاشلرد و وللمون را از ونللاف متر لز حدهرلد و حل را حشنات لرد از حا ل  ،و عطوللخ هر خ لك را اول
حدانرد .پس حشناترد هر فرقه را در هر لذایس كه حاشد ،ا ر عطوات هیود حا آ ا اتخ پس آ ا
هیودند و ا ر عطوات نصاری حا آ ا اتخ نصاراخند ،و ا لر عطولات جملوس دارنلد جموتلند .و
مهچننی عطوات هر وتهی را در هر لذاس كه ویبینرد او را ،صاحج آن وتهج حدانرد؛ چله
ً
در لذاس شرعه حاشد و چه غرر شرعه .وثط وووی را اهی حه لذاس عقرب درویآوری و اهی
حه لذاس ووش درویآوری ،و اهی حه لذاس حروای دخگر ،خا حه صورت انسای درویآوری .و
چون او را ویوایل و نرم ویكین مهان ووم اتخ .پس هیود حه هر لذاس كه حاشلد از عطولات
او وعلوم ویشود كه هیود اتخ و خاصرخ و عطوخ او این اتخ كه خدا فرووده مال الهیود
ّ
خااهّلل وضلولة ال اخاهین و لعنوا امامـالوا بـل خـااه وغسـو تا .خن ـو كیـف خشـا خعلین ولی و خنلد
هیود دتخ خدا حسته اتخ و لعنخ كرده شدند حه تذج آ ه فتند ،حلكه هر دو دتخ خلدا
حاز اتخ و انفاق ویكند هر وری كه خواهد .و وراد از دتخ خدا ح رتاورر اتلخ كله او را

واتطه خلقخ منیدانند و او را ك
وتصخف در ولك منیدانند .و خاصرخ دخگر اخشلان ایلن اتلخ
ّ
ك
كلله خللدا ولیفرواخلد اختــذوا احغــارهن و رهغــاّنن ارحاحــا وــن دو .اهّلل خعللین رفتنللد وطهللای خللود را
ر هبای خود حدون خدا ،حاین وعین كه آ ه وی و خند اخشان ا اعخ ویكنند؛ نه اخنكه آ لا را
تجده ویكنند .پس وتاحعخ ویكردند اقوال اخشان را ،چله وطلاب كلطم خلدا و رتلول بلود و
چه نذود .و خاصرخ دخگر آ ا این اتخ كه آ ه ح رت وویس وعجز ویآورد از برای اخشان،
ك
حللاز شل ه داشللتند و بللراه منلیآودنللد و حاصللططح عللوام ِقل ِق ل ولیكردنللد و خقلنی در حقر لخ او
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منیكردند .چنا ه ُقه آخه آورد از برای فرعلون و آخلر قذلول نكردنلد و هلرچخلك از آ لا هلن قذلول
نكردنللد و آنقللدر ش ل ه در دل اخشللان بللود كلله حللا ای لنمهلله وعجللزه و اخنكلله در خ لا را شللكافخ و
خبواهش اخشان در خا را دوازده كوچه منود و فروود حال برو خد؛ فتند حگو در خلا ك
وشلبك شلود تلا
واها خكدخگر را بذرنمی و اور فروود تا ك
وشبك شد .و خواتتند ته در خا خشك شود ،اور فروود حلاد

را ،تلله در خلا را خشللك كللرد و وعهللتا چللون از در خلا تشللتند دخدنللد علی را كلله حللخ را تللجده
ویكنند .آودند نزد ح رت وویس و فتند بیا از برای وا هن حیت حساز تا وا تجده كنمی .فروود
ون مشا را اور حه توحرد ویكمن ،و از جهالخ ویخواهرد حلخ بررتلترد؟ فـأتوا عـّ مـوم خعك ـ .
عّ امنام هلن مالوا خا ووی اجعل لنا اهلا كها هلن اهلة و خك خاصرخ دخگر آ ا این بود كه حعلد
از غرذللخ وللویس ،وتللالهای بللرای خللود تراشلردند و او را رتللتردند و حللال اخنكلله نلله تللخین
وی فخ و نه كراویت داشخ .اخخ صلوت ُخ ُ
رخلری حاصلططح علوام از او ولیشلنردند .پلس
هركس این خاصرهتا را داشته حاشد هیود اتخ چه در لذاس خود حاشد و چه در لذاس غرر.
و خاصلرخ و عطوللخ نصللاری ایلن اتللخ كلله از بللرای خللدا جللزء قللرار دادهانللد حاخنكلله
وی و خند عریس پسر خداتخ و در حمكخ ثاحخ اتخ كه ولد ،جزء پدر اتخ .و خك فرقه از
آ ا اعتقادشان این اتخ كه وی و خند مهه اشراء ك
تكثرات خداخند و چون كثرتشان متام شد،
مهان وحدت ویشود؛ و مهه خل چون ُوردند خدا ویشوند .و وی و خنلد اخنلا مهلان اتلخ

كه حه این تركر ا در آوده اتخ ،و وی و خند:
رنر لان خللوای و حر ی لر و رنللد
تللللله نگللللللردد بر خشللللللن ار او را
و عی وی و خند خل  ،وث ووجهای در خاتلخ و خلدا ،در خلا .و َوثل ولیزننلد حاخنكله
وی و خنلد در خلا چلون جلوش زنلد ولوجش و خنلد ،و چلون نفلس زنلد خبلارش ناونلد ،و چلون
ونجهللد شللود ابللرش خواننللد ،و چللون فللرو چكللد حللارانش و خنللد ،و چللون روان شللود ت لرلش
خوانند ،و چون داخ در خا شود مهان در خاتخ كه بود« .الذحر حبر عیل واكلان یف القلدم» .و
مهچننی چند فرقهاند نصاری و مهه خمتلفند ،پس هر كس كله خاصلرهتای نصلاری را داشلته

211

حاشد نصاری اتخ چه حه لذاس خود حاشد خا حه لذاس اتطم و غرره در آوده حاشد.
و خاصرخ و عطولخ جملوس ایلن اتلخ كله ولی و خنلد آ له خرلر خلل شلده از رمحلان

اتخ و آ ه ك
شخ خل شده اتخ از اهر مین اتخ .هركس خاصرخ جمویس دارد جمویس اتخ
چه حه لذاس خود حاشد و چه حه لذاس اتطم خا غرر اتطم .و الزم نرسخ كه هیود مهان اه
خرذر حاشند ،و جموس مها ا كه از كاوس خا غرر كاوتند ،و نصاری اه فرن

حاشند .ای حسا

كسای كه ادعای تشر ویكنند و حاحصررت ولیبینلد بلر اخشلان عطولات هیلود را ،خلا عطولات
وسللن ولیخواننلد و حلال اخنكله هیودنلد خلا
نصاری را ،خا عطوات جموس را .و ولردم اخشلان را ِ
نصلاری خلا جملوس .چنانكله صلاحج كتلای در كتلاب خلود نوشلته اتللخ كله اولورات علاو بللر
تهقسن اتخ :بر حعیض از آ ا خدا قادر اتخ و حنده قادر نرسخ ،و بر حعیض از آ ا خدا قادر
نرسخ و حنده قادر اتخ ،و بر حعیض از آ ا خدا قادر اتخ و حنلده هلن قلادر اتلخ .و حعیضل
دخگر را هن اشاهده ویبینرد كه مهان اعتقادات را در دتخ دارند و وشلرده نرسلخ بلر كیسل
كه صاحج این اعتقادات هستند عی.
حاری ،وقصود وا این كطوها نذود و خدا از وصلحیت وا را كشانرد حه اخنجا .كطم ولا در
بیان تفصر صفات خدا بود و حعیض از صفات خدا را از برای مشا شلرح كلردمی و ولیخلواهن
ً
صفیت دخگر از صفاتاهلل را كله علدل اتلخ از بلرای مشلا شلرح حنهلامی .و جمهلط وعلین علدل را
حدان ،عدل آن اتخ كه هر صاحج حیق را حقدر حقلش حله او حدهنلد .و اولا ایلن علدالخ تله
قسن اتخ :عدالخ در ایاد ،و عدالخ در شر خعخ ،و عدالخ در جزاء قراوخ.
اوا عدالخ در شر خعخ آن اتخ كه در هر عصلری حقلدر قلوه فهلن اهل آن عصلر تكللریف
كنللد و یآهذللر حفرتللتد حقللدر اتللتعداد آن عصللر .چنا لله در اول خلقللخ آدم ،چللون هنللوز فهللن
اخشان كن بود شر خعیت بواتطه ح رت آدم حقدر اتتعداد كاوخ براخشان قرار داد .و چون حعلد
از او وردم فههشان ز خاد شد و حنره اخشان ن جی رفخ ،پس بواتطه نوح شلر خعیت و تكللریف
ز خادتر از برای اخشان قرار داد .و حعد از آن در عهد ابراهمی حقدر ز خادی ن ج آن كاوخ ،تكلرلف
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ز خادتر شد .و مهچننی در عهد وویس تكلریف حقدر فهن اخشان حسوی اخشان فرتتاد ولكن هنوز
فههشان آنقدر كن بود كه هر اه وعصریت ویكردنلد در شلج ،صلذح حله در خانله اخشلان نوشلته
ویشد تا شاخد از این جهخ حتر كنند از وعای .و هر اه خدا ویفروود حطیی نلازل ولیكلمن،
قذول منیكردند تا اخنكه حط نازل ویشد و حاالی تر اخشان ویرتلرد كله ولیدخدنلد ،و خلا اخنكله
داخ آب اخشان ش ش ویشد ،خا خون ولیشلد آب اخشلان .و مهچنلنی حطهلای دخگلر نلازل
ویشد كه شاخد حلتر كننلد و وعهلتا آنقلدر خرفلخ بلود روح اخشلان كله منلیفههردنلد و چنلان
كثرف بلود هلاهر اخشلان كله شلر خعخ اخشلان چنلنی بلود كله هر لاه حلدن اخشلان جنلس ولیشلد،
حاخسیت حا وقراض چبرنند از حدن خود ووض جنس شده را و حه این اهر ویشلد حلدن اخشلان
الغرر .پس هاهر اخشان بر ذ حا ن اخشان بود ،برخطف این كاوخ خامتالنذرلنی كله احلض
ك
شلنردن اخنكله هر للاه كیسل فلطن وعصلرخ كنلد او را در جهلمن خملللد ولیتلازند ا للر كلرده ،توحلله
ك
ویكند و خدا هن قذول ویفرواخد و او را در هبشخ خملد ویمناخد .پس این اتخ لطافخ روح
اخشللان و وطللاب حا نشللان اتللخ هللاهر اخشللان چنانكلله در شللر خعخ ای لن كاوللخ ،آب را للاهر
فروودند و او را ك
وطهر حدن و غرره منودند .این اتخ دلر و برهان اخنكه دین و شلر خعخ ولویس
ِ
اوروز ونسوخ اتخ ،ز یراكه این شعور و فهن حا وردم اتخ كه احض اخنكه حعلد از هلزار تلال

عاهی خذری حدهد از اوام ،خقنی ویمناخد و تسلمی ویكند اولر آن ب ر لوار را .ایلن اتلخ كله ایلن
ك
تكللالرف شللاقه بللر ایلن كاوللخ آوللده و ایلن وطالللج حلنللدحاال آوللده اتللخ كلله ایلاآلن ه لرچخ لك از
یشرنران حه وششان خنورده اتخ .و از این اتخ كه شر خعخ این كاوخ حقدر اتتعداد عذاد و
اه حطد اتخ حقدر قوه اخشان شر خعیت بواتطه خامت انذراء ك
حممد بن عذداهلل فرتتاد و وواف

قوت اخشان تكلریف قرار داد .این بود عدالخ در شلر خعخ و هلركس را حقلدر وتلعخ او تكلرلف
ً
كرد و وتعخ آن اتلخ كله ك
شلاق نذاشلد .ولثط ولیتوانسلتمی كله شلذانهروزی پانصلد ركعلخ منلاز
كنمی ،و ویتوانستمی كه هر تایل را ششهاه روزه حگررمی ،و ویتوانمی هر خك كه اتتعداد حجكردن
دار می ،تهدفعه و چهار دفعه حه وكه برو می ،و ویتوانستمی كه نواف را بیش از این ها بیاور می
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ّ
ّ
و وعهتا حقدر آتای تكلرف فروود و فرووده اتخ الخكلف اهّلل ن سا اال وسـع ا و در جلایی دخگلر
ولیفرواخلد واجعـل اهّلل علـیكن یف الــاین وـن حــر خعلین قللرار نللداده اتلخ خللدا بلر مشللا در دیلن
حرجی .هبرحال جمهیل از عدالخ در شر خعخ را فههردخد و ا ر خدا خواتخ تفصر او را حعلد
خواهمی فخ.
و اوا عدالخ خدا در ایاد این اتخ كه هر ذرهای را حقدر قاحلرخ خود خل كند .خعین
مهان وری كه خود در عاو ذر قذول منوده او را ووجود مناخد .وث اخنكه آ ان را آ لان خلل
كند ،و زونی را زونی .ز یراكه آ ان آ ان اتخ و زونی زونی ،و نه زونی آ ان اتخ و نه آ ان
زونی .پس آ ان را چگونه زونی خل كنلد و زولنی را آ لان و حلال اخنكله در علاو ذر ،آ لان
آ ان اتخ و زونی زونی .مهچننی در عاو كذر غین غرر فقرر اتخ و فقرر غرر غین ،و مهان غین
را غین خل كرد و فقرر را فقرر .و مهچننی ك
صحخ و ورض ،حسن و قذح ،نور و هلهخ ،عایل
و دای ،ع یز و ذلر  ،عظمی و حقرر .و هر چر ی از تایر اشراء كه حاشد ،مهه را خدا تر جلای
ك
خود از حمكخ درتخ تارده چنانكه خك تر وو یی لف ندارد .و ا ر خك شریئ از اشراء غرر
این ور كه خل شده اتخ بود ،الزم ویآود كه این ولك غرر این ولك حاشد و حنرلانش هبلن
خبورد .پس حمال اتخ غرر از این كه هسخ حاال ،ز یراكه مهه ولك هبن حسته اتلخ چنانكله
ا ر خلك ورخلی از آن را بلرداری ،مهله او از هلن ولیپاشلد و از ایلن علدالخ اتلخ وسلأله جذلر و
تفو خض؛ و هر اه خدا خبواهد تفصر آن خواهد آود .و هن از این له اتخ وسأله حدا ،و ا ر
خدا خاری كند او را نرز خواهمی حه افصح بیانات شرح منود.
و اوا علدل در جلزاء آن اتلخ كله هلركس هلر عهلیل حكنلد وقت لای آن عهللش را حله او
ویدهند ،اعن از آنكه عه شر خعخ حاشد و ثواب و عقاب او در دنرا ،خا عه

ر خقخ حاشد و

ثواب و عقاب او در برزخ ،خا عه حقرقخ حاشد و ثواب و عقاب او در آخرت .ز یراكه اعهال
جسهی تعل حه دنرا دارد و اعهال روحی و علهی تعل حه برزخ دارد و اعهال عقیل تعلل حله
آخرت دارد .ا ر حه دتخ و پا و چشن كند ،در دنراتخ ثواب و عقاب او ،و حه ترنه حكند در
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برزخ  ،و حه دل حكند در آخرت .و این اتخ عنی عدالخ كه هر عهیل را اقت ای او ثلواب خلا
عقاب حدهند .ههخ اخنكه وعین عدل ،ور نكلردن حله لریف از ا لراف اتلخ و اخسلتادن حله
اتللتقاوخ ،و اخنكلله در وتللط حاشللد و ههللخ جلللج نفل  ،ورل حلله للریف نكنللد .وثل آن آقللای
جمهتدی كه دو نفر در نزد او رفتند و ورافعه داشتند .پس وتحه نشد تا اخنكه ودعی دانسخ
اخنكلله چر ل ی و لیخواهللد .چللون شللج شللد چر ل ی كلله نداشللخ كلله بذللرد بللرای او ،پللس خ لك
یهتوزی داشخ برداشخ و برد از برای آقا .و حاز روزی دخگر رفتند حه ورافعله ،پلس ورافعله بلر
وف خواهش ودعی علره تشخ .صاحج یهتوز فخ خا قایض ،دیروز حل حلا ولن شلد،
چطور شد كه اوروز ح حا او شد؟ قایض فخ قا ر یهتوز را لگد زد .پس عدالخ آن اتخ
كه حطریف ور نكین و حه اتتقاوخ حاخسیت و در وتط حاخسیت.
حاال آخا عدالخ خدا چهچرز اتخ و جای او كجاتخ؟ این بر مهه مشاها واضح اتخ
كه ذات خدا را منیتوان عدل فخ ،ز یراكه او عدلآفر ین اتخ .و حه ذات خدا منیتوان فخ
وستقمی ،ز یراكه او اتتقاوخ آفر ین اتخ ،و او ور آفر ین اتخ؛ چگونه وریل حه یت ویكند؟
پس ذات خدا را منیتوان عادل خا واخ

فخ و وعلوم اتخ كه بلر وشلرخ او وارد ولیآخلد و بلر

حكن او وارد ویآخد .حكن او عدل اتخ ،منیتوان فخ ذات او عدل اتخ و حال اخنكه این
صفخ اتخ چنا ه ولی لوی علادل اتلن فاعل اتلخ و اولام فرولود االسـن مـ ة پلس علادل
صفخ فاع اتخ و حال اخنكه ذات هن فاع منیشلود ،ههلخ اخنكله فعل و فاعل حله خلك
اعتذار در صق مهند و هردو خلقنلد و خلل صلفخ اتلخ .پلس ذات ،علادل منلیشلود ههلخ
آنكه ا ر ذات عدل حاشد خودش خودش اتخ و چر ی دخگر منیتواند حاشلد و و لطر اتلخ
حه عدل .پس ا ر و طر شد حه عدل هر اه عدل نذاشد ،حاخد ذات نذاشد .ز یراكه ذات علدل
اتخ و ا ر عدل نذاشد ذات هن نذاخد حاشد .پس علدل خلدا حكلن خداتلخ و خلدا حمكلی
خل ویكند و او را عادل قلرار ولیدهلد .حلاال وعللوم شلد كله حكلن خلدا ذات خلدا نرسلخ و
صللللفات او و خللللل اوتللللخ و اول وللللاخل اهلل ایللللن ب ر واراننللللد ،و حنللللابراین اخشللللان اف لللل
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صفاتاللهند و اخشانند احكلاماهلل و هبتلر ین احكلاماهلل چنا له خلود آن ب ر لواران ولیفرواخنلد
حنن واهّلل االمسا احلسن و اتن ،صفخ اتخ پس اخشان صفخ خداخند و ویفرواخد اوا املعاین
فنحن وعانیه و حنـن جنغـه و خـاه و لسـانه و اوـره و حةمـه و حكلن و حلاكن ،حله خلك اعتذلاری در
صق هن ویحاشند و حاین اعتذار اخشان هن حكن خداخند و هن حاكن از جانج خدا حبكن او.
و چون مهه وردم هر خك وأوورند حه اوری از اواور خلدا و حمكوونلد حله حمكلی از احكلام خلدا،
ذهتا حاخسیت كه اور از جانج آوری حاشد و حكن از جانج حاكهی ،و حاعتذاری هن كه اور و آور
و حكن و حاكن در صق مهند ،و اخشان هن فروودند وایمی اور او و حكن او ،پلس آولر حله رل
اوور و حاكن حه ر احكام ،اخشانند .هر حركیت از اخشان اتخ و هر تكلریف از جانج اخشان و
وذدء و وآب ر وردم حسوی اخشان اتخ :در دنرا و آخرت .ز یراكه اخشلان حلاكن در دنرلا و
آخرتند این اتخ كه خدا فرووده اتخ ّا .الینا اخاهبن ّمث ّا .علینا حساهبن و آ له خلدا حفرواخلد

الینا و علینا خا حنا خا ّونا خا حنن و اوثال اخنا مهه ،وقصود ،خدا و امئلهانلد و در اخنجلا ل ولراد

اتخ و «وا» كیس وی و خد كه در نزد او حاشند عی .وث تلطای كه حگو خد لشگر ویكشمی
و ویرو می و احا ه ویكنمی وا .این ههخ این اتخ كه لشگری دارد و وزرا و وكط و غطوها و
رعرهتا دارد ،چون اخنا در نزد او هستند ،ولی و خلد «ولا» .و ا لر «ولن» حگو خلد خلدا ،حله ذات
خگانه خود فرووده اتخ چنانكه هر وقخ خود تلو ولراد تلو حاشلد ،ولی لوی ولن؛ و ولن از بلرای
واحد فته ویشود .حاال خدا فروود حسوی واتخ اخاب خل  ،خعین حسوی ون و واتطگان
ون ،مهه ،كه امئهاند

 .چنا ه در ز خارت ویخلوای اخـاب اخللـو الـیكن و حسـاهبن علـیكن

خعین ای امئه ون ،اخاب خل حسوی مشاتخ و حساب اخشلان بلر مشاتلخ .نرسلخ اخشلان را
كطوی غرر از كطم خدا و نرسخ اخشان را اوری غرر از اور خدا و نه حمكی غرر از حكن خدا و
نله فعلیل غرلر از فعل خلدا؛ و چلون نفلس اخشلان نفلس خداتلخ پلس رجلوع حسلوی اخشللان
ّ
ّ
رجوع حه خود خداتخ این اتلخ كله ولی لوی انـا هّلل و انـا الیـه راجعـ  .خعلین حدرتلیت كله ولا
مملوك امئهامی و حسلوی اخشلان رجلوع كننلدهامی .و وعللوم اتلخ كله رجلوعكلردن حسلوی اخشلان
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رجوعكلردن حسلوی خداتلخ .چگونله نله و حلال اخنكله خداونلد علاو ولیفرواخلد و وارویـ اذ
ّ
ّ
ولكن اهّلل روی و ویفرواخد ّا .الذین یغاخعونك اّنا یغاخع  .اهّلل و مهلنی اتلخ بیعلخ خلدا
روی
كه حا دتخ او بیعخ كین .پس افعال اخشان افعال خداتخ و خدا را افعایل دخگر نرسخ غرر
از این ،و ا اعخكردن اخشان ا اعخ خداتخ ون خطع الرس ل فقاا اع اهّلل و یآهذر فروود ون
رآین فقارأی احلو نه اخنكه وث دخدن خداتخ ،حلكه خود خدا را دخده اتخ ،و خود او خلود
خداتخ ،و چشن او چشن خداتخ ،و دتخ او دتلخ خداتلخ كله بیعلخ حلا دتلخ خلدا
كرده ،و رخساره او رخسلاره خداتلخ و رخسلاره خلدا را دخلده آن كله دخلده ،و صلفات اخشلان
اتخ صفات خدا .پس كوتصف حله صلفخ اخشلان كوتصلف حله صلفخ خداتلخ ،و شلناخ
ذات وقدس اخشان شناخ ذات وقلدس خلدا اتلخ .پلس هرچله در وللك و لاف حسلوی
خدا شود از اخشان منی ترد و و اف حسوی اخشان اتخ و هرچه هلن ووجلود شلده ،حله ایلن
واتطه ووجود شده و مهه ووجودات ،انوار اخشلانند چنانكله ولیفرواخنلد و اشـرم االرض حنـ ر
ر ّهبا و وراد از این ك
رب ،ح رت اورر اتخ و اوتخ كه ارض اوكان را رورشدهنده اتخ حله
این دلر كه در ز خارت ویخوای و اشرم االرض حن ركن پس رورشدهنده ر علاو اوكلان
آن ب ر وار اتخ .چگونه رجوع خل حسوی رورشدهنده خود نذاشد و چگونه حساب خل
حا او نذاشد؟ نشنردهاخد كه اخشانند حلاكن دنرلا و آخلرت؟ و نشلنردهاخلد كله چلون روز قراولخ
شود ونذر وترله را در وران حمشر وی تارند و از برای آن ونذر هلزار پلله اتلخ كله هلر پلله از خلك
دانه جواهر اتخ و هر پله تا پله دخگر هزار تال راه اتخ و راهی كه اتل ای آخلرت حدونلد .و
ات ای آخرت ویدانرد چقدر ویدوند؟ هر رفة العرین هفخ دفعه مهه دنرا را ترر ویكنند و
یآهذر بر عرشه ونذر وینشرند و ح رتاورر خك پله پاجنیتر ویاخستد .پس خدا للوای محلد را
برای یآهذر ویفرتتد و آن ح رت عطا ویفرواخد حه ح رت اورر .و این اتخ وعین اعطی
ك
لوا احلها و عّ حاول ا و از برای آن هفتاد شقه اتخ كه ر دوتتان آن ب ر وار در ز یر خلك
ك
شقه از او ویروند و از ر غ ا امین وی ردند .حعد دو ولك ویآخند خدوخ آن ب ر وار خكی
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در اخلخ وجاهللخ و نللور ،و كلرلدهای هبشللخ را ولیدهللد خللدوخ ح للرت یآهذللر و او عطللا
ویفرواخد حه ح رت اورر .و خكی حناخخ كراهخ ونظر ،و كلردهای دوزخ را ولیدهلد خلدوخ
آن ب ر وار؛ پس عطا ویفرواخند حه ح رت اورر و این اتخ وعین اعطی وقالیا ّ
اجلنة و النار و
عّ مامس ا و مهه وردم وینشرنند در پای ونذر ،حطور تشهد و ك
تورك و ردن كج .و مهله انتظلار

ویكشند كه آخا ح رت اورر چله حكلن ولیكنلد از بلرای اخشلان و ناولههلای اعهلال خلود را در
دتخ رفتهاند حا اخخ خ وع و خشوع تا اخنكه از ح رت یآهذر خك التفلای ولیشلود حله
ح رت اورر و ح رت اورر خك حریف ویفرواخد .پس نقذا و جنذا آن را انتشار ویدهند كه ر
اشلخاص ،هر خلك ب حللان خلود و لآللخ خلود و حلله خلط خللود ولیخواننللد حكلن آن ب ر للوار را ،و
ً
ویخواند از برای اخشان ناوههای اعهال اخشان را حقرقتا و این اتخ وعین هذا كتاحنـا خنطـو
ّ
علیكن حاحلو انا ّكنا نستنسخ وا كنمت تعهل  .و ح رت اورر اتخ كتاب نا خلدا و اوتلخ
كتای كه خدا ویفرواخد و كل ی احصیناه یف اوام وغنی و هر شریئ در او شرح شده اتخ .و
ّ
اخنجاتخ وقام رشع االموات للرمحن فالتسهع اال مهسا و جنلات ولیدهلد رل دوتلتان را
بواتطه نوكرهای خود ل نقذا و جنذا ل و هلطك ولیشلوند دمشنلان اخشلان بواتلطه اخشلان ،و اولر
ویكنند اخشان حه وطجكه تا دوتتان را حكشند حه هبشلخ و دمشنلان را حله ك
جهلمن .و ایلن اتلخ
ِ
ّ
وعین القیا یف ج ّّن كل ك ار عنیا و دوتتان اخشان هر اه در ورزان تنجردند وعصرخ او را كله
ز خاده اتخ از حسنه او ،پس ویآورند اعهال حسنه نواصج را از برای اخشان و اعهال ترجه
اخشلان را ولیدهنللد حله نواصللج و ا لر كفاخلخ نكنللد ،آنقلدر نواصللج را فلدا ولیكننللد كله كفاخلخ
وعص لرخ او را حكنللد .تللا وعص لرخ او چقللدر حاشللد ،ا للر كللن حاشللد ،مهللان وقللخ وللردن و جللان
ك
تسلمیكردن ،كفاره ناهانش ویشود ،و بیشتر حاشد در برزخ عتاب را حه او ویچشند و حسلرار
حاشد در آخرت آنقدر از نواصج را برای او ویآورند كله كفاخلخ رل ناهلان او را حكنلد .پلس
این اتخ كه فروودند شرعه ا ر ناه ثقلنی داشته حاشد خبشرده ویشود ،و ناصج ا ر عذادت
ثقلنی را حكند از او قذول منیشود چنا ه وعصوم ولیفرواخلد الاثـو حاالعهـال و ا .زكـ و الاراهـا
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ّ
ونجیة یل و ا .ملح اال بوالخته و االختهـام حـه و االمـرار ح

ـاجله و القغـ ل وـن محلهتـا و التسـلمی

لرواهتا و عذادی كه كردهاند جسهی اتخ یروح ،و روح آ ا نزد شرعران اتلخ و ولی ررنلد از
آ ا و ویدهند حه شرعران و ویخبشند رل ناهلان اخشلان را .چنا له اولام فروودنلد ناهلان
شرعه تهقسن اتخ :خا آنكه كوتاهی كردهاند در حكن خلدا و عذلادت خلدا ،خلا آنكله كوتلاهی
كردهاند در ح وا ،خا آنكه كوتاهی كردهاند در ح وردم .ا ر كوتلاهی در حل ولا كلردهانلد كله
ویخبشمی و ا ر كوتاهی در ح خدا هن كردهاند التهاس ویكنمی تا او نرز حگترد از اخشان ،و ا ر
كوتاهی در ح وردم كرده حاشند ،وا حلیق كله بلر ولردم دار می تشلخ ولیكنلمی و ثلواب حله آ لا
ویدهمی تا حگترند از اخشان .و هر اه كفاخخ نكند ثواب اخنا ،آنقدر نواصج را قرحای ولیكنلمی
برای اخشان كه كفاخخ ناهان اخشان را حكند.
حاال ا ر خك وقدیس در اخنجا حگو خد كه چلرا فلطی از ایلنجلوره حرفهلا ولی و خلد روی
ونذر كه وردم در وعصرخ جری ویشوند؟ جواب وی وجمی كه وواف حمكخ این اتخ كه اول
وردم را حا اه بیلخ دوتلخ كلین و حعلد اولر و لی كلین ،و ا لر ولردم دوتلخ نشلوند اولر و لی
اخشان هن رری ندارد و هرچه حگوی فطن حكنرد و فلطن وكنرلد ،تلأثرر بلر ولردم منلیكنلد و ایلن
وعاخنه وث وقلیت اتلخ كله ح لرت یآهذلر خلك تلای نعللنی خلود را دادنلد حله شخیصل و
ّ
فروودنللد بللرو در كوچلله و حازارهللا و حگللو هللركس حگو خ لد ال الــه اال اهّلل هبشللخ از بللرای او واجللج
ولیشللود و آن هللن تللای نعللنی یآهذللر را در دتللخ رفللخ و در كوچلله و حلازار فر خلاد ولیكللرد كلله
ّ
هركس حگو خد ال اله اال اهّلل هبشخ از برای او واجج ویشود .در این وقخ عهر حه آن شلخّ
ّ
رترد و فخ چه وی وی؟ فخ حفرواخش یآهذر وی و می هركس حگو خد ال الـه اال اهّلل هبشلخ
از برای او واجج ویشلود .فلخ ایلن صلطح نرسلخ ولردم را و جلری ولیشلوند در وعصلرخ،
بر رد و دخگر وگو این كطم را .حاال او نفههرد كه یآهذر تف ك یل فرووده بود حه وردم و خواتخ

ك
اخشان را خملد در هبشخ كند حاخنكه كاول دوتخ شوند حا یآهذر از این ورمحخ ،و حعلد تكللریف

كه الزم اتخ بر اخشان جاری تازد و وان این فرض كتای شد .و حكمی آن اتخ كه ولردم را
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حا اه بیلخ دوتلخ مناخلد و ا لر دوتلخ شلدند ،الحمالله هبرجلان ولیآخنلد و هبرجلان كله آودنلد
دوتترشان ز خاد ویشلود و تلر ر یلز ولیشلود؛ پلس دوتلتان اخشلان را هلن در هرجلا كله هسلتند
دوتخ ویدارند و دمشنلان اخشلان را دمشلن ولیدارنلد .ز یراكله دوتلیت اخشلان هلن دوتلیت امئله
ك
اتخ و دوتیت امئه دوتیت خدا ،و دوتلخ خلدا خمللد در هبشلخ اتلخ .نشلنردهاخلد كله اولام
فروودنللد كیسل كلله دوتللخ حللدارد چرل ی را حللا او حمشللور ولیشللود ،ا رچلله تللنگی حاشللد .پللس
دوتخ اخشان حا اخشلان حمشلور ولیشلود و هر لاه ولردم حلا دوتلتان خلدا دوتلخ شلدند ،دیلن
اخشان هن دین آ ا ولیشلود و حلا آ لا حمشلور ولیشلود ایلن اتلخ كله فروودنلد املـر عـّ دیـن
رلیله .و حاخد حدانند كسای كه وی و خند این حرفها وردم را جری ویكند در وعصرخ ،كله حله
مهلنی حرفهللا دوتللخ آل ك
حممللد ولیشللو خد و هر للاه دوتللخ اخشللان شللو خد الحماللله دوتللخ
دوتتان اخشان هن ویشو خد .ز یراكه دوتیت تهتاتخ  :دوتخ ،و دوتخ دوتلخ ،و دمشلن
دمشن .و دمشلین هلن تلهتاتلخ :دمشلن ،و دمشلن دوتلخ ،و دوتلخ دمشلن .و ایلن اتلخ كله
فروودند هركس دوتتان وا را دوتخ دارد وا را دوتخ داشته و هركس وا را دوتخ دارد خلدا
ك
را دوتخ داشته و بر مهه واضح اتخ كه دوتخ خدا خملد اتخ در هبشخ.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه ن زدهن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

كطم وا از تفسرر این آخه شر خفه ونهتی شد در آجنا كه فتمی خكلی از صلفات خلدا علدل
اتخ و آن تهنوع اتخ :عدالخ در خلقخ ،و عدالخ در شر خعخ ،و عدالخ در جزاء .و خدا
هلن در خلقللخ عللادل اتللخ و هللن در شلر خعخ و هللن در جللزاء .و جمهللیل از ك
وفصل عللدالخ در
شر خعخ را هن دیروز عرض كردم؛ حاخنكه عدالخ در شر خعخ آن اتخ كله در هلر عصلری حقلدر
كقوه و اتتعداد اه آن عصر ،شر خعیت حفرتتد و تكلریف مناخد.

ً
و اوا عدالخ در ایاد آن اتخ كه هر شریئ را مهان یشء خل كند وثط زولنی را زولنی

خل كنلد و آ لان را آ لان ،و علرش را كلریس منلیكنلد و كلریس را علرش منلیمناخلد .و مشلس را
مشس ویآفر خند و ،ر را ،لر ،و مهچنلنی اتلخ فقلر و غنلا ،و ك
صلحخ و تلقن ،و علایل و دای ،و
علن و جه و اوثال اخنا .و از این له اتخ وسأله جذر و تفو خض.
و اوا جذر آن اتخ كه خدا حدون تذج ،بر دتخ خكی خرر جاری كند و بر دتخ خكلی

ك
شخ؛ و عقاب هن حكند .و ا ر چنان حاشد حاخسخ هر ثواب و وعصرخ از او حاشد .چنا ه قووی
هستند كه وی و خند اخنكه مهه صطح و فساد و حسنه و ترجه از جانج خداتخ نعوذحاهلل.
و اوا تفو خض آن اتخ كه خدا وا تاشته حاشد ر افعال را حه عذاد و آ له ولیتواننلد
ك
حكنند ،پس حنابراین حسنه و ترجه هر دو از جانج خلل اتلخ .چنا له لاعیت از وطهلای
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َ
فاض كتی چند بر این اعتقاد نوشتهاند و خود هن بر ایلن اعتقادنلد و ولثیل هلن بلر قلول خلود
زدهاند و وی و خند كه ا ر صاحج مششرر ،مششرری حدتخ تو داده اتخ ،راه را هن حه تو منوده
اتخ ،تو ویخواهی بر دوتخ وارد بیاور خا بر دمشن .و تو خمتاری در این كه خوب كین خا حد.
ك
و حسراری از این ضعفای شرعه هن بر این اعتقادنلد اال قللریل كله نله قاجل حله جذرنلد و نله حله
تفو خض و بر وتهج اه بیتند تطماهلل علهین .ز یراكه اعتقلاد حله جذلر و حله تفلو خض ،خلطف
ك
اه بیخ اتخ و هلر دو كفلر اتلخ حله ادلله و بلراهنی حسلرار و آخلات حممكله از قلرآن و احادخلد
ً
حسراری داللخ بر كفر اخنا ویكند و این جمللس نجلاخش ذكلر آ لا را نلدارد .جمهلط حدانرلد كله
قاجلنی حه جذر و تفو خض از وتهج اواوره خارجند حه هر لذایس كه حاشند .و چنا ه خاصرخ

جمویس این اتخ كه وی و خد ر خررات از هلركس كله تلرزند از یلزدان اتلخ و هلر ك
شلری از
هركس كه تر زند از اهر مین ،ذهتا هركس از این كاوخ هن این خاصرخ را داشته حاشلد جملوس
كاوخ اتخ و از وتهج اه بیخ خارج؛ و مهچننی قدر خه هن از وتهج اه بیخ خارجند.

حاال وتهج اه بیخ این اتخ كله ولیفرواخنلد الجغـر و ال ت ـ خض بـل اوـر بـنی االوـر ین.
وعلوم اتخ كه غرر جذلر و تفلو خض اتلخ نله اخنكله قلدری از جذلر حاشلد و قلدری از تفلو خض.
ز یراكه این دو كفر اتلخ ،پلس ایلن نرسلخ .و ولتهج حل آن اتلخ كله آ له خرلر از هلركس
ترزند ،اخشان ویكنند حه ف

خدا؛ و هر ك
شری كه از اخشان تر زند اخشلان ولیكننلد لكلن حله

ختالن خدا .چنا ه ح رت اورر فروودند كه وشرخ خلدا وثل روح اتلخ در حلدن اعهلال و
هر اه در اعهال ،روح وشلرخ نذاشلد ،پلس حلدی اتلخ یروح و ولرده اتلخ و از ولرده كلاری
برمنلیآخلد .پللس هر للاه عهللیل حللاروح حاشللد ،آن عهل را جلللوهای اتللخ هللاهر و بلنی .حللاال ا للر
ً
وشرخ خدا در اعهال تو نذاشد ،اعیت از تو ترمنیزنلد احلدا .پلس نله عهل  ،یوشلرخ خلدا
ویشود و نه وشرخ یعه  .چنانكه نه روح یحدن اتخ و نه حدن یروح .روح تنا نرسخ
و حدن هن تنا نرسخ.
ً
َوثیل كاوال عرض كمن تا وطلج را حفههرد ،از شاغول و دتخ ح ك ا حاخنكه هر اه ح ك ا شاغول
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را تسخ كند ،شاغول پاجنی ویآخد و ح ك ا هلهی نكرده اتخ حه او ز یراكه اقت ای آن شلاغول
اتخ ب یرآودن ،اخخ ح ك ا احسای حله او نكلرده اتلخ و للی هلن از ح ك لا نلدارد كله الزم بیاخلد

ك
احسلان او بللرای ح ك للا .و هر للاه ح ك للا شللاغول را حللاال كشلرد ،احسللای حلله او كللرده واال اقت للای او
فرودآودن اتخ و لی هن از ح ك ا ندارد و الزم هن نرسخ بر ح ك ا حاالبردن او .پس ا ر احسای حه
او نكند و او را حاال نكشد ،هلهی حه او نكرده اتخ.
حاال حنده اقت ای ُبعلد و پسلیت را ولیكنلد ،هر لاه خلدا در حلنی وعصلرخ او را خلتالن
كند ،هلهی نكرده اتخ حه او .و اوا ا ر در وقخ اعخ او را حاال بذرد حه وقام قرب ،احسای حه
حنده كرده اتخ و حنده هن لی از خدا ندارد كه او را حاال بذرد .ز یراكله ا لر وقلخ اعلخ او را
حاال نذلرد ،دخگلر نله در آن حلال و نله حعلد ثلوای منلیتوانلد حكنلد و ا لر خلدا او را حلاال نذلرد ،خلود
حاالرونده نرسخ و خدا او را احسان منوده .و ا ر او را در حلنی وعصلرخ خلتالن ننهاخلد ،دخگلر
وعصرخ منیتواند حكند .حلكه او ویخواهد وعصرخ كند ،خدا هن ختالنش ویمناخد تا حتواند

وعصرخ كند و ا ر نكند كقوه ندارد كه وعصرخ كنلد و ا لر احسلان نكنلد حله ثواحكلار ،چگونله او
ك
ویتواند ثواب كند؟ پس قوت حه او حاخد حدهد كه اعخ كند واال خود قوهای از خود ندارد.
پس واضح شد كه احسان از خداتخ و عصران از خل و این اتخ كه در حعیضل از
ادعره ویخوای ال تكلن ایل ن یس رفة عنی پس ا ر خدا احسان نكند ،كه ثواب را وستح
ویشود؟ و ا ر ختالن نكند كه عقاب را وسلتح ولیشلود؟ پلس مشاهلا حاخلد حگوجرلد مهرشله
اخاك نعغا و اخاك نستعنی و خدا را عذادت كنرد و لج اعانلخ از او كنرلد تلا او مشلا را احسلان
كند در حنی اعخ مشا .و ا ر مشاها مهرشه در اعلخ حاشلرد ،مهرشله خلدا مشاهلا را خلاری و
احسان ویكند و حه وقام قرب ویرتاند و هر اه وعصرخ كنرد خلدا خلتالن ولیكنلد و مشلا حله
خللتالن او ُبعللد از وذللدء ی لدا ولیكنر لد ز یراكلله اقت للای ذرعللخ مشللا پسللیت اتللخ و چللون تللو

ویخواهی پاجنی بروی آن هن تسخ ویكند و تو را كقوه پاجنیآودن ولیدهلد تلا پلاجنی بیلای ،و

هر اه خبواهی حاال بروی او تو را قلوت حلاالرف ولیدهلد .ز یراكله خلدا كلرمی اتلخ و كلرمی كیسل
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ً
اتخ كه آ ه را كه كیس خبواهد ،مهلان را حله او حدهلد .جمهلط منلیرتلد حله تلو حسلنهای وگلر
اخنكه او از جانج خداتخ و منیرتد حه تو تلرجهای وگلر اخنكله از خلود تلو اتلخ حلدلر قولله
تعللایل كلله فروللود شللرح ایلن وطلللج را در آجنللا كلله ولیفرواخلد و واامــاحك وــن حســنة مفــن اهّلل و
وااماحك ون سیجة مفن ن سك پس نرسخ اعلخ وگلر ف ل خلدا و نرسلخ وعصلرخ وگلر از
خذاثخ حنده.

ّ
حاال ا ر كیس حبد كند كه چه وی وی در وعین مل كل ون عنا اهّلل ،جواب ولی لوجمی

حیل ،حاالرف

او حسذج حاالبردن و ف

خداتخ و پاجنی رفل دخگلری هلن حله تلذج تسلخ

كردن و ختالن خداتخ كه وا تارده اتخ او را .ز یراكه حنده اقت ای پسیت ویكند و مهنیكه
او را وا تاشخ و نگاهش نداشخ الذته پاجنی ویرود .و اوا ا ر او را نگاه دارد ،او پاجنی منیآخد.
پس چون او را واوی تارد آن هن وعصرخ ویكند و وعصرخ منیكند وگر حله وا لتاردن خلدا و
چون ویخواهد وعصرخ كند ،خدا هن او را واوی تارد؛ و هر اه اعخ كند و خبواهد اعخ
كند ،حه احسان خدا ویكند .پس اعخ او انزله جسلد اتلخ و احسلان خلدا انزلله روح ،و
وعصرخ آن هن انزله جسد اتخ و ختالن خدا انزله روح .و روح یحدن ،یشء تا كوی نرسخ
و شریئ نرسخ او ،و حدن یروح هن ورده اتخ .پس هن روح حا حدن اتخ و هن حدن حا روح.
پس اعخ كردن حا احسان خدا ،شریئ اتخ ك
تام و وعصرخكردن و وا تاردن خدا هن شریئ

ك
روح
اتخ تام .و نه اعخ ،یاحسان خدا ویشود و نه وعصرخ كردن ،یوا تاردن خدا؛ و ِ
ّ
هللر دو از جانللج خداتللخ ایلن اتللخ وعللین مــل كــل وــن عنــااهّلل و وعهللتا نلله جذللر اتللخ و نلله
تفو خض .ز یراكه خدا حنده را دعوت كرد و آن هن اجاحخ منود ،و وانگتارد حنده را حتهام اخترلار
خود و ا ر خبواهد ا اعخ كند او را حلند ویكند و ا ر خبواهد وعصرخ كند او را واوی تارد.
این بود دلر جمهیل از حمكخ ههخ اخنكه حدانرد كه وتهج ح نله جذلر اتلخ و نله
تفو خض ،حلكه اوری اتخ غرر از اخنا .و این جمللس قلرل  ،حمل تفصلر ایلن وسلأله نرسلخ
ولكن ا ر بر كیس ش های حایق وانده حاشد چر ی عرض ویمنامی تلا اخشلان را از شل ه بیلرون
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آورم.
فهن وسأله دو نوع اتخ :نوع اول آن اتخ كه خقنی كند در بودن وسأله حه اخنكه تمال
و جوای از او هسخ .وث دانس اخنكه حاقلوای هسخ كه از له حلو خاتسخ .نوع دوم آن
اتخ كه اص وسلأله را خلود حفههلی و تلمال و جلواب او را درتلخ كلین و حله دخلده حصلررت
بذرین او را و عه كین .وث اخنكه خود اجزاء حاقلوا را حسازی و فهن در او كین ،چنانكه حلاقلوا
ً
حمكلخ وسلأله فههرلدن،
را خلود حسلازی و دانسلته حلایش كله چطللور اتلخ او حقرقتلا ز یراكله
ِ
دخیل حه دانس وسأله ندارد .حاال حه متام هوش و وش وتوجه حه كطم شو خد تا ا ر شل ه
وانده حاشد برای مشا ،از دل مشا بیرون رود و اندك فهن مشاها هن حه این وسأله ز خادتر شود ،و
ته وقدوه وی و می بر این وطلج ،مشا هن ضذط مناجرد.
ً
ً
ك
وقدوه كاول اخنكه ا اعی اتخ كه هبشخ و جهمن خقرنا و صلر یا هسلخ حلدون شلك و
ش ه و كیس كه ونكر این دو اتخ خارج از دین خامتالنذرنی اتخ.
و ك
وقدوله دو می ایلن اتللخ كلله اوللر و لی از جانلج خللدا شللده اتللخ حالذداهلله و وعللد و
وعردی هن هسخ از جانلج خلدا حالذداهله ،و ا لاعی عقلول اتلخ كله صلدق اتلخ وعلد و
وعرد خدا ،و كتب نرسخ؛ حاخنكه فرووده وطرعان از مشا را داخ هبشخ ویمنامی و ونكران از
مشا را داخ جهمن ویكمن.
و ك
وقدوه تروم آن اتخ كه هر لاه كیسل دتلخ و پلای كیسل را بذنلدد و حعلد او را بزنلد و
ً
ً
حگو خد حلاال برخرلز و راه بلرو ،ایلن هللن اتلخ قطعلا و حداهلة .پلس نسلذخ هللن حله خلدا داده
منیشود و این را جایز نرسخ حه خدا نسذخ حدهند؛ ز یراكه حكمی چننی هلهی منیكند.
ً
ً
حاال نترجه این وقدوات این شد كه خدا وردم را جذرا حه وعصرخ منیدارد كه جذرا حه
دوزخشان برد ،حلكه ا ر چننی كند هلن كرده اتخ و بر خدا هلن شاخسته نرسخ .و ا ر حگوی
حنده را حه وعصرخ ویدارد ولكن حه دوزخش منیبرد ،پس حاخد حگوی وعد و وعرد او صحرح
ً
نرسخ .و ا ر وعد و وعرد او صحرح اتخ و جذرا هن كیس را حه وعصلرخ منلیدارد و دتلخ و
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پای كیس را هن نذسته و هلن نكلرده ،و خقلنی داری كله هبشلخ و جهلمن هسلخ ،پلس حله ایلن
خذاثخ خود حدان و اعخ را از لطف خدا .حاال كه این ور شد حاخلد
براهنی ،وعصرخ را از
ِ
حدای كه هر عهیل كه تو ویكین الذتله تلو خلال آن نرسلیت و در خلقلخ او هلن حلا خلدا شلر خك

نرسیت و خدا خال هر چر ی اتخ چنا ه خود فرووده مل اهّلل رـالو كـل ی خعلین حگلو ای
ك
حممد ،خدا خال مههچرز اتخ .اخخ نفههردهای كه حاال چطور شد وسأله ،پس تكلرلف
تو این اتخ كه هر اه نفههردی صذر كین تا خدا فهلن ایلن وسلأله را حله تلو حدهلد .و مهلنیقلدر
حدان كه نه جذر اتخ و نه تفو خض ،حلكه اوری اتخ كه بنی این دو و غرلر ایلن دو تلا اتلخ.
حاین وعین كه نه این اتخ و نه آن .پس نگوی قدری از این اتخ و قدری از آن ،ز یراكه این
دو ،دو كفر اتخ .پس قدری از آن كفر و قدری از این كفر حگرری ،حاز هر دو كفر اتلخ و امیلان
منیشود این؛ حلكله ایلن حسلرار حلد اعتقلادی اتلخ .پلس خداتلخ خلال هلر چرل ی لكلن حله
اتذاب ،و اوتخ اوالی حه تو از تو ،و ودد از جانج خداتخ و عه از تو .چنانكه ا ر او ودد

ندهد ،تو نه اعخ ویكین و نه وعصرخ .و منیتلوای حله كقلوه خلود حكلین و تلو از خلود قلوهای
نداری كه حكین عهیل؛ پس آ ه حكین حه تذج قوه او ویكین .وث آفتای كه حه دیواری حتاحد
و دیوار حه تذج آفتاب تاخه بیندازد .هر اه آفتاب نورخبش نكند ور دیوار را ،از او هلرچ اثلری
حه ههور منیرتد و هر اه دیوار هن نذاشد ،نور آفتاب مناخان منی ردد .ههخ اخنكه لطرف اتخ
نور آفتاب و حه چشن منیآخد تا حه كثلریف نتاحلد ،و اخنكله هلوا هلن لطرلف اتلخ ،پلس از آ لان
چهارم تا زونی هاهر منیشود روشنای او و مهنیكه حه زونی ویرتد هاهر ویشلود و روشلین او
دخده ویشود .این اتخ كه وقیت كه فرعون تاخخ خ خلود را ،آنقلدر حلنلد كلرد كله هرچله
نظر ویكرد هرچ روشنای منیدخد و مهه هوا را هلهای ویدخد وگر مهان خود و خ خود را كه
رو خش بود .و از این اتخ كه هوا لطرف بود و هوا چون كثافیت ندارد ،ذهتا روشلن منلیشلود و
دخده منیشود و چون دیوار كثرف اتخ ،او را روشن ویكند .حاال ا ر دیوار نذود آفتاب بروزی
نداشخ ولكن ا ر آفتاب هن نذود ،دیوار تاخه منیانداخخ .پس ا لر آفتلاب نذلود ،دیلوار را هلن
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تاخهای نذود چنا ه آفتاب حه زحان فصرح وی و خد كه ای دیوار ،نور تو از ون اتخ و بروز تو
از نللور وللن اتللخ كلله ا للر نللور خللود را بللردارم از تللو ،تللو را بللروزی نرسللخ و از تللو تللاخهای هللاهر
منیشود .خدا هن ویفرواخد ای حنده ون ،اعخ تو حه توفر ون اتلخ و ولن اوالمی حله تلو ،و
هلهخ تو از تو اتخ و وعصرخ تو حله خلتالن ولن اتلخ .پلس ا لر توفرل ولن حلا تلو نذلود ،نله
اعیت ویتوانسلیت حكلین و نله وعصلریت .پلس چنا له حله آفتلاب نلور ووجلود شلد و حله دیلوار
تاخه ،حه خدا هن اعخ تو ووجود شد و حه تو هلهخ تو حه تذج نور خدا .پس هن اعخ تو
ووجود شد و هن هلهخ تو و وعصرخ تو اشرة اهلل.
حاال هاهر شد وسأله كه وتهج ح مهنی اتخ كه فروودند ال جغر و ال ت خض بل اور
احلجة عّ و ال ّ
بنی االور ین و این اتخ كه در حعیض از ادعره ویخوای لك ّ
حجة یل علیـك و
ً
ایلن وللتهج ر خقلله وتللطی اتللخ و وللتهج جذللر و تفللو خض حقرقتللا ر خقلله وتللطی نرسللخ ،و
حكمی در وتط اتخ و او حل اتلخ و غرلر حكلمی در وتلط نرسلخ و در ضلطلخ اتلخ چنانكله
وعصوم فروودند الیهنی و الشهال و ّلة و الطر یو الوسطی هی ّ
اجلاد .
پللس از ای لن برهللان دانسللترد كلله از خداتللخ وللدد و از مشاتللخ قذللول ،و نلله وللدد تنللا
ویشود و نه قذول .ز یراكه ولدد ،روح اتلخ و قذلول ،حلدن .و نله حلدن یروح اتلخ و نله روح
یحدن .پس قذویل اتخ حا ودد ،و وددی اتخ حا قذول و ش های در این نرسخ كه ر خقه
ح مهنی اتخ كه فتمی ال غرر.
حاال نور ح رتاورر اتخ كه تابیده حه مهه ووجودات و نور او روشن كرده اتخ مهه
ووجودات را و هرچه هسخ مهه اثر نور آن ب ر وار اتخ كه ا ر نلور آن ب ر لوار نذلود ،هلرچ چرلز
نذود .پس چون نور آن ب ر وار تابید در عاو ایلاد ،آثلاری چنلد از او یلدا شلد .حلاال ایلن آثلار
ههخ نور آن ب ر وار اتخ ،این اتخ كله وارد شلده اتلخ كله نلور ح لرت اورلر حاخلد در مهله
كذرات حاشد و این اتخ كه ویفرواخند در هر چر ی كه ذكر اتن خدا نشلود ،آن فسل اتلخ.
حاال اتن خدا را خبواهی حلدای كرسلخ؟ ایلن اتلخ كله در تفسلرر اخنكله خلدا ولیفرواخلد و هّلل
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االمسا احلسن اوام ویفرواخد حنن واهّلل االمسا احلسن پس اخشلانند ا لاء حسلنای خلدا و آن
چر ی كه ذكر خدا در او منیشود فس اتخ؛ و او را ویخورند ،آن علهی اتلخ كله در او ذكلر
اتن خدا نشود .پس هلركس خبلورد علهلی را كله آن عللن ف لرلخ ا لاءاهلل در آن نذاشلد ،آن
علن فس اتخ .و در اخنجا عام اعلین عللن اتلخ .حلاال حاخلد هلركس كله علهلی را ولی رلرد
بذرند كه از كه وی ررد؟ آخا از كیس كه اخت ویمناخد ،او از اوام اخت منوده خا نه؟ پس ا ر از اوام
اخت منوده در او مهه ذكر ا اء و ف رلخ اوام اتخ و ذكر ف رلخ اوام ،ذكر اتن اوام اتخ؛ و
ذكر اتن اوام ،شرعه اتخ و نركو عاوی اتخ كه ویخورد .و ا ر از كیس اخت ویمناخد كه او
از اوام اخت نكرده ،پس ذكر ف رلخ اوام در او نرسخ و ذكر اتن خدا در او نشده؛ پس این حد
عاوی اتخ كه خورده و ویخورد و این فس اتخ .و حاال واجج كرده اتخ خدا از برای
مشا كه حگرر خد علن را از كیس كه در علن او ذكر اتن خدا حاشد .حاال آن كرسخ؟ و حال آنكه
واجج اتخ شناخ او ،ههخ اخنكه چر ی حه وا نرترده از علن اه بیخ وگر بواتطه چننی
كیس .چنا ه منیرتد فریض از خدا حه رعرخ ،وگر بواتطه امئه .ز یراكه اخشان آجرنه متاممنای
خداخند و چون خدا در مینی و خسار نرسخ و در وتلط اتلخ و علدل اتلخ ،ذهلتا اخشلان هلن
آجرنه متاممنای او خند و در مینی و خسلار نرسلتند و در وتلطند و عدلنلد .چنا له ح لرتاورلر در
تعر خلف یآهذللر فروللوده اماوــه وقاوــه یف ســایر عواملــه یف االدا اذ كــا .ال تاركــه االحصــار و الحت خ ـه
روا ر االفكار ایل آخر .و حاص از این فرواخش این اتخ كه یآهذر اخستاده اتلخ در جلای
كه ا ر جایز بود خدا حه این ولك بیاخد ،در اخنجلا ولیاخسلتاد .و چلون مهله امئله نفلس او خنلد و
مهه واحدند ،ذهتا امئهاند قامئ وقام خدا و خدا در اخشان جلوه كرده اتخ الغرر ،و چنان جلوه
كرده اتخ كه فریق نرسخ وران اخشان و خدا وگر اخنكه او خداتلخ و اخنلا حنلده او .چنانكله
ّ
ویفرواخد ال فرق بینك و بیفا اال ّاّنن عغادك و رلقك پس ر صفات و افعال خدا از اخشان
جلوه كرده و فرق منیتوان تارد وگر اخنكه اخشانند حنده او .ویل،
تفلاوت از زولنی تلا آ للان اتللخ

ورلللان ولللاه ولللن تلللا ولللاه لللردون
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حللاال رل هللزار هللزار وقللام اخشللان وقللام حنللد ی اتللخ و هللر وقللاوی كلله از بللرای اخشللان
ویحاشد ل چه اتن و ر ی از برای او حاشد و چه نذاشد ل وقام حند ی اتخ .و فروودند ّنتلونـا

ك
تعق درمنیآخد خدا ،حلكه نه ولك ك
وقلخب
عن ّالر ب بیة و مولوا یف ف لنا واشجمت ههخ اخنكه حه

و نه نی ورت  ،نه ومون ممتحن ،هرچخك ادراك منیكنند خدا را؛ حیت یآهذر هن خدا را ادراك
منیكند .پس چون اخشان را از ربوبیخ ك
تنزل دهمی ،وی وجمی اخشلانند صلفاتاهلل و جنلجاهلل و
نفساهلل و ذاتاهلل .و حنابراین دتخ اخشان اتخ دتلخ خلدا و چشلن اخشلان اتلخ چشلن
خدا و فع اخشان اتخ فع خدا و نفس اخشان اتخ نفس خدا و اراده اخشلان اتلخ اراده
ّ
خللدا حللدلر قوللله تعللایل وارویـ اذ رویـ ولكـ ّـن اهّلل روـی و ولیفرواخلد ّا .الــذین یغاخعونــك اّنــا
یغـاخع  .اهّلل بیعلخ اخشلان مهلان بیعلخ خداتللخ الغرلر ،و قلول اخشلان قلول خداتلخ و فعل
اخشان فع خداتخ و اراده اخشان اراده خداتلخ و وشلرخ اخشلان وشلرخ خداتلخ .پلس
منلیخواهنللد وگللر آ لله را كلله خللدا خواتللته و اراده منلیكننللد وگللر آ لله را كلله اراده كنللد خللدا ،و
منیكنند وگر آ ه را كه خدا كرده و منی و خند وگر آ ه را كه خدا حگو خد حلدلر قولله تعلایل كله
ّ
ویفرواخد واخنطو عن اهل ی ا .هو اال وحی یوحی كه حاصلش این اتخ كه قول اخشان اتخ
حعرنله قللول خللدا الغرلر .حلاال هللركس فروللاخش اخشللان را ا اعلخ كنللد ،حعرنلله فروللاخش خللدا را
ا اعخ كرده و هركس حه قول اخشان عه كند حه قول خدا عه كرده و هركله تسللمی حكلن و
اور اخشان را كند تسلمی حكن و اور خدا را كرده الغرر .ز یراكه خدا را حمكی نرسلخ غرلر از ایلن
حكن و اوری نرسخ غرر از مهنی اور؛ حاخنكه هر اه خدا خبواهد اوری كند ،غرر از این ور دخگر
اوری منیكند و نوع حكن و اور خدا مهنی اتخ الغرر .و مهچننی ا اعخ كردن خدا مهنی نوع
اتخ الغرر ون خطع الرس ل فقاا اع اهّلل و چون از برای وردم تهچرز بیشتر نرسخ و آن افعال
و فتللار و رفتللار اتللخ ،ذهللتا ایلن تلله وللدرك را هللن بلیش ندارنللد .پللس از خللدا آ لله خبواهنللد
حفههند ،رفتار اتخ و فتار اتخ و كردار .و چون فروودند ّنتلونا عن ّالر ب بیـة و مولـوا یف ف ـلنا
واشجمت پس ر صفات خدا از اخشان بروز ولیكنلد و فتلار خلدا فتلار اخشلان اتلخ و رفتلار
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خدا رفتار اخشان اتخ و كردار خدا كردار اخشان اتخ .حلكه هر خك از چهارده وعصوم ،خود او
حتهاوه ،مهه صفات خداتخ و خود او رمحلخ خداتلخ بلر ابلرار و غ لج او اتلخ بلر كفلار و
فجار .پس ا ر خدا تخن حگو خلد ب حلان اخشلان تلخن ولی و خلد و هر لاه انفلایق حكنلد حدتلخ
اخشان ویكند و هر اه نظر التفای حه كیس حكند حه چشن اخشان ویكند و هر اه خبواهد رمحلیت
حه كیس حكند حه تذج دوتیت اخشلان ولیكنلد و هر لاه خبواهلد غ لج حله كیسل حكنلد حسلذج
دمشین حا اخشان ویكند .و مهچننی هر فریض كله از خلدا حاخلد حله حنلد ان برتلد ،مهلان فریضل
اتخ كه از اخشان ویرتد و هر غ لی كله از خلدا ولیرتلد مهلان غ لج اخشلان اتلخ و هلر
ا اعیت كه از برای خدا حاخسخ كرد مهان ا اعخ اخشان اتخ.
پس واضح شد كه هرچ فریق نرسخ وابنی اخشان و خدا وگر اخنكه اخشان حنده خاض
و خاش او خند ولكن خلدا قلادر اتلخ كله چنلنی حنلد ای خلل كنلد كله رل افعلال او افعلال
اخشان حاشد و صفات او صفات اخشان حاشلد و رل خلقلخ او در حتلخ رتذله اخشلان حاشلد و
ذات علرای او ذات اخشان حاشد ،و حاال چننی خلیق خلل كلرده كله رل واخ لاف ایل اهلل
خ اف الهین حاشد و غرر از این هن نرسخ .پس چارهپتیر نرسخ این ،حاال چه حكمن كله غرلر
از این منلیشلود؟ ام حیسـاو .النـاس عـّ وااتـاهن اهّلل وـن ف ـله حلاال وعللوم شلد وعلین اماوـه
وقاوه یف سایر عوامله یف االدا ایل آخر .یآهذر اتخ كه اخستاده اتخ در وقاوی كه ا ر جایز بود
اخنكه خدا حه این عاو ولك آخد ،هرآخنه در این وقام ویاخستاد .و حنابراین كه خدا عدل اتخ
و واخ حه جانی نرسخ ،یآهذر هن عدل اتخ و ر خقه وتلطی اتلخ و امئله هلن مهله نفلس
یآهذرند ،پس مهه عدلند و مهه ر خقله وتلطاخند و اخشلانند در وتلط حلدلر قولله تعلایل كله
ویفرواخد و كذلك جعلنا كن ّاوة وسطا لتكونوا ش اا عّ الناس پس اخشانند وتط و اخشانند
قلجاهلل چنا ه در حعیض از ز خارات ویخوای .پس در ولك هن وتطند و قلج عاهند و مهه
ووجودات و اشراء علاو ،جلوارح و انلوار آن ب ر وارنلد و هلر شلریئ شلجوی از شلجونات آن ب ر لوار
اتخ .پس او در مهه كذرات اوكان هسخ ،حلكه در ولك چنا له خلود ولیفرواخلد انـا الوامـف
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عّ الطتنجنی خعین ومن واقف بر دو در خاچه .و این دو در خاچه ،خا وراد در خاچه دنرلا و آخلرت
اتخ .خا دو در خاچه ،وراد عاو غرج و شهاده اتخ ،و خا عاو اوكان و اكوان اتخ ،و خا علاو
اور و خل اتخ چنا ه فرووده و له اخللو و االور و ویفرواخلد انـا النـاار یف املشـرمنی و املضـربنی
ومن آ اه از وشرق مشس وشرخ و وشرق مشس كنذوت ،و وآرب آن تا آخر ك
تجنی و غرب والخخ.
ِ
ِ
ِ
ِ
حاال نترجه این اتخ كه آن ب ر وار اتخ وستوی بر ر هلزار هلزار علاو ،حلكله هرچله

غرر از امئه اتخ حتخ وقام اخشان اتخ و خداوند عاو در وصف اخشان فرووده اتخ و كذلك
جعلنا كن ّاوة وسطا لتكونوا ش اا عّ الناس خعین قرار دادمی وا مشا را كاوخ وتط از برای اخنكه

بوده حاشرد مشاها شاهد از برای وردم .حاین وعین كه آلحم كمد را شاهد رفخ بلر خلل آ لان و

زونی نه غرر را .پس اخشانند وستوی بر ر خلقخ حدلر قوله تعایل كه ویفرواخد الرمحن عّ
العرش است ی و رمحن ،وقام یآهذر اتخ صلواتاهلل و تطوهعلره و آله كه وتط ك اتخ.
و عرش ،وقام ح رت اورر اتخ و آن ب ر وار اتخ وسلتوی بلر وقلام والخلخ و مهله امئله ا هلار
تطماهلل علهین خك نورند .پس مهه نفس یآهذرند و یآهذر وستوی اتخ بر اخشلان كله ونرلر
ر ولكند و ونرر وستوی اتخ بر انوار ،پس امئه وستوی بر ر ولكند و وستو خند بر عرش و
وادون او .حاین وعین كه یآهذر وتط اتخ و قلج اتخ در آن عاو اول ،و ح رت اورر قلج
اتخ و وتط اتخ در عاو امئه ،و امئه ا هار تطماهلل عللهین قلذنلد از رل خلل و عدلنلد و
وسللتو خند بللر عللرش و وللادون او .پللس حاكهنللد از جانللج خللدا ههللخ اخنكلله اول حكووللخ و
ق اوت از خداتخ حدلر قوله تعایل كه ویفرواخد اهّلل خقیض حاحلو و چون خدا بر ولك خود
وستوی اتخ ،حكن او علدل اتلخ و اولر او وستو خسلخ چنا له فرولوده الـرمحن عـّ العـرش
است ی .پس خدا را هرچ نسذیت حا خل نرسخ ،حلكه ا ر تعذرر بیاور می نسلذیت را بلر خلدا ایلن
اتخ كه مهان نسلذیت كله خلدا دارد حلا یآهذلر ،حلا عهلر هلن دارد .و خلدا را منلیتلوان فلخ كله
نسذیت دارد حا خل  .او حا خل نسذیت ندارد كه حا یآهذر نسذتش بیشتر حاشد ،و حا عهر كهتر.
پس یآهذر را خدا خل كرد و عهر را هلن خلدا خلل كلرد ،و او حله حنلدهای نزدخكتلر از حنلدهای
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نرسخ؛ حنده را قرب و ُبعدی اتخ حا خدا .حاال چون قرب و ُبعد از حنده اتخ حه اخنكه حنده
حاخد قر خج حه خدا حشود و قرب حاص منیشود وگر حه حند ی كردن و احسان خدا ،ذهتا حاخد
رو حه او حكننلد و للج احسلان از او حكننلد و عرضلهای خلود را حله او حكننلد و دعلوت خلدا را
اجاحخ كنند .و حال اخنكه اخشان دعوت خدا را منیشنوند و خدا را هن حم حممكه نرسخ حا
ً
ك
اخنكه وكلف حه اووری چند هن ویحاشند .پس منیتوانند حه خدا برتند احدا و مهه فروضلات
را هن حاخد از خدا حگررند .حنابراین خدا بر خد از وران اخشان كیسل را كله حكلن او حكلن خلدا
حاشد ،و اور او اور خدا حاشد ،و دعوت او دعوت خدا حاشد ،و تسلمیكردن اور او تسلمیكردن اور
خدا حاشد ،و دوتیت او دوتیت خدا حاشد ،و دمشین او دمشین خدا حاشد ،و كرد بر او كرد بر خلدا
حاشد ،و ا اعخ او ا اعخ خدا حاشد ،و وعصرخ او وعصرخ خدا حاشد ،و مهچننی صفات
او صفات خدا حاشد .و حاخد او اعلن و اف و اصدق از ر خل حاشد ،و حاخد كاول واخل

اهلل هن حاشد .و ا اعی ر شرعه و ك
تین اتلخ كله ك
حمملد بلن عذلداهلل علرله و آلله الصللوة و
السطم كاول واخل اهلل اتخ .پس آن ب ر وار در حم حممكه خدا نشسته اتخ و حاكن اتخ

از جانج خدا ،و حه این ب ر وار جاری ویشلود احكلام خلدای ،و اوتلخ در وتلط ،و علدل و
حاكن و تلطان در ولك .و فروودند بر ون اتخ حكووخ و ق اوت خدا ،و اوتخ حم جلوه
خدا .و چون آن ب ر وار اتخ صفخ خدا و حاخد صفخ تاح ووصوف حاشد و خدا ك
ونزه اتخ از

ر ودركات خل  ،یآهذر هن ك
ونزه اتخ از ر ولدركات خلل  .پلس كیسل منلیتوانلد حله او

برتد و حاخد دعوت خدا را هن اجاحخ كنند و اور او را حدانند و وأوور شوند ،و این هن كه نشد.
پس حاخد كه ح رتاورر كه نفس آن ب ر لوار اتلخ حمل حممكله خلدا حاشلد و جللوه او حاشلد.
پس هسخ آن ب ر وار حاكن بر خل و تلطان بلر وللك؛ و حكلن و ق لاوت خداتلخ حكلن و
ق اوت آن ب ر وار.

ك
و اوا پس از امئه تطماهلل علهین ،حم حممكه خدا انذراجند

و اخشانند حاكن ولك و

تلطان بر وللك الغرلر .و اخشلانند جللوه خلدا در وللك و آجرنله تلرتاپامنای امئله ا هلار تلطماهلل
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علهین ،و اخشانند در وتط و عدل و ر ی وتطی و نه در میرنند و نه در مشال.
و پس از این ب ر واران ،آن كیس اتخ كله حاخلد در وتلط حاشلد و علدل حاشلد و ر خقله
وتطی حاشد و قلج ولك حاشد و مهه ولك اشعه و جوارح او حاشند و او مناخنده ق اوت خدا
حاشد و آجرنه ترتاپامنای خدا حاشد و آجرنه ترتاپامنای اوام حاشد در زولان غرذلخ ،و الزم اتلخ
در زوان غرذخ كه چننی كیس حاشد كه هر اه فرنگی حبیث داشلته حاشلد حلا ایلن كاولخ ،جلواب
آ ا را حدهد .آخا ا ر او نذاشد در عاو از وسلاج فقهرله جلواب او را ولیدهلی؟ و حلال اخنكله او
اص قرآن را و دین تو را وا ویزند و اعتقادی نلدارد حله آ لا ،و انكلار ولتهج تلو ولیكنلد ،پلس
چگونه جواب او را ویدهی حاخنكه مناز ههر چهار ركعخ اتخ و مناز صذح دو ركعخ اتخ؟ خا
شك ورانله چهلار و پلنج را حاخلد حنلا را بلر چهلار لتارد؟ و شلك ورانله خلك و دو لیش از اكهلال
تجدتنی حا اتخ؟ و خا اخنكه خون حرض تراه و رم و جهنده اتخ و خون اتتحاضله
ك
زرد و ترد و فاتد اتخ؟ و اق حرض تهروز و اكثرش دهروز اتخ؟ و خا حگوی نرخ چر ی
اتلخ كله برانگرزانرلده شلود از روی عللن و خلا نرلخ را حاخلد حله خلا ر ترانرلد؟ و حگلوی تكذرلرة
لتقاوخ قللد فللخ؟ و مهچن لنی وسللاجیل دخگللر از وسللاج فقهر له؟
االحللرام را حاخ لد در حالللخ اتل ِ
ك
انشدكن حاهلل جواب فرنگی ویشود اخنا ،و از مشا قذول ویكند؟ و مهنی اتخ دلر بر حقرخ
دیلن مشللا؟ آخلا هلرچكللس ولیپللتیرد از مشللا از ایلن وسللاج كلله دیلن مشللا حل اتللخ؟ نلله واهلل،
منیشود .حاخسلخ كیسل حاشلد در زولان غرذلخ كله آجرنله تلرتاپامنای اولام حاشلد و او حمل اولر و
حكن خلدا حاشلد ،و انزلله قللج علاو حاشلد كله احا له حله رل وسلاج و ولدركات و اوهلام و
عقول داشته حاشد تا جواب علهای وشرق و وآرب را از وساج هاهری و حا ین حدهد .و الزم
كرده اتخ خدا برای خود كه حگتارد در وران رعرخ حعد از دور شدن ولردم از یآهذلر و وفقلود
شدن اوام اخشان ،حاكن عادل عاهی تا حكن كند ورانه اخشان حب  ،و ر وشكطت اخشان
را ح مناخد و هرچ ك
وعط مناند در هرچ وسألهای و هرچ اوری .و حكمی عیلاال طق هر ز عاو

را ی حاكن عادیل منی تارد و وردم را ك
وعط منی تارد كه ندانند چه حكنند و اور اخشان ك
وعو ق
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ااند .پس خدا از حمكخ حالآه خود حاكن عادل اورین در ولك تارده حعد از رحلخ یآهذر و
وفقودشدن امئه ا هار ،و این حدهیی اتخ كه ا ر اوام از ورلان وللك بلرود ،رعرلخ و آل خلود را
ضاخ منی تارد .و چگونه ویشود این؟ و حال اخنكه اخشان خلود فرولودهانلد وـن ضـیع عیالـه
ف و ولع  .و فروودند كیس كه ر تنگرین خود را بر دوش دخگری حگتارد ولعون اتخ.
پس انشاءاهلل ش ه بر هرچكس مناند از اخنكه خدا حاكن عادل حكلمی اورلین در وللك
تارده در غرذخ اوام ،و حعد از انذراء از خل كه او در حممكه حكن خدا نشسته حاشد و در هر
عصری هن در وران وردم هستند تا اور وردم را اصطح كنند .و اخشان كسانرند كله حكلن اخنلا
حكللن خداتللخ ،و كرد بللر اخشللان كرد بللر خداتللخ ،و تسلللمی اخشللان تسلللمی خداتللخ ،و دوتللیت
اخشان دوتیت خداتخ ،و دمشین اخشان دمشین خداتخ .پس غ ج او غ ج خداتخ و
رمحخ او رمحخ خداتخ ،و اوتخ رمحخ بر ابرار و غ ج بر كفار .و دتخ او دتخ خداتخ
و چشن او چشلن خداتلخ و نفلس او نفلس خداتلخ و صلفات او صلفات خداتلخ ،حلكله
ر واخ اف ایل اهلل ،حسوی آن ب ر واران واق ویشود .پس نرسخ چر ی در ولك كه راج
حه توی او نذاشد ،پس ا ر او حمكی كند خدا حكن كرده و این اتخ حكن حله ولاان ل اهلل .و
در غرذخ اوام نرسخ حمكی برای خدا وگر این حكن ،و حاكهی نرسخ در ولك و در حممكه
خدا وگر این حاكن حمكن .ز یراكه آجرنه متاممنای اوتخ .و اوا ا ر كیس دخگر حمكی كند و آجرنه
متاممنای ق اوت خدا نذاشد و در وتط و عدل نذاشد ،و در مینی و خسار حاشد ،ر خقه وتطی
نرسخ این ،و حاكن در عاو نرسخ و حاكن حب نرسلخ و در حممكله ق لاوت خلدا ننشسلته
اتخ و حكن او حكن جذخ و اغوت اتخ نه حكن خدا ،و آن حكن ،حكن غرر واان ل اهلل
اتخ .و تعر خف اخشان را خدا فرووده اتخ در كتاب خود در آجنا كه ویفرواخد و وـن ملحیكـن
اماانزلاهّلل فاولجك هن ال اسق  .خعین هركس كه حكن نكند حه آ ه نازل كرده اتخ خدا ،پلس
اخشان فاتقند .پس خدا اخشان را فات خوانده و نذاخد رو حه فات كرد ز یراكه او مناخنده خدا
نرسخ و آجرنه مناخنده ق اوت خدا نرسخ و در وتط و عدل نرسخ .پس این ر خقه وتطی

224

نرسخ ،ههخ اخنكه حاخد حاكن از جانج خدا كیس حاشد كه در وتط و عدل حاشد تلا اخنكله
از او وا یپ حه عدالخ و اتتوای خدا بذرمی و ا ر او در وتط و عدل نذلود ،از كجلا ولیفههرلدمی
كه خدا در وتط و عدل اتخ ،و در راتخ و چح نرسخ؟ پس واضح شد كه اوتخ حاكن
حب و عدل در ولك خدا حعد از غرذخ اوام و واجج اتخ ا اعخ او و دوتیت او.

و مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
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«ووعظه بیسمت»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

كطم وا قذ از این از تفسرر این آخه شر خفه در بیان وعرفخ دین بود و فتمی كه از بلرای
دین مشا اصیل اتخ و فرعی ،و حا ین اتخ و هاهری .و اص دین مشا وعرفخ خدا و وعرفخ
یآهذر و وعرفخ امئه و وعرفخ ب ر ان شرعه اتخ .و اوا فرع آن ،عه حه فرواخش اخشان كردن
اتخ .و حا ن دین مشا ،حقرقخ و ر خقخ اتخ و هاهر دین مشا ،شر خعخ اتخ.
حاال چون علهای تاب اصطح هاهر دین مشا را كردند و آنوقخ ن جی هن نداشلترد

كه بیش از این حه مشا برتد و تكلرف آ ا هن بیش از این نذود و علن آنوقخ هن حقلدر كقلوه آن
عصر بود ،بیش از این هن علهی نذود و ضرور هن نذود .ولكن چلون حلاال ولردم ن لجی یلدا
كردهاند و قوه اخشان ز خادتر شده اتخ و فهلن اخشلان ز خلادتر شلده اتلخ ،ذهلتا خداونلد علاو از
حمكخ حالآه خود چننی قرار داده كه در این تنوات ،حا ن دین مشا اصطح شلود .خعلین اولر
ك
ك
ك
برزخ و اور آخرت مشا را حه تذج وعللن تلازهای اصلطح مناخلد .ز یراكله وعلهلنی تلاب  ،وعلهلنی
ك
ك
هللاهری بودنللد و وعلهلنی آخرالزوللان ،وعلهلنی حللا ین هسللتند .و چنا لله آ للا هللاهر را اصللطح
كردند ،اخنا هن حا ن را اصطح كردند .پس چنا ه هاهر دین خود را در نزد علهای هلاهری
اصطح كردخد ،حا ن دین خود را هن حله تلذج علهلای حلا ین اصلطح كنرلد .لكلن ایلن عللن
ك
حا ن وث علن هاهر نرسخ و این علن حا ن را یوعلن حا ین منیتوانرد حفههرد .و این راهلی
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ك
اتخ كه یوعلن منیتوانرلد برو خلد ،ز یراكله ایلن راهلی اتلخ رشل ه و رخطلر و تار خلك اتلخ.
ك
پس منیتوای یوعلن از این راه بروی این راه را حسرار ش ه اتخ و تو انزله فیل ،و این راه
انزله هلهات اتخ و تو یچراغ و روشنای ،و این راه دور اتخ و تو انزله شخیص یآذوقه و
لن  .و اینقدر كسای كه حا لند و خود را اه حا ن ویداننلد ،راههلا را حله چشلن ولردم و از
برای وردم شعذه شعذه كردهاند كه ا ر علهای آخرالزوان نذاشند آنقدر وشتذه ولیشلود از بلرای
اخشان كه حرران و تر ردان ویوانند و راه ح را ن ویكنند .و چنان هلهای كردهاند كه ا لر
نور رخساره این ب ر واران شاو نذاشد هرچكس راه را بیرون منیبرد ،و چنان دشوار كردهاند از
برای وردم رفل

ایلن راه را كله هلان ولیكننلد اخنكله هر لز ایلن راه لی خنواهلد شلد ،و هر لز حله

وقصد منیرتند ،و خطرهای چند را مناخانردهاند كه هرچكس جرأت نكند پا در این راه تارد.
احلاص ؛ مناخان تاختهاند حا ن را بر وردم و دكای وقاح دكان خدا حاز منودهاند و حال
َ
َ
اخنكه حا ِ صرف اتخ و خدا َوث زده اتخ این را كه وثل كلهة رغیثة كشجر رغیثة و وثل
كلهة یغة كشجر یغة خعین َوث كلهه خذرثه وث شجره خذرثه اتخ و َوث كلهه رذه وث
شجره رذه اتخ .و حال اخنكه از مشا هن منیپلتیرد كیسل هلاهر دیلن را حلدون حلا ن .ا رچله
هاهر دین را هن درتخ كرده حاشرد یاخنكه حا ن دین خود را اصطح مناجرلد .ز یراكله هلركس
هاهر دخنش را خطف هاهر دین كرد ،او در هاهر دیلن و هلاهر شلر خعخ كلافر اتلخ؛ و هلركس
ً
ً
خطف حا ن دین كرد ،در حا ن كافر اتخ .حاال هر لاه كیسل هلاهرا منلاز كنلد و حا نلا در منلاز
كوفته برزد و قا ر خبرد و هزار داد و تتد در حازار حكند ،ا رچه هاهر او را حا هأنرنه و تكون ها
ك
بیاورد ،اخخ تا در دنراتخ او را وصیل ویخوانند و ُوسلن ویداننلد ولكلن تلا للج قذلر بیشلتر
هبهراهی او منیرود این منلاز .رلرم كله حلدن خلود را پلاك كردخلد ،حلا ن خلود را چله ولیكنرلد؟ و
خا ر خود را هن

كردهاخد كه دین خود را كاو كردهاخد ،و از ایلن جهلخ آرام هلن دار خلد و

وی وجرد دین وا دین اثناعشری اتخ و واها ناجرمی و شر خعخ را هن درتخ كردهامی و عذادت
ویكنلمی .و حلال اخنكله مهلنی فرقله اثناعشلر خه ناجرله ،تلرزده فرقله شلدهانلد و دوازدهتلای آ لا
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هالكند و خكی از آ ا ناجی .و این ترزده فرقه داخ مهان خك فرقه ناجره از هفتاد و ته فرقه
اتخ .اوا كیس مترز آ ا را منلیتوانلد داد وگلر كیسل كله قللج علاو حاشلد و حملرط حاشلد بلر مهله
اوضاع عاو و بر مهه اوهام و علوم وطل حاشد .پس او حاخد اصطح كند تشر وردم را كه داخ
این فرقلههلای هالكله نذاشلند و اخشلان را جنلات حدهلد از هطكلخ و اصلطح كنلد شلر خعخ را و
حشناتاند حه وا ح را و حا

را .پس حعد از این كوشش كنرد در اصطح حا ن خود و قلج

خود را درتخ كنرد حه خقنی و فماد خود را اصطح كنرد حه حمذخ.
احلاص ؛ كطم وا قذ از این در بیان وسأله جذر و تفو خض بود و وقصود وا اخنا نذلود،
خدا كشانرد وا را حه اخنجا .حاال َوثیل از شاقول و ح ك ا از برای این وسأله از برای مشا فتمی كه

در حاالرف  ،حاز حه ح ك ا حسته اتخ كه احسان كنلد خلا خلتالن كنلد .و دقرقلهای دخگلر در اخنجلا
هسخ كه چهارهزار تال قذل از ایلن علاو ،علاو كذر را خلدا خلل كلرد و قلرارداد رل كذرات را

قاح و صالح از برای نور و هلهخ ،و اعخ و عصران؛ تا اخنكه هر اه اعخ كنند وسلتح
ج ك خ شوند و هر اه وعصرخ كنند وستح دوزخ .و از حمكخ حالآه خود از نور صرف خلل
نكرد اخشان را ،و هلهخ صرف هن نذود .ز یراكه ا ر نور صرف بودند و طر حه اعخ بودنلد و
وعصرخ منیتوانستند حكنند و از كقوه اخشان حه فع منیآود ،و هر اه هلهخ صرف بودند و طر

حه وعصرخ بودند و حسنه از آ ا برمنیآود ،پس وستح جهمن منیشدند .ههخ اخنكه نور را
نللور خل ل كللرده و هلهللخ را هلهللخ ،و نللور تنل كلزل من لیكنللد از نور خلخ و هلهللخ تللریق من لیكنللد از

ّ
بربكن حعیضل از آ لا فتنلد حلیل هسلیت رورد لار ولا و
هلهخ .و حعد خداوند عاو فروود ألس

حعیض از آ ا فتند ال ،نرسیت رورد ار وا .پس آ ا كه فتند هسیت خدای وا ،رج و ومون
شدند ولكن هركس كاول اجاحخ كلرد الطلف و اشلرف و اعللن شلد و هلركس حعلدتر اجاحلخ كلرد
اكثف شد نسذخ حه عایل .و هلركس فلخ نرسلیت خلدای ولا او هلهلای شلد و ك
وقصلر شلد ،و

هركس هرچه را قذول كرد از روی شعور و حصررت قذول كرد و هرچكس را حبیث حا كیس نرسخ
چنا ه ویفرواخد الخسجل ّ
عماخ عل و هن خسجل  .حاال آ ای كه كاول اجاحخ كردند كسانرند كه
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فروود الساحق  .الساحق  .اولجك ّ
املقر ب  .و آ ا كه حعد اجاحخ كردند ،اصحاب ورهنه هستند ،و
آ ا كه قذول نكردند اصحاب وشجهه .و حعد ب حان یآهذر فروود ألیس ّ
حمما نغیكن پس حعیض
فتند حیل و حعیض فتند ال .و حعد خدا حه زحان ح رت اورر فروود ألیس عّ و االمئة االحاعشر
ون ولاه اولیا كن حعیض فتند حیل و حعیض فتند ال .و حعد خدا حه زحان نقذا و جنذا فروود ألسمت
توال  .اولیا اهّلل و تعادو .اعاا اهّلل نرز عی فتند حیل و عی فتند ال حاختطف وراتج ،ولكن
مهه را از روی شعور قذول كردند و انكار كردندَ .وثلش را ا ر خبواهی حدای مهنی اتلخ كله در

این دنرا ویتوای خرر حكین و ویتوای ك
شخ حكین از روی شعور .پس در آن عاو هن صطحرخ
هردو را داشتند مهه كذرات .این بود حكاخخ اور شاقول و ح ك ا و ایلن اتلخ كله هلركس اجاحلخ
كرد ،خدا او را حه احسان خود حاال برده و هركس اجاحخ نكرد او را خدا حه ختالن خود پلاجنی
ّ
ّ
آورده .این اتلخ كله وعصلوم ولیفرواخلد ملحیهـا حاوـا اال ّربـه و ملخلـن ال اال ن سـه خعلین محلد

ك
منیكند محدكننلدهای وگلر لرورشدهنلده خلود را و وطولخ منلیكنلد وطولخكننلدهای اال نفلس
خود را .و نرز خداونلد علاو ایلن وطللج را شلرح فرولوده در آجنلا كله ولیفرواخلد و واامـاحك وـن
ّ
حسنة مفن اهّلل و وااماحك ون سیجة مفن ن سك و در آخه دخگلر ولیفرواخلد انـا هـاخناه السـغیل ّاوـا
شا كرا و ّاوا ك را خعین حدرتیت كه ولا هلداخخ كلردمی هلر دو راه را ،خلواه شلاكر حاشلند حله اخنكله

لج راه حكنند ،خا كفور حه اخنكه كفران نعهخ خدا حكنند و لج دین نكننلد .ز یراكله هلركس
لج دین نكند دین از دتخ او بیرون ویرود و كیس كه دین ندارد كافر اتخ .پس فروود وا
دین را هاهر كردمی ویخواهند آخت حاشند و ویخواهنلد تلارك حاشلند .و ایلن حلدهیی اتلخ كله
خللدا صللالح كللرد مهلله كذرات را در نللور و هلهللخ ،اخلخ نفههللد كرفرلخ خلقللخ را ،حبللیث بللر او
نرسخ .لكن هان نكنرد كه خك ف ای بود و خدا در آن ف ا بود و حعد صدای از حاال آولد و
لفظی هاهر شلد .مهلنیقلدر حدانرلد كله خلدا بر خلد از ورلان خلل

یآهذلر را ،لكلن خلك وقدوله

حگو می تا حدانرد.
ً
كاوال اخنكه كسای كه قذول كردند و كسای كه قذول نكردند چند وقام دارند و آ ا كه در
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خك وقاوند از حرثرخ نور و هلهخ ،تمال از این اعخ این اتخ كه چرا وث آن دخگری كه
از صق مهند نشده؛ و منی رتند از اخنا كه چلرا وثل آن اعلایل نشلدهاخلد و حبلد بلر اخنلا وارد
منیآخد كه چلرا انسلان كاول نشلدهاخلد ،و از انسلان كاول منلی رتلند كله چلرا انذرلاء نشلدند ،و
منلیخواهنلد .پلس خلدا

مهچننی از انذراء وقام امئه را منلیخواهنلد ،و وقلام خلامت را از امئله
ّ
ّ
تكلرف ك
شاق حه كیس منیكند الخكلف اهّلل ن سا اال وسع ا و هرچكس هن از وقام دای منیتوانلد
حه وقام عایل برتد وگر اخنكه ا ر تریق حكنند در مهان وقام خود ،اخلخ از اتلف آن وقلام حله
اعطی آن ویرود .و نه حه عذادت و نه حه دعا هر ز انسان حه وقام نی منیرتلد ،و نله نلی حله
وقام امئه ،و نه امئه حه وقام یآهذر .ز یراكه ا ر حنا بود اخنكه هركس عذادت كنلد و دعلا كنلد كله
نی شود ،حاخسیت انذرا ز خاد شوند ،خا انذرا و امئه ،خامت شوند ،خا مهه وردم خامت شوند .پس ا ر
چنا ه مهه وردم خامت انذرا حاشند ،كه حاخد رعرخ حاشد؟ و از این وسأله اتخ نلدمخلوردن
ح رت آدم ههخ اخنكه آن درخخ ،مهان قصذه خاقوته محراء اتخ و آن چهارده حند اتخ و
آن ی از نرستان الهوت اتخ .پس ح رت آدم را از ه آن وقام ون كردند و او هن ه آن
وقام را نكرد حلكه وقاوی كه شذره حه آن وقام بود ه كرد .و این اتلخ كله حلدخد اتلخ آن
درخخ را ه نكرد و نزدخك آن درخخ نرفخ ،حلكه درخیت كه شذره آن بود نزدخلك آن رفلخ.
ك
واال نللی وعصلرخ منلیكنللد ،خللطف حكللن خللدا منلیكنللد .و اخنكلله احادخلد خمتلللف اتللخ كلله
درخخ ندم بود خا درخخ انار بود خا چرز دخگر بود ،ك
تخش این اتخ كه درخلخ هبشلخ مهله

وروهها را دارد و رر او مههچرز اتخ و مهه ا عهه در آن درخخ هسخ و مهه احادخد صحرح
اتخ .پس اخنكه خدا فروود ال تقرحا هذه الشجر خعین نزدخك این درخخ وشو خد ،ندم نذلود.
ا ر ندم بود شجره منیفروود ،تنذله ویفروود .چنا ه در عجن هن شجر را بر ندم منی و خند؛
درخلخ را شللجر ولیناونلد و آن درخللخ علللن آل ك
حمملد اتللخ و شللجره آن درخلخ علللن اتللخ و
هركس رره آن درخخ را خبورد صاحج علن اتخ و از این اتخ كه ح رتاورر را ب رگشكن
وی و خند ،و ب ر ی شكن او از حسراری علن اتخ .و از این اتخ كه فرووده اخت علهلی كله در
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او ذكر اتن خدا نذاشد فس اتخ و هركس خورد او را ،فس را خورده .و علهی كه در او ذكر
اتن خداتخ علن اه بیخ اتخ .پس وذدء علن ح رتاورر اتخ و شكن او از علن بل رگ
اتخ و مهه حدن او روحانرخ داشخ .پس هركس هن از آن درخلخ خبلورد حلدنش روحانرلخ
یدا ویكند .حاال درخخ ،مهان علن آل ك
حممد اتخ و عرب درخخ را شجره وی و خد و كحته را
جنهه ،حدلر قوله تعایل كه ویفرواخد و النجن اذا هـ ی و ولیفرواخلد و الـنجن و الشـجر خسـجاا.
خعین كحته و درخخ تجده ویكنند .حاال اخنكه جنن و شجر تجده ویكنند خعین چه؟ چون آن
ی از اعللیل درجللات هبشللخ روجرلده اتللخ وقللاوی اتللخ كلله الخســغقه ســابو و الخلحقــه الحــو و
الخطهع یف ادرا كه اوع هرچ صاحج ودركی ادراك ایلن وقلام را منلیكنلد و هلركس نزدخلك شلود
حمترق ویشود .چنا ه حدخد اتخ كه هر اه خك ووی از حورالعنی را در وران زونی و آ ان
بیاو یزند ،مهه اه علاو ولیتلوزند و حلدخد اتلخ كله حلورالعنی از نلور جسلد تردالشلهداء
خل شدهاند .پس حنابراین نه ه ادراك این وقام را كیس ویكند و نه ویتواند كیس حله آن
وقام برتد .ز یراكه این قصذه خاقوته اتخ و از نور ك
حممد خل شده اتخ و او را ی وی و خنلد

ّ
ههخ اخنكه صاحج صو اتخ و مهه صو ا از او اتخ چنا ه فروودهاند الیر ی فهیا نـ ر اال
ّ
ن رك و الخسهع فهیا موت اال موتك خعین نرسلخ هلرچ نلوری وگلر نلور تلو و هلرچ صلدای وگلر
صدای تو.
حاال خداونلد علاو شلرح فرولوده اتلخ ایلن را در آجنلا كله ولیفرواخلد و جعلنـا هلـن لسـا.
ماق علیا خعین قرار دادمی وا لسان عیل را نا

در مهه عاهها .پس اوتلخ لسلان اهلل و آن

ِقلیی كلله رل صللو ا و حركهتللا از اوتللخ و مهلله اهل عللاو اوكللان از حركللخ او وتحركنللد و هللر

تكوی از اوتخ و هر تلاكیت بهیلوش از اوتلخ و هلر و خنلدهای نلای از آن نواتلخ .و مهلنی
اتخ كطم خدا و كتاب او كه در مهه جاها یچرده اتخ و ُ ر اتخ قرآن در مهه جای عاو.
ولكن چون قرآن ر كرده اتخ حه صوت خود مهه اوكان را ،هرچكس صوی دخگر را منیشنود
و مهه صو ای اوتخ كه از اشراء ویشنو خد .وث كیس كه بلرود در حلازار وسلگری منلیشلنود
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وگر صدای وس را .پس هر چر ی صوی دارد و این صوت از آن ی اتخ ،حیت هر فلكی از
افطك خك صوی دارد برخطف دخگری چنانكه این علن ووتلریق را حمكلا از صلو ای افلطك
برداشتهاند .و مهچننی زورنا هر خك صوی دارند و اه آ ا ا و زورنا هر خك صلوی دارنلد و
مهه صو ا از افطك اتخ و صوت آ ا از آن لساناهلل اتخ ،پس غرلر از او صلدای نرسلخ.
َ
وثلش وث حجرهای اتخ كه متام او بوی عطر اتخ چنانكه غرر عطر چرل ی در او نرسلخ و
كیس كه داخ آن حجره حشود حآرر از آن بوی عطر ،دخگر بوی منلیشلنود ولكلن چلون نرسلخ
بوی دخگر جز آن بو ،و ر كرده اتخ مهه آن حجره را ،ذهتا بوی عطر ر كرده اتخ دواغ او را و
منیفههد بوی عطر را ،چنا ه ك ك اس بوی جناتخ را منیفههد از حس ر شده اتخ ك
شاوه او از
آن .و این َوث از برای اه هلهخ و كفر اتخ كه ر كرده اتخ ر وشاعر اخشان را هلهخ

كفر و شقاق و نفاق.
حاال آن صوت اتخ كه ر كرده اتخ مهه عاو اوكان را چنانكه هر صلوی كله شلنرده
ولیشللود از هرجلا از اوتللخ و هلر حللركیت حلله تلذج او وتحللرك اتلخ و هللر تلكوی حلله تللذج او
تاكن اتخ و مهه اوكان حه تذج او عاقلند .پس این اتخ كله فروودنلد نلوری نرسلخ وگلر
ّ
نور او و صدای نرسخ وگر صدای او و این اتخ كه فروودند ّا .لنا وع كل ویل اذنـا سـاوعة و
عینا نـاار و لسـانا نا قـا .حلاال وعللوم شلد كله و خنلده در هلر عصلری از آن لسلاناهلل و از آن
قصذه خاقوته اتخ و حركخ هر صاحج حركیت از اوتخ و هر صوی از آن صوت اتخ ولكن
كطم ا لر از جانلج خلدا حاشلد كلطم خداتلخ و ا لر از جانلج شلرطان حاشلد از شلرطان اتلخ
چنا ه حدخد اتلخ كله ا لر كیسل لوش حلدارد تلخن و خنلدهای از خلدا را عذلادت خلدا را
كرده ،و ا ر كیسل لوش حلدارد تلخن و خنلدهای از شلرطان را عذلادت شلرطان را كلرده اتلخ.

پس هر خرری از اوتخ و هر ك
شری از دمشن اوتخ این اتخ كه در ز خلارت ولیفرواخلد ا .ذكـر
اخلیر كنمت ّاوله و امله و فرعه و وعانه و وأواه و ونهتاه خعین هر اه ذكر حشود خرری ،مشاجرلد كاول
شخ ،هر اه ذكر ك
او و اص او و فرع او و وعدن او و وأوی و ونهتای او .مهچننی اتخ ك
شری حشود
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امئه ضطلخ كاول و اص و فرع و وعدن و وأوی و ونهتای او خند چنا ه فروودند حنن امل كل

ریر و اعااؤنا امل كل ّ
شر و هر شخیص كه ح اتخ كطم او كطم خداتخ و هر شخیص كه
حا

اتخ كطم او كطم شرطان اتخ .حاال این بیچاره عاوی چه كنلد و چگونله مترلز حدهلد

حل را از حا ل ؟ و حلال اخنكلله تلخن هلر دو خلك نلوع اتلخ و هلاهر هللر دو وثل هلن اتللخ و
منیتوانند مترز حدهند اخنا ولكن حاحصررت ویبیند و ویداند كه عّ ّكل ّ
حو حقیقة و عـّ كـل
مواب ن ر بر هر حیق ،حقرقیت اتخ و بر هر صوای نوری و هر حلیق ورل حله حلاال ولیكنلد و هلر
حا یل رو حه زونی و پاجنی وی تارد ههلخ اخنكله حل از نلور خداتلخ و رو حله آن نلور ولیرود
چنا ه ح رت صادق فروود ّا .اهّلل سغحانه رلو املمون ون ن ر عظهتـه و جـالل كغر خاجـه
خعین خدا ومون را از نور عظهخ و جطل كذر خای خودش خل كرده .حلاال هلركس ولموین را
كرد كند خدا را كرد كرده اتلخ ز یلرا كله خلل كلرده اتلخ او را از نلور خلود ،و ك
راد بلر خلدا وشلرك
اتخ و این وشرك شرك شرطان اتخ ز یرا كه در هر نطفه كه شركخ كند آن حراوزاده ویشود
و ونكر ف رلخ عیل ویشود و كرد ویكند بر ومون و راوی ف اج  .و ایلن حراولزاده چنلد قسلن
اتلخ و مهلله از شلرطنخ و شللرك شلرطان اتللخ :خلا نطفلله ی حسلناهلل حسللته ولیشللود ،و خلادر
حلرض حسللته ولیشللود ،و خلا از لقهلله حلرام حسللته ولیشلود ،و خلا ینكلاح حسللته ولیشللود وهكللتا
حاختطف وراتج عدخده كه خطف شرع انور اتخ.
ك
حاال ك
تخ اخنكه پدر و وادر تقصرر كردهاند ،چرا ف حاخد خملد در نار حاشلد؛ قذلول كلردن
اوتخ در عاو كذر .حاال هر اه چننی كیس در این عاو درس خبوانلد و كتلج تل ك ره را خبوانلد و
ك
ضذط مناخد و اجهتاد كند ،وطها جایز ولیداننلد تقلرلد او را و ولیشلود كله ایلن را آقلا حگو خنلد و
متكنی او را حكنند آ ه را كه حگو خد و حسرارند از این قذرل چنانكله خلدا فرولوده اتلخ ا كثـرهن
كافرو .و جای فرووده اتخ ا كثرهن ال اسق  .و ویفرواخد ا كثرهن الخعقل  .و ویفرواخد ا كثرهن
الخعلهـ  .و مهچنلنی فروللوده اتللخ در حسلراری از قللرآن ا كثــرهن اجلــاهل  .و ا كثــرهن الضــافل  .و
ك
ا كثرهن املشرك  .و اوثال اخنا .ولكن آن كسای كه حقند و آجرنه متاممنای اواوند و ونكر اخشان
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راد بر اخشان ك
ونكر خداتخ و ك
راد بر خداتخ قلرلند آ ا ،و اخشلان كسلانرند كله ك
حلج ر خاتلخ
ندارند و الج دنرا نرستند و مهرشه محد و شكر خدا ویكنند و اخشان كهند حدلر قوله تعایل
كه ویفرواخد و ملیل ون عغادی الشك ر و مههجا ودح فرووده اتخ قلر را و مهچننی احادخد
ّ
حسرار اتخ در ودح قلر از آن له ویفرواخد املمون ملیل املمون ملیل املمون ملیل املـمون امـل
َ
ون الكغر خ االمحر و هل رأی احـاكن الكغر خـ االمحـر و َحمكلی خلدا قلرار داده اتلخ در ورانله تلا
اخنكه حطلزاده از حراوزاده مترز بیاحد و آن ك
حج عیل اتخ.

تللا ت لرهروی شللود هركلله در او غللش حاشللد

خللوش بللود للر حمللك جترحلله آخ لد ارللان

پس ورزای اتخ بلرای حل و حا ل و حلطلزاده و حراولزاده كله هلركس ك
حلج علیل را
دارد ،ومون و حطلزاده اتخ و هلركس حآلض علیل را دارد ،كلافر و حراولزاده اتلخ حلالرقنی و
ونكللر ف للاج آن ب ر للواران منلیشللود كیسل وگللر اخنكلله حراوللزاده حاشللد .پللس چگونلله حآر لر ای لن
ویتوان مترز حدهند این دو را و حال اخنكه هر دو لفظ هاهر شلر خعخ را جلاری ولیكننلد و حلال
اخنكه كطم او كطم خداتخ و كطم او كطم شلرطان اتلخ .و خلقلخ هلر دو بواتلطه او شلده
اتللخ .پللس مهلله صللو ا از او اتللخ ،مهلله صللو ا صللوت آل ك
و آن را شللجره
حممللد اتللخ

آل ك
حممد وی و خند و این قصذه خاقوته اتخ و این اتخ مهان شجرهای كه آدم را ی كردند از

نزدخلكشللدن حلله او و آدم هللن نزدخلك آن درخللخ نشللد ،ز یراكلله خللطف فروللاخش خللدا من لیكنللد
یآهذر ،حلكه نزدخك درخیت رفخ كه شذره حه آن درخلخ بلود و آن وقلاوی بلود پلاجنیتلر از وقلام
آل ك
حممد كه نزدخك بود حه وقام او .پس از این اتخ كه وعصریت نذود از برای او و كن و ز خادی
ً
نكللرد وراتللج او را .حللیل تللرك اوالی كللرد ،وللثط از او شاخسللته بللود كلله از شللذه آن ون لیعنلله هللن
بررهرزد .وث اخنكه شأن امیان كاو این اتخ كه هر اه از شراب رهرز كرد از شذه آن هن رهرز
كند حیت كاو از یاله چایی هن رهرز ویكند در حالخ اوكان ههخ رن او كه رن شراب
ً
وثط ا ر ه وقام آل ك
حممد
اتخ .پس شأن آدم این بود كه نزدخك شذره آن درخخ هن نشود.
را منیكند ،ه آن ورتذه را هن كه نزدخك وقام اوتخ آن را هن نكند .ز یراكله انذرلا حعیضل وثل
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حعیض ویشوند ولكن هلرچخلك از انذرلاء از وقلام خمصوصله خلود حلاال منلیرونلد و حله وقلام امئله
ً
منیرتند .و مهچننی شرعران حعیض وث حعیض ویحاشلند اولا حله وقلام انذرلا منلیرتلند احلدا .و
مهچننی ذقه جن حعیض در صق هن ویحاشند ولكن حه وقام انسان منیرتند ،و وطجكه حه
وقام وموننی جن منیرتند و حرلوان حله وقلام وطجكله منلیرتلد ،و نذلات در حتلخ رتذله حرلوان
اتخ و اد در حتخ رتذه نذات و هرچ ذقه از ورتذه خود حاال منیرود و خدا هن از ذقه دای
تمال منیكنلد آ له را كله از ذقله علایل تلمال ولیكنلد .حلیل ا لر بررتلند از هر خلك از اهل ایلن
ً
ذقات از تقصرری كه كرده اتخ و وقاحیل او نكرده اتخ ،این تقصرر را خواهند رترد .ولثط
آن دو نفری كه در صق هن ویحاشند و خكی از آ ا صلاحج وقلام حلنلدی حشلود خداونلد از او
وی رتد كه چرا تو صاحج آن وقام نشدی و حال اخنكه او در صق تو ویحاشد .و مهچننی از
او وی رتند كه چرا فطن عه را نكردی كه ویتوانسیت حكلین؟ و مهچنلنی از انذرلا منلی رتلند
كه چرا اوام نشدهاخد ،و از انسان منی رتند كه چرا نی نشدهاخد ،و از وموننی جلن منلی رتلند
كه چرا انسان نشلدهاخلد ،و از وطجكله منلی رتلند كله چلرا ولموننی جلن نشلدهاخلد ،و از حرلوان
منی رتند آن را كه از وطجكه وی رتند وهكتا تكلرف نذات تكلرف نذات اتخ و تكلرف اد
تكلرف اد اتخ .وگر اخنكه از خاك شوره وی رتند چرا شرر ین نشدی ههلخ اخنكله خلاك
شرر ین قذول والخخ كرده اتخ كه شرر ین شده اتخ و خاك تلخ و شور ههخ انكار ف رلخ
اتلخ كله تلللخ و شلور شللده اتلخ .و از اهل هلر علاهی حلله لآلخ آن عللاو از تكلالرف آن تللمال
ویكنند.
احلاص ؛ وراد وا اخنا نذود و خدا كشانرد وا را حه اخنجا و كطم وا در این بلود كله فتلمی
چون خداوند عاو خواتخ خلیق خل كند ،نه هان كنرد خك ف ای بود و در آن ف ا خلدا
خل كرد .خا اخنكه خك صدای وث صدای توپ بیاخد از خدا و از این صدا خل شود ،حلكه
خداوند عاو فروود كن نه چننی لفظی بود كه عرض كردم .حیل حاعتذاری كن مهان لفظ ألس
ّ
بربكن اتخ .پس نشنرد این لفظ را وگر یآهذر خامتالنذرنی و فروود حیل .و حعد خداوند علاو
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در هر خك از هزار هزار عاو حه زحان یآهذر و لآخ اه آن عاو فروود ألس ّ
بربكن و فروود ألیس

ّ
حمما نغیكن و این حدهیی اتخ كله یآهذلر حكاخلخ كردنلد فرولاخش خلدا را چنانكله مشلا قلرآن
ّ
ّ
ولیخوانرلد و ولی وجرلد این انــا اهّلل چگونلله نلله و حللال اخنكلله درخلیت فللخ این انــا اهّلل و درخللخ
حكاخخ كرد كطم خدا را.
روا حاشد انلا احلل ك از درخلیت

چلللرا نذلللود روا از نرلللكخبلللیت؟

احلاص ؛ خدا وشرد لذاس نذوت را و فروود ألیس ّ
حمما نغیكن و وشرد لذاس والخخ را

و فروود ألیس عّ و احاعشر ون ولاه و فا هة الصاخقة اولیا كن و وشرد لذاس نقذا را و فروود
ألسمت توال  .اولیـا اهّلل و تعـادو .اعـاا اهّلل چنا له در تفسلرر برهلان نوشلته اتلخ اخنكله دوتلیت
دوتتان خدا و دمشین دمشنان خدا را عهد رفخ و این عهد را در مهه هزار هزار عاو از اه آن
عاهها رفتند .حیت در این عاو هن در غدیر خن یآهذر عهد رفخ از وردم مهان عهدی كه در
عاههای دخگر رفخ و حلند منود ح رت اورر را چنانكه تفردی ز یر حآ وذاركشان مناخان ردخد
و فروود ون كن وواله ف ذا عّ وواله و وتتكر فروودند وردم را از آن عهدها كه در عاو كذر رفته
بودند از وردم و فروودند ألس اویل حكن ون ان سكن پس چنا ه در عاو كذر حعیض فتند حیل
و حعیض فتند ال ،در غدیر خن هن حعیض فتنلد حلیل و ولمون شلدند و حعیضل فتنلد ال و كلافر
شدند ،و حعیض در هاهر فتند حیل و در حا ن دمشین ورز خدند تا اخنكه خك خك از امئه را شهرد
كردند .حیت دندان خامت را شهرد كردند و در حه هپلوی ح رت فا هه زدند و حمسن را تقط
كردند.

حاال وعین ألس اویل حكن ون ان سكن را ا ر خبواهرد حدانردَ ،وث او ایلن اتلخ كله تلو

حه زن خود و فرزند خود و اوالد خود اوالی چنانكه لذاس تو ویدهی حله اخشلان و لذلاس از تلو
اتخ نزد اخشان ،و ا ر خبواهی لذاس را از اخشان حگرری وال خود تلو اتلخ .كیسل را منلیرتلد
كه چر ی حگو خد حه تو ،ز یراكه اخنا وال تو اتخ عار خه در نزد اخشان اتخ .حاال ا رچه لذاس
را ون كاوله ایل آخره زن و فرزند وی وشند ،لكن از وال تو اتخ و تو اوالی حه اخشان از اخشلان
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از لذاس اخشان .حلكه رل وامیلكشلان از تلو اتلخ و تلو اوالی حله اخشلان از مهله وامیلكشلان.
پس چنان اتخ اولو خخ اوام حه مشا از ر وامیلك مشا حلكله هلرچ از خلود ندار خلد ا رچله حله
این چشن ویبینرد ولكن واها ندار می از خلود هلرچ چرلز .حلیل عذلد از خلود هلرچ نلدارد المیللك
ً
ً
كً
ً
ضخا و ال ووتا و ال حر ًوة و ال نشورا حلكه اوام اوالتلخ حله خلود مشلا و حقرقلخ
لنفسه نفعا و ال
مشلا و رل وامیللك مشلا .و رل واخ لاف حسلوی مشللا از اولام اتلخ ،منلیبیلین كله تلو حنللدهای
ً
ویخری و حنده زرخر خد تو اتخ ولكن حنده خداتخ و تو منیتوای او را حكش .وثط خانه تلو
خود درتخ ویكین و خود خرج ویكین ،اوا منیتوای او را خراب كین ز یراكه وال خدا را خرج
ّ
كللردهای و ای لن اتللراف در وللال خللدا و لیشللود و خللدا فروللوده اتللخ ّا .املغــذر ین كــانوا ارــوا.
الشیا نی وال وال اوام اتخ چگونه ویتوای وال اوام را حدون اذن اولام صلرف منلای؟ وگلر
اخنكه هرچه را برات مناخد حه تو ،حاخد خرج منای و آن حقدر وصلرف تلو اتلخ نله ز خلادتر .و آ له
ز خاد از وصرف خلرج منلای اتلراف اتلخ .حلیت هر لاه خلك وشلخ آی از در خلای عهلان حلدون
وصرف بیرون بر ی ی اتراف كردهای .پلس فههرلدی كله رل ولال و وللك ،ولال و وللك اولام
اتخ و در نزد هر كس كه هسخ حه عار خه اتخ و اوتلخ اویل حله رل ولال و عرلال و جلان
مشا ،از مشا.

حاال فههردخد وعین اولو خخ را و وعین ألس ّ
بربكن را و مهنی اتخ قول كن كه كاول او را

امئه شنردند و از لسان امئه حه وش انذرا رترد و از لسان انذرا حله لوش نقذلا رتلرد و از لسلان
نقذا حه وش جنذا رترد و از لسان جنذا حه لوش تلایر خلل رتلرد .و از اول خلقلخ لفلظ كـن
جاری اتخ تا آخر قراوخ ،و مهنی ور در فعالرخ اتخ مهرشه و نه آنكه خك وقیت نذلود كله
فته شود .پلس آ له حاخسلخ حشلود در آن وقلخ شلد و دخگلر نشلد ،حلكله از اول آ له حاخسلیت
ً ً
حشود آنلا فآنلا ولیشلود ایل آخلر خلقلخ .حلاال فههردخلد وعلین ألسـ اویل حكـن وـن ان سـكن را
چنا ه فروودند الن او یل حكن ون ان سكن و این بود شرح وطلج.
حاال هر اه اوام حگو خد حه كیس كه زن تو برای تو حرام اتخ ،یفالفلور حلرام ولیشلود و
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هر اه حفرواخد زن تو از تو نرسخ و از فطن اتخ ،یفالفور از برای تو حرام و از برای فطن حطل
ولیشلود و واجلج ولیشلود از بلرای تللو اخنكله ایلن زن را ز ن فلطن حللدای .ز یراكله مهله حنللد ان
اخشانرد و مهه وامیلك حنده از آقاتخ .حدلر اخنكه در حعیض از ز خارات ویخوای انـا عغـاك و
ً
ابن عغاك و ابن اوتك و مهه عذد كرق آن ب ر واران ویحاشمی حقرقتا و مهه وردان غطوان و مهه
زنلان كنرلزان آن ب ر واراننلد .پلس ا للر رل زنلان علاو را بلر وللردان علاو حلرام مناخنلد ،مهله حللرام
ویشوند بر شوهران خود .ز یراكه وسلط اتخ بر وال خود و خمتار اتخ حله محل و نقل

رل

وال خود در مهه احوال .و این اتخ تسلط نی و اولو خخ او بر مشلا .پلس ا لر كیسل ایلن لور
نی را اویل حه خود دخد و امئه را اویل حه خود و عرال و وال خود دخد و دانسخ كه وایل كه در
دتخ اوتخ عار خه اتخ از اوام نلزد او ،از بلرای او آتلان ولیشلود مخلسدادن و زكلوهدادن و
خرجكردن در هر راهی كه او حفرواخد .پس ر وال وال یآهذر اتخ و چون فروود وـن كنـ
وواله ف ذا عّ وواله ورادش ایلن بلود كله هلركس ولن اوالمی حله او ،پلس علیل اوالتلخ حله او از
ر وامیلك او .و حنابراین آ ه در نزد تو اتخ عار خه اتخ از اوام تو در نزد تلو .و فرولود هركله
ورا دوتخ ویدارد عیل را دوتلخ دارد ،پلس ا لر كیسل دوتلخ دوتلخ یآهذلر اتلخ الحمالله
عیل بن ای الج را هن دوتخ ویدارد .و هر اه كیس عیل را دوتخ دارد الحماله دوتتان آن
ب ر وار را هن دوتخ ویدارد و غرر این حمال اتخ چنانكه فروودند دوتخ تهتاتخ :دوتخ
و دوتخ دوتخ ،و دمشن دمشن .و مهچننی دمشن هن تهتاتخ :دمشن ،و دوتخ دمشن ،و
دمشلن دوتللخ .پللس هلركس دوتللخ اخشللان را دوتللخ دارد یآهذلر را دوتللخ داشللته اتللخ و
هركس یآهذر را دوتخ دارد خدا را دوتخ داشته اتخ و هركس اخشان را دمشن دارد خدا را
دمشن داشته و كافر اتخ.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه بیس و خكن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذر وا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

كطم وا از تفسرر این آخه شر خفه كشرد تا حه بیان وقام توحرد ،و فتلمی كله توحرلد چهلار
تاتللخ :توحرلد ذات و توحرلد صللفات و توحرلد افعللال و توحرلد عذللادت .و جمهللیل از ك
وفص ل
توحرد ذات و توحرد صفات و توحرد افعال را عرض كردمی .و جمه توحرد عذلادت هلن ایلن
اتخ كه هز خدا ،هرچكس را منیتوان عذادت كرد ،و غرر از خدا وعذودی نرسخ ،و نذاخد غرر
خدا وعذودی قلرار داد از بلرای خلود .حلاال ا لر كیسل ایلن چهلار توحرلد را درتلخ كلرد ،ك
ووحلد

ك
واال ك
ووحللد نرسللخ و هلرچ توحرلد را درتللخ نكللرده اتللخ و او هالللك اتللخ و وشللرك .و
اتلخ
ّ
حسرارند كه توحرد خود را ضاخ كردند حدلر قوله تعایل كه ویفرواخد :و الیمون ا كثرهن حـاهّلل اال
و هن وشرك ..
پس حاخد حدانرد كه نه از برای ذات وقدس خدا شر خكی اتخ و نه از بلرای صلفات او
شر خكی اتخ و نه از برای افعال او شر خكی اتخ و نه از برای عذادت او شر خكی .پلس نذاخلد
كله للوش حله تللخن كیسل حدارنلد كلله از غرلر خللدا تللخن حگو خلد ،ز یراكلله لوشكللردن تللخن،
عذادت اتخ؛ چنا ه فروودهاند ون امضی ایل نا و فقاعغـاه فا .كا .النا و خنطـو عـن اهّلل
فقاعغـا اهّلل و ا .كا .النا و خنطو عن الشیطا .فقاعغـا الشیطا ..و نه این اتخ كه صورت
ورشلدی در نظلر حگررنلد و عذلادت كننللد .پلس حاخسلخ لوش كللرد تلخن خلدا را ،ز یراكله ایلن
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عذادت خداتخ .و عذادت نله مهلان منلاز اتلخ ،حلكله رل احكلام خلدای عذلادت اتلخ.
پس هر اه عه حنهای احكام اذهی را ،عذادت خدا كردهای .پس این اتخ كه فروود هركس
حه تخن خدا وش حدهد ،عذادت خدا كرده اتخ؛ مهچنانكه فروودند ون امـضی ایل نـا و
فقاعغـاه ایلآخر .حاال این اتخ كه خدا ك
وتوخ كرده اتلخ هیلود را ههلخ اخنكله ولیفرواخلد
ّ
ك
اختذوا احغارهن و رهغاّنن ارحاحا ون دو .اهّلل خعین ا اعخ كردند وطخان خلود را ،حلاال نله اخنكله
تجده كردند اخشان را؛ حلكه تصدی كردند تخن اخشلان را و قذلول كردنلد آ له را كله اخشلان
فتند حا اخنكه ویدانستند كه اخشان حكن حآرر واان ل اهلل ویكردند و رشوه ویخوردنلد و ولال
صآار و كذار و ختاوی و وساكنی و بیوهز ا را ویخوردند و وعهتا تقلرد اخشان را ویكردند و قول
اخشان را صحرح ویدانستند .پس ا ر عوام این ا كوخ هن چنان كیسل را تقلرلد كننلد ،هیلودای
ك
چند خواهند بود ،چنانكه هستند و وی و خند كه وا هرچ منیدانمی .آ ه كه وطخان وا وی و خند
صلحرح اتلخ و ولا ا اعللخ ولیكنلمی؛ خلواه حللد حداننلد آ لا را دخگلران خلا خلوب .و حلال آنكلله
ك
ك
ویبینند اخشان از وطخان خود آ ه دخدند هیود از وطخان خود .و اوام شرح فرولودهانلد ایلن را
ك
كه ویفرواخند خدا ك
وتوخ كرده اتخ هیود را ههخ اخنكه تقلرد وطخان خود را ولیكننلد .پلس

ك
خكی از حاضر ین عرض كرد خابنرتولاهلل ،آخا وا هن كه تقلرد وطخان خود را ویكنمی وث هیود
خواهمی بود خا فرق دارد تقلرد ولا حلا تقلرلد اخشلان؟ فروودنلد از راهلی فلرق نلدارد وثل كسلای از
عوام این كاوخ كه تقلرد ویكنند كسای را كه ویبینند از اخشان وعصرخ را و اخنكه حكن حآرلر
واان ل اهلل ویكنند و رشوه ویخورند و لرف هلاو را ولی ررنلد و لرف وظللوم را ولی تارنلد ،و
وال ختاوی و اوقاف را ویخورند و وعهتا حلا خكلدخگر هلن نفلاق دارنلد .پلس چلون ایلن قاعلده،
قاعده هیود اتخ ذهتا هركس مهچننی حاشد قاعده او ،تقلردش حا تقلرد هیود فرق ندارد و این
راه هلداخخ نرسللخ و خللطف فروللاخش و غلرض خداتللخ ز یراكلله ولیفرواخلد أملاع ــا الـیكن خـا
ّ
حنآدم ا .ال تعغاوا الشیطاّ .انـه لكـن ّ
عـاو وغـنی و ا .اعغـاوین هـذا مـرام وسـتقمی و لقااضــل
ّ
ونكن جغال كثیرا .و چرا تقلرد كیسل را ولیكنرلد كله از جانلج شلرطان تلخن ولی و خلد و تقلرلد
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كیس را منیكنرلد كله از جانلج ولن تلخن ولی و خلد؟ حلاال هلركس تقلرلد چنلنی كیسل را حكنلد
وشرك اتخ.
و اوا از راهی فرق دارد تقلرد آ ا حا تقلرد اخشان ،كه تقلرد كیس را حكنند كه او از جانج
خدا تخن حگو خد و آجرنه ترتاپا منای صفات اوام حاشد و نگو خد وگر از خدا و نرود وگر حسوی
ً
خدا و نكند وگر از جانج خدا .و تقلرد چننی كیس تقلرد اوام اتخ و آن حقرقتا اوام را تقلرد
ّ
كرده اتخ و این اتخ كه فروودهاند امئه حنن العلها و شیعتنا املتعله  ..پس وعلوم شد
كه تقلرد اخشان تقلرلد اولام اتلخ و تقلرلد اولام ،عذلادت اتلخ؛ و هرچله ولمون حگو خلد تلخن
خداتخ و هركس وش حه تخن او حدارد ،وش حه تخن خدا داشته اتخ.
پس این بود فرق تقلرد هیود و وموننی و این اتلخ عرلج تقلرلدكردن چنلنی اشلخاص،
كله تقلرلد اخنلا تقلرلد شلرطان اتلخ و نركلوی تقلرلد ولموننی كلله تقلرلد اخشلان تقلرلد خداتللخ
ههخ اخنكه تخن اخشان تخن خداتخ ،و آ ه متكلنی كلطم اخشلان را حكننلد ،متكلنی كلطم
خدا را كردهاند ،و وشدادن حه تخن اخشان وشدادن حه تخن خداتخ؛ و ایلن عذلادت
خداتخ .ههخ اخنكه وعین حند ی ،وشدادن حه تخن خداتلخ .حنلده خعلین لوش حلدارد
تخن آقای خود را ،پس حنابراین وشكردن تخن اخشان ،وشكردن تخن خداتخ و این
عذادت خداتخ .و این تقلرد ،تقلرد امئه اتلخ .بلرخطف تقلرلد اخشلان كسلای را كله علرض
شد؛ و تقلرد چننی كسای ،تقلرد شلرطان اتلخ و لوشكلردن تلخن اخشلان عذلادت شلرطان
اتخ .پس اخنا هیود كاوتند .و ا ر حاحصررت نظر مناخد ویبیند چهحسرار اشخای كه وشركند و
عذادت غرر خدا را ویمناخند.
و حعد ح رت فروودند كه حاخد عوام شرعران وا وتاحعخ كنند كیس را كله وتاحعلخ اولام
خود را ویمناخد ،ولكن قلرلند صاحذان این صفات و كهند كسای كه آجرنه ترتاپا منای اواوند.
و هان ننهاجرد كه اخشان چبه لذههای هستند كه اجازه اجهتادی وی ررند و للج ر خاتلیت
ویمناخند ،و در حممكه شرع وینشرنند ،و ویكنند آ ه را كه ویكنند و ویخواهند .حلكه اخشان
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عظام و كراوند و صاحذان شأن و كراوتند و اخشان كهند ،حلكه كهتر از و رد امحرند.
ً
احلاص  ،حنده حاخسخ حند ی كند حه اخنكه دامئا وشآول اور آقای خلود حاشلد و وسلتعد
فروللانذرداری حاشللد و مهرشلله ور لان خللوف و رجللا حاشللد ،و هلرچ خنواهللد وگللر آ لله را كلله خللدا
خبواهد ،و رضای خدا را ترجرح حدهد بر رضای خود .و هر اه خدا التفای حكند ،اورد بیشتر از
او داشته حاشد و خوف داشته حاشد از اخنكه وذادا حدای حاص شود و قط التفات از او شود،
و حمذخ او را در دل داشته حاشد ،و رضا حاشد حه رضای خدا .و حسا حاشد كله حلدای حاصل
شود و التفات خود را بردارد.
حاری ،چون لفظ حداء یش آود دوتخ ویدارم كه قدری از این وطلج را شرح منامی تا
بر حصررت شو خد و این وسلأله را درك مناجرلد ،ا رچله حسلرار وشلك اتلخ ولكلن اورلدوارم كله
حطور آتای بیان منامی تا اخنكه هركس حقدر خود هبرهای بذرد ،و اقرار كند این وسأله را و خدا را
عذادت كند حه این اقرار كه این عذادت هبتر اتخ از ر عذادات او.
حاال وعین حداء این اتخ كه خدا اوری را واضح ویكند بر وردم و اههار ویكند بر وردم
چنانكه وشاهده ویبینند این اههار را ،و خكدفعه ویخواهد وری دخگر حنهاخد و این اههار را
ً
تآریر حدهد ،ویدهد؛ و این ور كه اههار كرده بود بر وردم ،خلطف آن ولیكنلد .ولثط شلخّ
ور خیض كله ولرض او نزدخلك حله ولوت رتلرده اتلخ و مهله ولردم مهچنلان ولیبیننلد و حله ایلن
احوال كه بر وردم هاهر اتلخ ،خلدا شلفا حله او ولیدهلد .چنانكله روزی ح لرت صلادق
تشر خف بردند حه عرادت بیهاری كه بر مهه وردم هاهر بود اخنكه این وردنش نزدخك اتلخ ،و
شخیص بر حالنی او نشسته و ر خه ویكند .ح رت ك
تذسهی فروودند ،حاضر ین علرض كردنلد

فداخخ شو می ههخ چه ك
تذسن فروودخد؟ فروودند این شخیص كه ر خه ویكند تهروز دخگر خلا
بیشتر خواهد ورد و این ور خض ،ك
صحخ ولیخاحلد .و ایلن اتلخ حلداء ،ههلخ آنكله در اول ،بلر
مهه وردم هاهر بود كه این شخّ ویوررد و حعد حداء حاص شد و صلحرح شلد و آن را كله
وردم ویدخدند صحرح ،ور خض شد .و مهچننی حداء شد در خصوص ا اعر پسر ح لرت
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صادق كه ر صفات او صفات اواوخ بلود و مهله ولردم چنلنی بودنلد كله ولی فتنلد او اولام
خواهد شد حعد از ح رت صادق .تا آنكه او در عصلر ح لرت صلادق فلوت كلرد و ح لرت
كاهن اوام شد.
حاال دانسترد كه هر اوری كه حدهیی و هاهری اتلخ ورلان ولردم ،و خكدفعله خلطف او

هلن و ك
ویشود ،حداء اتلخ .و ا لر ایلن وسلأله را حفههرلد هرآخنله رل ك
غلن از دذهلای مشلا بیلرون
ویرود .ههخ اخنكه ا ر فرحی خا غهلی روی دهلد ،ولی وجرلد ولا حنلده اوجلمی و هرچله او حدهلد،

اخترار دارد .وا حنده ،و اوتخ خدا؛ هرچه اولر كنلد ولا حاخلد تسللمی كنلمی .و ایلن اولری اتلخ از
جانج خدا از برای وا و وعلوم نرسخ كه این از برای وا حایق خواهد واند خا اخنكه حداء حاص
خواهد شد .و هر ز خاجف خالّ نرسخ ،و اوردوار حمض هن نرسلخ .ز یراكله از بلرای حنلده،
ترس حمض ،كفر اتخ؛ و اورلد حملض هلن كفلر اتلخ .و او در هلر آی هلن اورلدوار اتلخ و هلن
خاجف .ولكن حنده ،مهرشه هن خاجف و هن اوردوار منیشود وگر اخنكه وسأله حداء را حداند .و
هر اه دانسخ این را ،پس در حالیت كه ك عهر خود را اعخ كرده ،وث كیس اتخ كه ك
عهر خود را وعصرخ كرده اتخ .وقیت كه ك عهر خود را وعصرخ كرده ،حاخد وث كیس حاشد
كه ك عهر خود را اعخ كرده اتخ .ههخ اخنكه تو منیدای و اوتخ خدای تو و او ویداند
كه عه تو قذول اتخ خا نه .و اخنكه قذول خواهد كرد خا نه ،و تو را تاجج حداند خا عای.
روزی ح رت یآهذر تشر خف داشتند دتلخ راتلخ خلود را حلنلد منودنلد و فروودنلد كله
نام ر اه هبشخ و آحاء و اجداد اخشان ثذخ اتخ در این دتخ ون ،و حسا ویحاشد كه از
اول عهر تا آخر عهر وعصرخ كند كیس و چون اررد از اه هبشخ حاشد .و حعلد دتلخ چلح
خود را حلند منودند و فروودند كه ثذخ اتخ در این دتخ ون نام ر اه جهمن و نام آحلاء و
اجداد اخشان .و حسا اه جهمن كه در وران وردم حه اعخ وشهورند و از اول عهر تا آخر عهر
اعخ ویكنند ولكن چون اررند در جهمن تاكن خواهند شد.
حاال وعلوم شد كه حنده را از اولر خلدا خذلری نرسلخ وگلر هرچله را كله بلر او هلاهر كنلد.
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حلكه او را هن ا ر خبواهد تآریر حدهد ،حنده منیداند كی تآریر خواهد داد؛ و منیداند كله آخلا ایلن
اوری را كه هاهر كرده ،حایق ااند بر مهنی حال خا اخنكه حدای در این اور حاص شود .و كیس
منیتواند حداند اور خدا را از برای وردم ،و منیتواند حفههد كه اه هبشخ كرسخ و اهل جهلمن
كرسلللخ ،وگلللر كیسللل را كللله خلللدا حللله او داده اتلللخ فهلللن اخنلللا را .ایلللن اتلللخ كللله در عهلللد
ح رتعریس عاحدی بود حسرار زاهد و كوتیق و در خك كلوهی وعذلدی از بلرای خلود قلرار داده
بود و حه عذادت خدا وشآول بود .تا اخنكه خداوند عاو اور فروود ح لرت عریسل را تلا اخنكله
رفتند حه وعذد آن عاحد حه دخدن او .و در این اثنا عاحد از یپ كاری بیرون آود از وعذد خود ،دخد
شخیص را كه وشهور بود در آن عصر حه فجور و فس در پشلخ وعذلد خلود .پلس برآشلفخ و
فخ ای لو ی و ای فات فاجر ،تو را چله عرضله اتلخ كله در پشلخ وعذلد كیسل بیلای كله
ح رت عریس حه دخدن او ویآخد؟ برو از اخنجلا كله وذلادا از آتلش غ لج خلدا بلرای تلو ،ولن
حسلوزم؛ و بر شلخ حله وعذلد خلود .پلس آن شلخّ وتفكلر شلد و وتلتكر شلده و نلادم شللخ و
عرض كرد اذهلی ولن چقلدر وعصلرخ كلردم و چقلدر دورم از رمحلخ تلو كله از آتلش ولن حسلوزد
دخگری .توحه كردم از هرچه كردهام و حاز شخ منود ،و خدا هن قذول فروود .حعلد وحلی شلد حله
ح رت عریس كه آ له وعصلرخ كلرده اتلخ ایلن علای ،مهله را خبشلردم و حلاركردم بلر ایلن
عاحد ،ههخ توحه او .و مهه عذادات چندینتاله را كه این عاحد كرده اتلخ ،ثلواحش را دادم
حه این فات  ،ههخ ُعجج او.
و از وسأله حداء اتخ عذادت كردن شرطان كه بیش از مهه وطجكه عذلادت كلرد و در
آخر رانده شد.
و مهچننی از آن له اتخ اور تحره فرعون كه در صذح مهه كافر بودند و در عصر مهه
ومون شدند.
حاال ویخواهن كرفرخ خلقخ را از برای مشا حگو می و از وسلأله حلداء چرل ی حفههرلد .و
این خلقخ وثیل اتخ برای تو تا اخنكه از این حداء راحفههی.
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ً
َ
كاوال حدانرد كه از برای خدا وشریت اتخ و ارادهای و ق َدری و ق ای .و خداوند عاو حه
ً
این چهار چرز خل را خل كرد .وثط حه وشرخ ،التفات كرد حه نوع خلقلخ لیش از اراده .و
َ
حه اراده ،روی آورد حه خلقخ حه اخنكه اراده ویكند كه خلیق خل كند .و حه ق َدر ،اجزاء عناصر
َ
را هبن تركرج ویمناخد؛ و حه ق َدر ،وقدار او را قراری ویدهد .و حه ق لاء ،مهله را ل ولیكنلد و
ً
خك شخّ واحدی ویكند حتهاوه ،حه اخنكه متام ویكنلد خلل را .ولثط هر لاه جنلاری خبواهلد
ً
ونذری حسازد ،كاوال حدون توجه حه چر ی در علن خود ویخواهد اراده كاری حكند .و حعلد اراده
كاری ویكند و توجه حه درخخ ویكند؛ و حعد چوب درخخ را قطعه قطعه ویكند ههخ ونذر.
و حعد چو هبای او را هبن نصج ویكند و ونذری متام ویكند.
َ
حاال در اخنجا چهار حركخ صادر شد و َوث اتخ این از برای وشلرخ و اراده و ق َلدر و
ق ای خدا در خلقخ خدا .و دقرقهای در اخنجا هسخ ،در وشرخ ویتواند كله تلرك التفلات
كند حه خل  ،خا جنار حه تاخ ونذر .و هر اه التفات كرد جنار در علن خلود كله ونذلری حسلازد،
چون هنوز رو حه درخخ نراورده و چوب او را نذر خده و قطعه قطعه از برای ونذر نكرده ،ویتواند
ترك كند و التفات و اراده در تاخ ونذر نكند و نسازد .و هر اه التفات كرد و اراده هن كرد و رو
حه درخخ هن كرد ،اوا نذر خد آن را و قطعه قطعه نكرد از برای ونذر ،حاز ویتواند كه او را ترك كند
و ونذر را نسازد .و هر اه التفات حه تاخ ونذر كرد و اراده تاخ هن كرد و رو حه درخخ هلن
آورد و چوب او را هن قطعه قطعه از برای آالت ونذر كرد و اوا هبن ن یوتخ و متام نكرد ونذر را،
نرز ویتواند كه نسازد ونذر را ،و آالت را هبن ونصوب نكند .ههخ اخنكه تا مهه آالت او جاها
قرار نگررد ،ونذر منیشود .پس اخنجا هن ویتواند كه ترك كند ونذر تاخ را .و هر لاه التفلات و
اراده كرد و آالت ونذر را هن هبن نصلج كلرد ولكلن متلام نشلد مهله ورخهلای او و مهله ورخهلا را
ً
جاها متاوا نكوبیده ،ویتواند حاز متام نكوحد ورخها را و ونذر متام نشود .اوا ا ر متام كرد حیت آن
ورخ آخری را هن كوبید ،دخگر منیتواند كه بر ردد از ونذر تاخ و ونذر نسازد .ز یراكه حاال دخگر
آن ونذر اتخ و حه ونذر منیتوان فخ كه ونذر وذاش؛ و ونذر ،ونذر اتخ و غرر ونذر منیشود.
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پس اخنا چهار حركخ شد اقت ای حركخ خدا در خلقخ .حاخنكه حركخ اول وشرخ
اتخ؛ پس ا ر وشرخ او قرار رفخ كه خلیق خل كند ،حداء در این هسلخ ز یراكله ولیتوانلد
وشلرخ خللود را بللردارد از ایلن خلقللخ .ولیتوانللد خنواهللد آ لله را كلله خواتللته .و مهچن لنی ا للر
خواتخ و اراده هن كرد ،در این هن حدای هسخ حاخنكه ویتواند كله خنواهلد و قطل اراده هلن
حكند .و هر اه خواتخ و اراده هن كلرد و تقلدیر هلن كلرد در خلقلیت ،در اخنجلا هلن حلداء هسلخ
حاخنكه ویتواند خنواهد و قطل اراده هلن حكنلد و تقلدیر هلن حكنلد .و مهچنلنی هر لاه خواتلخ و
اراده هن كرد و تقدیر هن كرد و ق ا هن منود ،نرز ویتواند تا هنوز او اء نشده و خلقخ او متلام
نشده ،وث ورخ آخری حه او خنورده ،كه خنواهد و اراده را قطل مناخلد و تقلدیر را بر ردانلد و متلام
هن نكند خل را .و اوا هر اه او اء شد ،دخگر حداء بردار نرسخ .و ا ر نور خل شد ،نور ،نور
اتخ نه غرر نور .و هلهخ ا ر خل شد ،هلهخ اتخ نه غرر او .و مهچننی هر شریئ كه خل
شد و آن یشء آن یشء شد ،دخگر غرر آن منیشود و آن یشء ،غرر آن یشء منیشود كه هسخ
و در اخنجا دخگر حدای نرسخ؛ وگر اخنكه حمو ویكند خا اثذات .و این اتخ كه ح رت صادق
ّ
ویفرواخد وا ون ی یف االرض و ال یف السها اال حسغعة امشیة و اراد و مار و م ا و اذ .و اجل
و كتاب .و این در مهه اشراء جاری اتخ ،حیت در حدن هر خك از مشاها جاری ویشود این؛ و
هر كاری هن كه مشا ویكنرد ،حه این چهار حركخ اتخ :وشرخ و اراده و قدر و ق اء .و هر اه
خبللواهی كلله حگللردای وشللرخ و اراده و قللدر و ق للاء را وللیتللوای .خللدا هللن آ لله خواتللته،
منیخواهد از برای تو وصرذیت را ا ر دعا حكین .و اراده را هلن قطل ولیكنلد حله ایلن دعلا و ك
وقلدر
هر اه كرده حاشد بروی رداند و وستجاب ویكند دعای تو را و در ق ا هن واداوی كله آن ولرخ
آخری را نزده و هنوز متام ننهوده او را ،ویتواند ق ا را هن حگرداند و حدای در آن هن هسخ؛ و
دعا ا ر حكلین شلاخد ق لا بر لردد .و اولا هر لاه متلام شلد حلیت آن ولرخ آخلری كوبیلده شلد ،دخگلر
او اء ویشود و خل متام ویشود و در او دخگر حدای نرسخ.
حاال حنابراین حاخد مهرشه دعا كین تا اخنكه از مهه حلرات حمفوظ حایش .پس تا ور خض
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نشدی دعلا كلن كله ولر خض نشلوی؛ و مهرنكله ولر خض شلدی ،ور خیضل ،صلحرح نرسلیت .آخلا
ك
صحخ حدهد خدا حعد ،خا ندهد .و مهچننی تا فقرر نشدی دعا كن كه فقرر نشوی؛ و مهرنكله
فقرر شدی ،تو فقرری نه غین .آخا خدا تو را غین حگرداند ،خا نه .و فقر فقر اتخ و ورض ورض،
وگر اخنكه دعا كین تا خدا تو را غین حگرداند و صحرح حگرداند .پس حاخد یشتر دعلا حكننلد تلا
حدای حاص نشود و آ ه خواتته و اراده كرده و تقدیر و ق ا منوده ،مهرنكه او اء شد ،دخگر
حدای نرسخ .وث آن قووی كه خدا بر اخشان حط نازل كرد ،اول دخدند كله حلادی برخاتلخ از
ا راف ولكن دعا نكردند ،تا اخنكه دخدند وث خبارهلای غللرظ شلد و حلاز هلن دعلا نكردنلد ،تلا
اخنكه دخدند اخنا ونجهد شدند و ابری شد و نرز دعا نكردنلد ،تلا اخنكله دخدنلد از آن ابلر ،آتلش
حار خ لد بللر اخشللان .حللاال ا للر در حركللخ اول خ لا حركللخ دو می خ لا حركللخ ت لروم دعللا و لیكردنللد،
وستجاب ویشد و حدای حاص ویشد .ولكن در آخر كه او اء شد و آتش حار خلد ،دعلای
وستجاب منیشود و حدای حاص منیشود؛ دخگر نازل شد آ ه شلد .ولكلن بلر قلوم یلونس در
حركخ توم حداء حاص شد و حط بر شخ.
و مهچننی اتخ این چهار حركخ جاری ویشود در چهار شج قدر ،و شج قلدر خملیف
نرسخ و ر فروضای كه بر وردم وارد ویشلود در علرض تلال ،مهله در شل ای قلدر خكذلاره
نازل ویشود و از این ش ا هپن ویشود بر وردم در عرض تال .و آن چهار شلج ،اول ،شلج
وشرخ اتخ و آن شج نرهه شعذان اتخ .و شج دو می ،شج اراده اتخ و آن شج نوزدهن
شهر وذارك رو ان اتخ .و شج تروم ،شج قدر اتلخ و آن شلج بیسلخ و خكلن ولاه وذلارك
رو ان اتخ .و شج چهارم ،شج ق اء اتخ و آن شج بیسخ و تروم ولاه وذلارك رو لان
اتخ.
و اوا شج نرهه شعذان هنوز از تال كهنه اتخ و آن شج وشرخ اتخ و هرچه حاخد در
تال نو بر تو وارد بیاخد خك جزی از آن در آن شج خواتته ویشود از برای تو ،و ا ر دعای
آن ِ

حكلین و عذلادی حكلین و ت كلخعی حكلین و تلوجهی حكللین ،حلدای حاصل ولیشلود؛ و آ له حاخلد
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حسذج وعای تو حه تو برتد ،منیرتد .و در شج نوزدهن كه شج اراده اتخ ،آ ه را كه خدا
خواتته از برای تو اراده ویكند؛ پس حاخد در این شلج ت لرع و زاری تلو ز خلادتر حاشلد از شلج
اول .ههخ اخنكه در این شج هن بر تو وارد ویآخد آ ه حاخد در عرض تال وارد بیاخد بیش از
شج اول .و شج تروم كه شج قدر اتخ ویرتد حه تو بیش از آ له رتلرده اتلخ در شلج
اول و دو می و حاخد ت رع و زاری تو در این شج ز خادتر حاشد ،ههخ اخنكه حعد از خوات خدا
و اراده كردن ،تقدیر هن منلوده .و حلداء در اول و دو می آتلانتر اتلخ از حلداء در تلروم و حاخسلخ
ت رع كرد در این شج تا ا ر در شج اول و دو می و تروم حداء حاص نشلده و حلط هنلوز حاخلد
نازل حشود بر تو ،پس توحه كین و دعا كین كه حط نازل نشود و حداء در این شج حاص شود،
و تتهه اجزاء او متام نشود و تا حه ق ا نرترده بر ردد و او ا هن نشود .و مهچننی شج چهارم
كه شج ق اتخ ،تتهه اجزاء حط درتخ ویشود و ا ر در اوشج ت رع و زاری و توحه كردی
ك
كه حداء حاص شد ،ف ا .واال چون صذح شود او اء ویشود و حدای در او نرسلخ دخگلر .و
حاخلد اوشللج ت للرع و زاری تللو بیشللتر حاشللد ،ههللخ اخنكلله شللج ق اتللخ و بر ش ل از ق للا
وشللكلتر اتللخ از بر ش ل از اراده و وش لرخ .و ا للر هللن اوشللج حاص ل نشللود ،دخگللر او للاء
ویشود و چارهپتیر نرسخ و وقیت كه حلطی نلازل شلد ،دخگلر شلد ،وگلر خلدا حعلد فرجلی دخگلر
حدهد .و خدا تو را اور فرووده در این چهار شج كه دعا كین تا وستجاب شود و شاخد در خكی
از این ش ا وستجاب شد .و اوا آنكه ق ا شد ا ر دعا كردی ،اخخ آ ه حاخد در آن تال بر
ً
تو وارد آخد ،اندكی عقجتر وارد ویآخد .وثط هر اه حاخد در اول تال ارری خا ناخوش شوی ،در
آخر آن تال واق ویشود این؛ و از آن تال بیرون منیحاشد .هبر حال این چهار شج را حاخسخ
عذادت كرد و عذادت را شج حشج ز خادتر كرد تا حداء ا ر در شج اول حاص نشده ،در دو می
خا تروم شود .و این اتخ كه بر ش از وشرخ آتانتر اتلخ از بر شل از اراده ،و بر شل از
َ
َ
اراده آتانتر اتخ از بر ش از ق َدر ،و بر ش از ق َدر آتانتر اتخ از بر ش از ق ا ،و بر ش
از ق ا آتانتر اتخ از بر ش از او اء .حلكه از او لاء دخگلر بر شلتین نرسلخ و در آن حلدای
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منیحاشد و هرچه او ا شد ،دخگر شد.
حاال پس ا لر در آن تله شلج نكوشلردهای در عذلادت ،در شلج بیسلخ و تلروم حاخلد
حكویش تلا حتلوای ،شلاخد دعلا در ایلن شلج وسلتجاب شلود ،و اولام عصلر حلاب ف ل را بلر تلو
وفتوح تازد .ههخ اخنكه آ ه در روزها و ش ا تو ویكین ،مهه را وطجكه ویبرند در نلزد اولام
عصر تو و خدوخ اخشان .مهنی اتخ كه آ ه در ولك ویشود ،صذح تا صذح آن را حه عرض
اوام عصر ویرتانند .ههلخ اخنكله مهله وطجكله ك
خلدام اولام عصلرند حلدلر قلول وعصلوم كله
و لیفرواخنللد ا .املالجكــة خلـ ّـااونا و رـ ّـاام ش ـیعتنا .ولكللن چللون وللردم ای لن وطلللج را من لیداننللد

وی و خند یآهذر منیدانسخ تا جذرجرل منلی فلخ ،و اخنلا جاهلنلد .و جلاهیل كله ولن ولی لو می
ك
وطهاخند كه یپ علوم غر یذه رفتهاند و از علن اه بیخ و ف رلخ اخشان خذری ندارند .حاشلا
ك
كط كه امئه حمتاح حه جذرجر حاشند ،چگونه اخشان حمتلاح حله ك
خلدام خلود ولیحاشلند؟ حلكله
و
وطجكه نوكر شرعران اخشان ویحاشند و وطجكه از شعاع وموننی جن خل شدهانلد و ولموننی
جن از شعاع این شرعران خل شدهاند .حلیل چلون وطجكله را خلدا خلل كلرده ههلخ اخنكله
ك
ك
هر خك ووك شریئ از اشراء حاشند ،چنانكه نرسخ چر ی در ولك وگر اخنكه ولكی ووك بلر او
اتخ ،ذهتا آ ه از نزد خدا بر یآهذر ویآخد وحی خداتلخ و وحلی خلدا غرلر خداتلخ و غرلر
ك
خدا خل خداتخ .پس ولكی ووك اتخ بر این خل و این حدهیی اتخ كه خدا وطجكله
را خل كرده تا اشراء را حفظ مناخد و وطجكه هن حمتاح حه حفظ نرستند ،حلكه اشراء حمتاجند
حه حفظ وطجكه؛ و این حفظكردن ،خدوخ وطجكه اتخ در ولك خداوند و خدا هن حمتاح
حه وطجكه نرسخ و ههخ حفظكردن ،خل حمتاجند حله آ لا .پلس چلون از بلرای هلر چرل ی
وطجكه حافظند ،حیت از برای ووی حدن تو وطجكه را خل كرده كه آن را حفظ مناخند و حال
اخنكه خود او هن ویتوانسخ حفظ مناخد .تو حمتاجی حه حفظ وطجكه ،و خدوخ وطجكه این
اتخ كه تو را حفظ مناخند .حاال اخنكه وطجكه تلو را حفلظ ولیمناخنلد و حلال اخنكله خلدا خلود
ویتواند تو را حفظ مناخد نه این اتخ كه خدا حمتاح اتخ حه حفظ اخنا ،حلكله ایلن خلدوخ
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ً
وطجكه اتخ در ولك ههخ احتراح تو .وثط خدا آفتاب را خل كرده اتخ كله روشلن مناخلد
عاو را و حال اخنكه خود ویتوانسخ روشن حنهاخد عاو را حدون آفتاب .حلكه آفتاب هن تذی
اتخ و این هن خدوخ این اتخ در ولك .حاال چون كلطم خلدا خلل خداتلخ و از بلرای
ر خل خدا وطجكه حافظند ،از برای كطم خدا هن وطجكه حافظند ،پس وحی خدا هن
حاویل ولیخواهلد ههلخ اخنكله هلر شلریئ حلاویل دارد .ذهلتا حاول وحلی خلدا جذرجرل اولنی
اتخ و چون این وحی از حا ن امئه ویرتد حه هاهر امئه ،پس حه فروان عیل بلن ای اللج،
جذرجر حافظ این وحی اتخ و حاو این وحلی اتلخ و حاخلد ایلن وحلی را از حلا ن اخشلان
حگررند و حه هاهر اخشان برتانند و نوكر اتخ و حاخد نوكری كند ،و هر اوری را كله حله او حفرواخلد
ا اعخ كند و این فرواخش آقای اوتخ.
و اوا خك وعین حلندتر از این ا لر خبواهرلد حفههرلد ایلن اتلخ كله ا لاعی شلرعه اتلخ و
ك
كاول واخل اهلل اتخ و حنابر این قول ،حاخلد هلر فریضل كله از خلدا نلازل
تین اخنكه یآهذر
ویشود اول حه یآهذر برتد و از یآهذر حه امئه برتد و از امئه حه انذرلا برتلد و از انذرلا حله انلایس
برتد و از انایس حه وموننی جن برتد و از وموننی جن حه وطجكه برتد .حلاال ا لر حگلوی كله
وحی خدا از یآهذر اف

اتخ ،خطف ا اع كردهای كه او اول واخل اهلل اتخ ،پس حاخد

یآهذر اول واخل اهلل نذاشد .و ا ر حگوی كه وحی خدا پس از یآهذر اتخ ،پس ایلن وحلی
هن خلیق اتخ از خل خدا و در حتخ رتذه آن ب ر وار واق اتخ .پس حاخد این وحی از او حه
وردم برتد ز یراكه این فریض اتخ از جانج خدا بلر خلل و رل فر لها اول حاخلد حله یآهذلر
برتد و از او حه امئه و از امئه حه انذراء و از انذراء حه انایس و از انایس حه وموننی جن و از وموننی
جن حه وطجكه و از آجنا حاخد حاولش جذرجر حاشد تا حله وقلام لاد كله جسلن ایلن ب ر لواران
حاشد و هاهر نذوت .پس از حا ن نذوت او ویآورد حه هاهر نذوت ویرتاند ،و عری هن ندارد
این؛ ز یراكه وحی ،وحی خداتخ بر خل و از یآهذر هن ویرتد حه خل اوا بواتطه جذرجر
و جذرجر حافظ اوتخ .چنانكه آفتاب خلیق اتخ از خملوقات خدا و بر او وطجكه حافظند و
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شللعاع او نرلز خلللیق اتللخ از خملوقللات و وطجكلله حافظنللد او را .و هر للاه مشللا آجرنللههللای حس لرار
ك
حگتار خلد بللر روی زولنی ،آفتللاب در هر خلك از اخنللا كلله بیفتللد خلك ولكلی حاخلد ووك ل او حاشللد و
وطجكه آن شعاع آفتاب را از نزد آفتاب ویآورند و حمافظخ ولیكننلد تلا در نلزد ایلن آجرنلههلای
وتعدده ویرتانند ،و وطجكه ویرتانند نور آفتاب را حفرووده آفتاب حه این آجرنهها .و منیشود
حافظ هر دو
كه خلیق حاشد و ولكی او را حافظ نذاشد و هن آفتاب خل اتخ هن شعاع او ،و
ِ

وطجكه اتخ و عری هن در ولك هبن منیرتد .حلكه این ونه اعتقاد از علنی حمكلخ اتلخ و

این خلقخ و این حفظكردن وطجكه ور اشراء را عنی خلقلخ اتلخ و حمكلخ ایلن خلقلخ را
حكمی ویداند و او ویداند كه چگونله خلل كلرده اتلخ خلدا خلقلخ را ،و چقلدر حمكلخ در
این خلقخ ویحاشد.
حاال كله فههردخلد رل فروضلات از خلدا نلازل ولیشلود بلر یآهذلر و از یآهذلر حله ولردم
ویرتد بواتطهای چند ،پلس واتلطه را تنل ل ولیدهنلد تلا در علاو وطجكله .پلس جذرجرل در
اخنجا واتطه اتخ وابنی حا ن اخشان و هاهر اخشان و ولی رلرد حله اذن و اولر اخشلان از حلا ن
اخشان و ویرتاند حه هاهر اخشان .پس چنا ه حدخد اتخ كه ح رت اورر اتلتاد جذرجرل
اتخ ،تعلمی او كرد آ ه را كه حاخسخ حه وردم برتاند و اآلن ح رت اورر تعلمی جذرجر ویكند
خلقخ جذرجر  ،و مهرشه در اول خلقخ او تعلمی او ویكند آ ه را كه حاخد حعد برتاند.
اول
ِ
در ِ

ز یراكه متام وجود او حسذج ح رت اورر اتخ و اول وقام او از نور انذرلا خلل شلده اتلخ كله
خلـااونا و ّ
شرعران ح رت اوررند تطم اهلل علرله و فرولود ّا .املالجكـة ّ
رـاام شـیعتنا و جذرجرل
خادوی اتخ كه ح رت اورر هروقخ خبواهد وحی حله زولنی حفرتلتد بواتلطه او و حله محل او
ویفرتتد و حه او اور ویفرواخد این خلدوخ را .و حلدخد اتلخ كله در هلر شلج قلدر ح لرت
قامئ عج اهلل فرجه ویفرواخند حه وطجكه تا آن فروضلای كله از خلدا رتلرده اتلخ حله اخشلان
بیاورند و حه جسد اخشان برتانند و این اتخ وعین ّ
تنز ل املالجكة و الروح فهیا حـاذ .ر ّهبـن وـن
ّكل اور سالم هی ّ
حیت وطلع ال جر .ههخ اخنكه رورشدهنده رل وللك ایلن ب ر واراننلد و حله
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اذن ح لرت قللامئ نلازل ولیكننلد رل اوللوری را كله خلل وأوورنلد حلله او .و ایلن اتللخ وعللین

اشرم االرض حن ر ر ّهبا چنانكه در ز خارت ویخوای و اشرم االرض حن ركن ههخ اخنكله آ له
در زونی ویحاشد مهه اشعه او خند ،ز یراكه اخشانند ونرر رل انلوار و لرورشدهنلده مهله علاو.

پس وطجكه ر احكام اذهی را حه اذن این ب ر واران ولیآورنلد بلر جسلد ایلن ب ر لواران .حلاال
این خك وعین از برای این بود كه چطور قرآن در شج قدر نازل شده و این ،خعین چه.
كً
و اوللا خ لك وعللین دخگللر از بللرای او ای لن اتللخ كلله قللرآن كللط در شللج قللدر نللازل شللد در
بیخاهعهور و حعد حدفعات توره توره و آخله آخله در زولنی بلر یآهذلر نلازل شلد .و اعلین دخگلر
كَ
ووحد و خگانه بود و در این عاو كه آود ك
تكثلر یلدا كلرد .و اعلین دخگلر خلود
قرآن در عاو غرج

ً
ح رتاورر ،اص قرآن اتخ و در هر عاهی حطور آن عاو ههور فروود و قرآن آن عاو بود .وثط
در این عاو ،حطور انسان كاو جلوه كرد و در عاو حروف حه این حرفها وركلج شلد و در علاو
لاد حله ایلن وللداد و اوراق و تلطور جللوه كلرده اتللخ كله حله مهلنی چشللن لادی هلن دخلده
ویشود و حه زحان ادی خوانده ویشود .و مهچننی در هر خك از عواو هزار هلزار انله ،حطلور
آن عاو جلوه كرده اتخ كه حه چشن آن عاو ویبینند و حه زحان آن عاو ویخوانند .پس این

عاو كذرر ،مهان قرآن اتخ و عاو صآرر مهان قرآن اتلخ و هراكل انلایس مهلان قلرآن اتلخ و
حمكخ فلسیف مهان قرآن اتخ و هزار هزار عاو مهه مهان قرآن اتخ كه هر خك این ور جلوه
كردهاند كه هستند .و چون قرآن در مهه عاهها نازل شلد و در مهلهجلا حاول داشلخ ،ذهلتا در
این عاو َع َخض هن نازل شد و تا جذرجر منیآورد ،یآهذر یشتر منیخواندند و ویفروودند ولن
منیدامن تا جذرجر نراورد از جانج خدا و منیخواندند تا منیآورد حدلر قلول خلدای تعلایل كله
ّ
ویفرواخد واخنطو عن اهل ی ا .هو اال وحی یوحی و ویحاخسخ حه ر ی هاهر حركخ حفرواخنلد
ّ
چنا ه فروود انا حشر وثلكن یوحی ایل اّنا اهلكن اله واحا خعین ومن حشری وث مشا كه وحی كرده
شده اتخ حسوی ون اخنكه خدای مشا خدای واحد اتخ .و آن ب ر وار حه قوه حشری در وران
ولردم تلللوك ولیفروللود ولكللن هللر فریضل كلله حلله خلل ولیرتلرد اول حلله قلللج ح للرت یآهذللر
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ویرترد و حعد از او ونتشر ویشد در خلل  .و چلون لسلان او و دتلخ او و نفلس او ح لرت
اورر اتخ ،ذهتا حه لسان خود و نفس خود رتانرد ر فروضلات را و از او رتلرد حله انذرلا و از
انذرا حه انایس و از انایس حه وموننی جن و از آ ا حه وطجكه و حروان و نذات و اد رترد آ ه
حاخسخ برتد؛ چه در حقرقلخ و چله در ر خقلخ و چله در شلر خعخ .پلس در هلر ولرآی نلور او
افتاد و ونصذش حه صذآی شد .حیت ا ر انذرا قذول والخخ ح لرت اورلر را نكلرده بودنلد ،خلعلخ
نذوت منی وشردند .و مهچننی هر شریئ ووجود نشد وگر حه قذول والخخ آن ب ر وار ،حلكه چون
بر عهد خود حایق واندند ذهلتا خلعلخ نذلوت وشلانردند اخشلان را .چگونله نله و حلال اخنكله از
جانللج او رتللول بللر وللردم آوللد و كتللاب نللازل شللد؛ حللدلر قوللله صلللواتاهلل و تللطوهعلرله كلله
ویفرواخد انا ورسل الرسل و انا ونزل الكتج حلكه مهه انذرا ،شرعران او خند و مهه علوم از شعاع
او خنللد و مهلله كتللج ف لرلخ او ،و خللود او جلللوه كللرده اتللخ در آجرنلله ووتللوی و عرسللوی و
ابراهرهی و اخنا جلوههای او خند .پس این اتخ كه ویفرواخد انا ادم و انا ن ح و انـا ابـرهمی و انـا
ووی و انا عییس و انا ّ
حمما و انا عرش و انا كری .پس اوتخ مهله انذرلا و اوتلخ مهله اولرلا و
اوتخ مهه عرش و وادون او ،و اوتخ كه جلوه كرده در ر آجرنههای قواح

ر ولك و در

مههجا زحان اوتخ و خنده در ر هلزار هلزار علاو .پلس حنلابراین لاهی هلن از زحلان جذرجرل
و خاتخ ههخ اخنكه خادم آن ب ر وار اتخ حدلر قول خود آن ب ر لوار كله فرولود ّا .املالجكـة

ّ
ّ
خلااونا و راام شیعتنا .پس حنابراین اوری را كله حله جذرجرل فروودنلد ایلن اتلخ كله چرل ی از

حا ن اخشان حگررد و حه هاهر اخشان برتاند و هرچ عری هن نلدارد در وللك ،حلكله غرلر از ایلن
وری دخگر منیشود حاقت ای حمكخ.
حاال ش های مناند بر كیس در این وطلج و واضحتر از این هن كیس منی و خد برای مشا
و هبتر از این هن كیس منیفههاند حه مشا .پس حعد از این انشاءاهلل از كیس خنواهرد شنرد این
را كه وی و خند یآهذر منیدانسخ آ ه را كه جذرجر نراورده بود.

و مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آلهالطاهر ین
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«ووعظه بیس ودوم»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

كطم وا از تفسرر این آخه شر خفه ونهتی شد حه بیان وسأله حداء و آن را قدری از برای مشا
شرح كردمی و حاز اوروز قدری شرح ویكنمی تا خوب این وسأله را حفههرد.
و حاخلد حدانرلد كلله حلداء خعللین نذللود و شللد ،اولا نگوجرلد كلله اولری را خللدا خواتللخ و حعللد
پشلرهان شللد .حلكلله خللدا پشلرهان منلیشللود ز یراكلله رل اولور نللزد او حاضللر و واضللح اتللخ و
ویداند پس و یش مهه خل را ،و نرك و حد مهه اشراء را ویداند؛ حلكه ویبیند .حیل چون
اوورات بر خل پنان اتخ اوری كه نزد اخشان ههوری دارد هر لاه خملیف شلود ولی و خنلد ایلن
حلدای بللر خللدا حاصل شللد .و خلا اخنكلله اولری در ورلان وللردم ههللور نداشللخ ولكللن خلك دفعلله
ك
ههلوری یلدا كلرد ،بللر ایلن هلن وللردم ولی و خنلد حللداء بلر خلدا حاصل شلد .واال حلدای بللر ذات
وقدس خدا نرسخ حلكه حداء بر خل و اوور خل اتخ.
حه متام دل و وش و هوش خود ولتفخ كطم حشو خد تا این عللن را حفههرلد ،و دانسل
علن حداء اف

از ر عذادات اتخ و خدا از هرچ یآهذری عهد نگرفخ وگر اخنكه اعتقلاد

كرد این وسأله را و حه اعتقاد حه این وسأله عهد رفخ از مهه انذراء.
پس وعین حداء ،ههور اوری اتخ كه خمیف بود بر وردم و این حدهیی اتخ كه ههور اور
بر خل اتخ نه بر خدا .ههخ اخنكه هرچ اوری از خدا پنان نرسخ .پس بر امئه و انذراء هن
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حداء هسخ اوا بر خدا حدای نرسخ.
حاال خك وقدوه وی و می تا اخنكه از وسأله حدا هبرهای بذر خد و آن این اتخ كه از برای
خدا دو علن اتخ :خك علن ذات اتخ و خك علن صفات .اولا عللن ذات آن اتلخ كله هلرچ
چرز عارض او منیشود و هرچكس هن آ اهی از او منیخاحد و از برای او وعلووی هلن نرسلخ .و
مهچننی از برای خدا دو

اتخ :خكی عنی ذات اوتخ و از برای او وسهوعی نرسخ ،و از

برای او دو حصر اتخ :خكی از آن عنی ذات خداتخ و از برای او وذصری نرسخ .پس ذات
ً
خدا حمتاح حه هرچ چرز نرسخ ،او واجلجالوجلود اتلخ و حمتلاح حله خلل نرسلخ احلدا .و اولا
خل در بودن خود حمتاح ویحاشند حله خلدا ،ههلخ اخنكله خلود خلود را ووجلود نكلردهانلد ،خلدا
اخشان را بوجود آورده؛ و خدا در بودن خود حمتاح حه خل نرسخ.
حاال این وسأله حداء از عنی حمكخ اه بیخ اتخ و ا ر كیس غرر این را اقلرار كنلد از
حمكللخ اه ل بیلخ پللا بیلرون للتارده اتللخ .و اخنكلله فتلمی از بللرای خللدا دو صللفات اتللخ از
حمكخ اتخ خكی ذای اتخ و او حمتاح حه خل نرسخ و خكی فعیل اتخ و از خل اتخ و
آن امئهاند و علن خدا دو علن اتخ و از برای علن ذای او وعلووی نرسلخ چنا له فرولودهانلد
ّ ّ
عز وجل ّربنا و العلن ذاته و ال وعلوم و الغصر ذاته و ال وغصر و السهع ذاته و ال وسـه ع .و
كا .اهّلل
وعلوم اتخ كه شناخته منیشود ذات او چنانكه یآهذر فروود واعرفناك ّ
حـو وعرفتـك و هر لاه
یآهذر ذات خدا را نشناتد ،الذته غرر او هن منیشناتد .پس یپ حه ذات خدا منیتوان برد.
اوا وی وجمی خدا را دو علن اتخ خكی از علههای او علن وكنون و خم ون اتخ و در نزد
خود اوتخ و هرچكس او را درك منیكند حیت یآهذر صیل اهلل علره و آله حدلر اخنكه ا ر مهه
علن خلدا نلزد یآهذلر بلود منلیفرولود ّ
رب زدین علهـا و ا لر مهله عللن خلدا نلزد یآهذلر اتلخ چلرا
ویفرواخد ّ
رب زدین علها و ا ر نزد خلدا هسلخ علهلی دخگلر ،پلس مهلان عللن وكنلون و خمل ون
اتخ و هرچه یآهذر دعا ویكند ،خلدا هلن عللن او را ز خلاد ولیكنلد .و اولا علهلی كله غرلر ذات
اوتخ ،آن نزد امئه ا هار اتخ .حلكه خود این ب ر وارانند علوم حادثه خداوند عاو و اخشانند
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آن خزاجن علووی كه نزد خداتخ و هلركس را كله خلدا خبواهلد از ایلن عللن ولیدهلد آ له كله
ّ
خبواهللد چنا لله خللود فروللوده اتللخ و ال حییط ـ  .حش ـ وــن علهــه اال اماشــا و ای لن اتللخ كلله
ً ً
ً ً
خداوند عاو علن اخشان را آنا فآنا ز خاد ویكند .چنانكله اولام فرولود عللن آن اتلخ كله آنلا فآنلا
ز خاد شود چنانكه بر وا ز خاد ویشود .و فروودند ش ای عه علن ولا ز خلاد ولیشلود و حلدخیث
هسخ كه ش ای عه امئه ویروند حه آ ان و حدخیث دخگر هسخ كه در شل ای قلدر ،عللن
امئه ا هار ز خاد ویشود .حاال كیس كه حاخد صاحج ر ی وتط حاشلد كیسل اتلخ در ورلان
وردم كه اوام را صاحج علهی حداند كه ممكن اتخ اخنكه اوام حداند او را .و این وعلوم اتخ
كه آ ه را واها ویدانمی ،مهه را انذرا ویدانند و آ ه را كه انذراء ویدانند مهه را امئه ویدانند ،و
آ ه را كه امئه ویدانند متام را یآهذر ویداند ولكن از علن وكنون و خم ون كه در نزد خداتخ
ك
هرچه را كه حه یآهذر داده اتخ ویداند واال فط و این اتخ اعتقاد صلاحج ر یل وتلط و
رب زدین علهـا و یآهذلر هلن فرولود ّ
رب زدین علها و خداوند عاو فروود مل ّ
این اتخ وعین ّ
رب
زدین علها و خدا هن ز خاد كرد علن او را چنانكه مهرشه ویفروود و ولیفرواخلد ّ
رب زدین علهـا و
مهرشله هلن خلدا ز خلاد ولیكنلد علللن او را و مهرشله از عللن وكنلون و خمل ون بلر آن ب ر لوار ز خلاد
ً ً
ویكند آنا فآنا .این بود شرح بودن دو علن از برای خدا و اخنكه از برای او علهی اتلخ ذای و
علهی اتخ حادث.
حاال وعین دخگر كه اندك حاالتر رو می این اتخ كه وی وجمی آن علن وكنون و خم ون كله
در نزد خداتخ ،یش از یآهذر اتخ خلا حعلد از یآهذلر ،خلا خلود یآهذلر اتلخ؟ ا لر ولی وجرلد
خ خنه علهی كه نزد خداتخ یش از یآهذر اتخ ،پس او حاخد اول ولاخل اهلل حاشلد .و ا لر
وی وجرد پس از یآهذر اتخ ،پس حاخد در حتخ یآهذر حاشد .و ا ر ولی وجرلد آن خلود یآهذلر
اتخ ،پس الذته یآهذر حاخد از خود وطل حاشد و هسخ و ویداند آن علن را .و حنلابراین حاخلد
علن وكنون و خم ون ،حاالتر از وجود یآهذر حاشد .اخخ منیدانرد حاال چطور شلد و چله بلود
علن وكنون و خم ون ،حاال اندك شرحی برای این وی لو می از بلرای ایلن وطللج تلا شلاخد خلك
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چر ی از این را حفههرد و انشاءاهلل هر خكی از مشاها حقدر خود هبرهای خواهرد برد و وراد ولا از
این كلهات این اتلخ كله حفههرلد اخنكله عللن وكنلون و خمل ون در نلزد خلدا چرسلخ و شلرحی و
تفصریل وی وجمی تا خدا چه خواهد.
ً
كاوال حدانرلد كلله خللدا چللهحس لرار از آن چرزهللای را كلله و لیخواتللخ خل ل كنللد آفر خ لده و
چهحسرار از آ ا را نرافر خده و عاو هبهه بود یش از خلقخ و چنا ه ویداند آفر خدهشد ان را،
ویداند آ ا را كه نرافر خده و علن او ااقذ وث علن اوتخ ااحعد حدلر قوله

كه ویفرواخد

علهه هبـا مغـل كونـه كعلهـه هبـا حعـا كونـه وثل جنلاری كله لیش از تلاخ ونذلر ولیدانلد چله
ولیخواهللد حسللازد ،و وقللیت هللن كلله او را تللاخخ ولیدانللد چلله تللاخته وثل دانسل

لیش از

تاخ ونذر و ویدانلد ك
كلن و كرلف او را لیش از تلاخ چنانكله ولیدانلد حعلد از تلاخ  .و
مهچننی اتخ ح ك ا یش از حنا ویداند چنا ه ویداند حعد از حنا .پس واضح شد كه خدا عاو

بود حه خل یش از خل  ،چنانكه عاو اتخ حعد از خلقخ حه خل خود ،و از ككن و كرف آن
خمذر اتخ چنانكه قذ از خل خمذر بود .پس ویدانسخ چه خلل ولیكنلد چنانكله ولیدانلد
چه خل كرده.

و خدا را دو علن اتخ :خك علن واكان و خك علن ولاخكون .خلك علهلی كله چله حعلد از
این ویآفر خند و خك علهی كه چه آفر خده اتخ .حاال چون خداونلد علاو خلامتالنذرلنی را اول
واخل اهلل قرار داده اتخ ،خعین اول آفر خدهشد ان ،ذهتا آ ه را كه خدا آفر خلده در حتلخ رتذله
او خند و یآهذر عاو حه ر اخنا ویحاشد .و اوا آ ه را كه خدا هنوز خل نكلرده و نرافر خلده و
ویداند كه چه خل خواهد كرد حعد از این ،این اتخ علن وكنون و خم ون در نزد خدا و این
علن قذ از ایاد اتخ اقت ای كا .علیها مغل اجیاد العلن و العلة خعین خدا عاو اتخ یش
از ایاد علن و علخ .پس آ ه آفر خده شده اتخ در كلف دتلخ خلامتالنذرلنی اتلخ چنا له
چر ی در كف دتخ تو اتخ و ویبینرد او را ،و آ ه ووجود نشده وث آن اتلخ كله در كلف
دتللخ او نرسللخ و عللاو حلله او نرسللخ چنانكلله در كللف دتللخ تللو چرل ی نرسللخ و عللاو حلله او
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نرسیت.
احلاص خدا عاو اتخ حه آفر خده و نرافر خده هر دو ،حلدلر قولله تعلایل كله ولیفرواخلد و
ال حییط  .حش ون علهه و نرسخ فریق وابنی خدا و یآهذر وگر اخنكه خلدا علاو حله آفر خلده و
نرافر خده هر دو هسخ ،و یآهذر عاو حه نرافر خده نرسخ.
حاال حداء در آن علن وكنون و خم ون اتخ كه در نزد خداتخ كه هرچله از آن عللن را
خدا ویخواهد ابراز ویدهد و هرچه را كه منیخواهد ابراز منیدهد و حداء در آن چرزها ویشود
كه هنوز حتهاوه خل نشده اتلخ و ا رچله حله وشلرخ و اراده خلدا تشلته حاشلد و تقلدیر هلن
كرده و ق ا هن منوده ولكن حه او ا نرترده .وث تاخ جنار ونذر را یش از رتردن حه او ا
كه هنوز ونذر نشده اتخ و ویتواند او را چر ی دخگر حكند .پس مهنیكه ونذر شد دخگر غرر ونذر
منیشود وگر اخنكه از برای آنكه حه او ا رترده اتخ حموی حاشد خا اثذای .و خدا در اخنجا خا
حمو ویكند خا اثذات ،حدلر قوله تعایل كه ویفرواخد میحو اهّلل واخشا و خثغ .
پس دانسترد كه علن حداء علن وكنون و خم ون اتخ و این علن نه در نزد انذرا اتخ و
نه در نزد امئه .و ا ر كیس حگو خد این علن در نزد امئه ولیحاشلد ،غلایل اتلخ .حلاال جلاهیل در
اخنجا اشتذاه نكند كه حگو خد یآهذر جاه حه علن اتخ و اندكی خوشلحال هلن حشلود بلر ایلن
وطلج كه چون یآهذر جاه اتخ و این هن جاه  ،پس وناتذیت حا یآهذلر دارد ،و حگو خلد
ك
حللاال وللن جانش لنی یآهذللرم و وث ل او و لیحاشللد حعیض ل از صللفات وللن .حاشللا و كللط ،حلكلله
وی وجمی كه آ ه آفر خده نشده اتخ و خل نشده اتخ او منیداند و اوا آ ه خل شده اتخ
یآهذر اول واخل اهلل اتخ و حمرط بر ر واخل اهلل اتخ و مهه واخل اهلل در كف دتخ
اوتخ و ویبیند چنا ه چر ی در كف دتخ تو اتخ و ویبیین او را .پس آ ه هسخ آن را
یآهذر ویداند و اولا آ له نرسلخ كله نرسلخ و الذتله منلیدانلد وگلر نرسلیت .و هسلخ را هسلخ
و لیدانللد و نرسللخ را نرسللخ ،هسللخ را نذاخ لد نرسللخ دانسللخ و نرسللیت را هللن نذاخ لد هسللخ
دانسخ ،وواف حمكخ .پس ا ر حعد از این خل كلرده اتلخ خلدا چرل ی را و هسلخ كلرده،
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یآهذر او را هسخ ویداند و اوا ا ر نرسیت اتخ كه نرسلخ اتلخ .و هرچله را كله خلدا خلل
ویكند حه اخشان خل ویكند ،ز یراكه اخشانند وشرخ خدا و اراده خدا و قدر و ق ای خدا و
ا ر هن متام كرده حاشد خلیق را حه اخشان متام كرده و او ا منوده اتخ او را .پس ا ر خبواهد كه
این خل ِ متام و او ا شده را هن حمو كند خا اثذلات كنلد ،نرلز حله اخشلان حملو خلا اثذلات ولیكنلد.

ههخ اخنكه اخشانند اور و حكن خدا و اخشانند ا اء و صفات و وعای ا لاء و صلفات خلدا
چنانكه خود فروودهاند كه اوا املعاین فنحن وعانیه و حنن جنغه و خاه و لسانه ایل آخر.
حاال اخنكه شنردخد یآهذر عاو اتخ حه واكان و واخكون ویخواهمی وعین این حلدخد
را حفههمی و این حدخ ِد حسرار شر خیف اتخ و اوا حسلرار حسلرار وشلك اتلخ و اورلد اتلخ كله
انشاءاهلل تعایل حطوری آتان منامی این بیان را كه وث غلتای كله ولادر حله دهلان فل خلود
وناتج ویمناخد ،وناتج فهن مشاها حشود.
ً
خلدا صلفحه ایلاد را رعلا خكدفعلله ایلاد منلوده خعلین هللر جلزی از صلفحه ایلاد را كلله
ویحاخسخ در جای قرار حدهد ،وث اجزاء ترودی را در ترود جاها قرار داده ،و اجزاء دهری
را در دهر جاها قرار داده ،و اجزاء ولكی را در ولك جاها قرار داده ،مهه را خكدفعه جاها قرار
ً
داد .وثط این عاو عرض از اول آدم تا خامت ،ر اوقات و ازونه و اوور و اشراء و اجزاء ایلن
عاو را از احتدا تا انهتا مهه را ترجای خود قرار داد و خل كرد حا هن ،لكن هركداوی را در خلك
زوای و در خك حلدی و خك وری از برای خك اوری و خك شریئ كه خواتخ بر تر جای خود
قرار داد .و ویدانسخ كه این عاو را چطور خل ویكند و هر وقیت خك چر ی را صطح دخد و
در آن زوان و بر آن وكان و شخیص خمصوص خا شریئ خمصوص كه صطح دخد آفر خد لوری
كه از حمكخ صالح بود بر اشراء خمتلفه حطرق خمتلفه و چنان اتخ كه اآلن هركس كه از اه
هبشخ اتخ در این عاو در مهنیجا كه هسخ وقاوی كه در هبشخ هسخ دارد ،و حه نعهیت
كه وال اوتخ ك
وتنعن اتخ ا رچه در این عاو اتخ ولكن در هبشخ اتخ .چون از این عاو

رفخ و دخد آجنا را ویداند كه مهان بوده اتخ كه ك
وتنعن بوده در آن .چنا ه خوای ویبیین و
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حعد از دو تال تعذرر او را حه هاهر ویبیین و آ ه تو در خواب ویبیین ومون حه هاهر ولیبینلد
در بیلداری .و ایلن را كلله تلو در خللواب در علاو وثللال ولیبیلین او در مهلنیجللا در دللش نقللش
ویشود .ههخ اخنكه دل او آجرنه متاممنای اتخ و آجرنه غرجمناتخ و آ ه در غرج اتخ در
دل او نقش ویحندد و چون خدا تشته بر وا و آخنده بر وا را خكذاره خل كرده ،ومون ویبیند
تشته و آخنده وا را حه خك چشن ،ا رچه وا تشته بر خود را منیبینمی و آخنده را هن آ ه در نزد
وا نذاشد خنواهمی دخد .پس چون آجرنه قلج ومون را صفای اتخ ونطذ ولیشلود در او رل
ك
تشته و آخنده چنا ه ر در خای ایاد در دل امئه ا هار ونقش ردخده ههخ اخنكه در خای
ایاد در تر جای خود ویحاشد و واها بر او وی تر می و امئه واهلا را و لیش و پلس و واقذل و
واحعد وا را حه خك چشن در در خای ایاد ویبینند .پس تو در این در خا وی تری نه در خا بلر تلو
وی ترد.
از این كلهات حسلراری از وسلاج حل ولیشلود ا لر حله متلام دل و لوش و هلوش خلود
ولتفخ شو خد ،از آن له خطیف نرسخ در ك
تین و شرعه كه این قرو ی كه در افل یداتلخ،

ر خه آ ان اتخ بر تردالشهدا .و ك
تخ این این اتخ كه چون تردالشهدا در جای از در خلای
ایاد واق اتخ ذهتا یشتر تأثرر كرده در آ لان .حلاال َ
ولثیل از بلرای اخنكله چلرا بلر تردالشلهدا
ر خه كرده اتخ آ ان یش از شهادت این اتخ كه فرض ویكنمی این زوان را خك در خلای و
شهادت تردالشهدا را خك تنگی كه در وران آن در خا بزی و ووجها برخرزد از آن تلن
ا راف برود تا لج در خا .پس ا رچه تن

و حله

در وران در خا خورده ولكن تأثرر كرده اتخ حه للج

در خلا .پلس شللهادت تردالشلهدا هلن در ورلان در خلای ایلاد واقل شلد و تلأثرر كللرد بلر للج در خلا
چنانكه تأثرر كرد بر ح رت آدم و نوح و ابراهمی و وویس و عریس و هر خك از انذرا و اولرا ،و مهه
ر خستند بر آن ب ر وار .حلكه حله آ ا لا و زورنلا تلأثرر كلرد لیش از شلهادت آن ب ر لوار و از ایلن
له اتخ وسأله كوه ور كه حیناتراجر خواتتند خدا را بذرنند آودند در نزد ح رت وویس
و از او خواتتند كه حه خدا عرض مناخد اخنكله حله زولنی بیاخلد تلا ولا او را بذرنلمی .پلس ولویس از
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زحلان رعرلخ علرض كلرد خداونلدا حنللد ان تلو چنلنی خواتلتهانلد كلله تلو بیلای در زولنی تلا تللو را
وطقات مناخند .پس خدا فروود هر ز خنواهی دخد ورا ،خعین رعرلخ تلو هر لز خنواهنلد دخلد ولكلن
نظر كنرد حه كوه .پس چون نظر كردند ،نوری از رخسار كروبینی ل كه قووی هستند از شرعران
ح رت اورر ل تابید بر كوه و مهه اه او توختند و كوه كذره كذره شد و تهقسن شد :خك قسن
آن هذاء شد و این غذاری اتخ كه در هواتخ و خك قسن از آن حه در خا رفخ و خك قسن از آن
حه زونی ،و آن غذاری اتخ كه در زونی اتخ و وویس

بهیوش شد .حلاال ایلن هذلای كله

در وران این هوا ویبیین مهان هذاء اتخ كله از آن كلوه برخاتلته .و ایلن لیش از ولویس هلن
بوده و تأثرر كرده در واقذ و واحعد.
حاال وعلوم شد كه ر اشراء را خدا خكذاره خل كرده ،هر خك را بلر جلای خلود و ایلن
در خای اتخ كه واها بر آن وی تر می وث آن كشیت كه در در خا وی ترد و در خلا بلر جلای خلود
هسخ .حاال چهحسراری از وعای اتخ كه از دتخ خواهد برآخد حعد از ایلن و یشلتر بلر تلو
تأثرر ویكند .وث

فیل كه كور وتولد ویشلود ،ا رچله هنلوز در دنرلا نراولده كله وعصلرخ كنلد

ولكن ا ر كور حه دنرا نراوده بود ،مهان وعصرخ را ویكرد كه او اقت ای كلوری ولیكنلد .پلس
وعصلرتش آنقللدر اتللخ كلله لیش تللأثرر كللرده اتللخ؛ وثل

فل حراوللزاده كلله خللود قذللول كللرد

حراوزاد ی را و عقاب او را ،این كلور هلن قذلول كلرده اتلخ ایلن وعصلرخ را كله كلوری عقلاب
اوتخ در دنرا ،و آخرت هن حراوزاده حه جهمن خواهد رفخ .و حسا ثواهبای كه از دتخ تو حاخد
برآخ لد و ثللواحش یشللتر حلله تللو تللأثرر و لیكنللد و صللفای در قلللج تللو ی لدا و لیشللود .و مهچن لنی
چهحسراری از اوورات اتخ كه یش از آنكه تو لج كین او را ،وان وفقود و وقتیض ووجود
ویشود چنانكه بر ون اتفاق افتاد وقیت در كرحط بودم و حاری هبهراه وكاری داشمت و خذلر آولد
كه آن را دزد زده و چون كتای چند هبهراه او داشمت كه ضلرور بلود ،در وقلیت كله در حلرم بلودم
بیادم آود و دعای كردم .پس مهانوقخ كیس خذر حه ون داد كه وكاری آوده و او را دزد زده
ولكن حار تو را نذردهاند و كتاهبا را آوردهانلد .و مهچنلنی تلو هر لاه كیسل را در تلفر داشلته حلایش
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ا رچه تفر او چه خا پنجاه روز راه حاشد ،دعا ویكین كه خداونلد او را برتلاند و ولیبیلین كله
فردا خا پس فردا او آود و تو اوروز دعلا كلردی و وسلتجاب شلده و خلدا چهل روز خلا پنجلاه روز
یش از این او را از والخیت كه بوده اتخ بیرون آورده و او ویدانسخ كه تو كی دعا ولیكلین و
دعای تو را هن وستجاب ویخواتلخ حكنلد ،ذهلتا یشلتر چنلنی كلرد تلا ولان وفقلود و وقتیضل
ووجود ردد اوروز .پس این اتخ كه خداوند عاو مهه اوورات و اجزاء این در خا را بر ترجای
خود و وقام خود و وقخ خود قرار داده و خكذاره خل كرده مهه را ولكن در زوان خود و وقلخ

زوان خك اوری شد آن ور كسر ویشود و وان او وفقود ویشلود و وقتیضل او
خود ،و هر وقخ كه ِ
ووجود .و واها وی تر می بر ازونه و بر اوور و اوقات و اخلام و بلر واههلا و تلاذها و مهله اخنلا خلك

در خلای اتلخ ك
ولواح و برجلای خلود قلرار دارد .حلاال تلاذهای كله بلر ولا تشلته واكلان اتللخ و
تاذهای كه حاخد بر وا بیاخد واخكون حه نسذخ حه واها ولكن امئه تطماهلل علهین چون حمرطند
بر این در خا ویبینند مهه واكان و واخكون را حه خك چشن ،هر خك را بلر تلر جلای خلود .و ایلن
علن چر ی نرسخ كه امئه ندانند و حدا حشود در این ،و علهی كه امئه منیدانند و آ ه دعا كنند
از او خلدا ولیدهللد و حللدا در آنسللخ كلله منلیداننلد ،آن علللن وكنللون و خمل ون اتللخ كلله در نللزد
خداتخ .ههخ اخنكه حداء تآریر ویدهد حعد را و آ ه را كه خدا هنوز نلداده اتلخ و آ له را
ً ً
كه آنا فآنا دعا ویكنند و از خدا وی ررند و در دتخ اخشان اتخ چگونه حداء ویشود؟ پلس
مهرشه لج ز خادی و دانش از خدا ویكنند و خدا هن ویدهد و در علهش ز خاد ولیشلود و
آ ه ز خاد حشود در خلقخ از دعاء یآهذر اتخ و در علن او هن ز خاد شده .پس هر چله خلل
شده اتخ در علن اوتخ و هرچه حعلد هلن خلل شلود در عللن او ز خلاد ولیشلود و ایلن اتلخ
لج ز خادی از خدا ،و هرچه یآهذر ز خادی خبواهد از خدا ،خدا هن ویدهد حه او از ز خادی.
پس مهه كذرات خملوقات در علن یآهذر هسخ و چگونه نذاشد و حال اخنكه ولكی هسخ كه
حساب ر قطرات حاران تشته و آخنده را حه هرجا كه حار خده ویداند و این ولك از جانلج
ح للرتاور لر وللأوور شللده اتللخ حلله ایلن اوللر و نللوكری اتللخ از نوكرهللای ح للرت اور لر حللدلر
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قوله

ّ
ّ
كه ویفرواخد ّا .املالجكة خلااونا و راام شیعتنا و آن ب ر وار اولر كلرده اتلخ هر خلك از

وطجكه را حه اوری چنانكه ولكی را فرووده اتخ كه ا اء ر وورچهها و ا اء آحاء و اجداد
اخشان را و مشاره اخشان را حداند در این عاو .و مهچننی در هر خك از هزار هزار عاو چندین هزار
كرور ولك را اور فرووده اتخ تا اور اه این عاهها را ون ذط و و ذو و برقرار و وعهور داشته
حاشند و خكتای از اخنا منیتوانند كه تر از خلدوخ بریچنلد و مهله اهل هلزار هلزار علاو حنلده و
وطر و ونقاد آن ب ر وارند و اور مهه اخنا و حرات و ممات اخشان حسته حه فروان اوتخ ز یراكه
مهه این عاهها در نزد او وث انگشتری اتخ كه بر ناخن آن ب ر لوار اتلخ و ولی ردانلد حله هلر
رف كه خبواهد و حه هر ور كه خبواهد .پس حمرط اتخ آن ب ر وار در در خلای ایلاد چنانكله
مهه این صفحههای ایاد در كف دتخ اوتخ.
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و مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین

«ووعظه بیس وسوم»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اع ـاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

كلللطم ولللا در تلللاب از تفسلللرر ایلللن آخللله شلللر خفه ونهتلللی شلللد حللله بیلللان صلللفات خلللدا و
دتتورالعهیل حه مشا دادم ،اوا چر ی واند كه اوروز وی و می تاانشاءاهلل حای حاشد برای مشا كه
هزار حاب از او وفتوح ردد .و چون مهه وساج وا وربو هبن اتخ ،پس ا ر خكی از وساج
وا را هن حفههرد نرز حای ویشود از برای مشا كه هزار حاب از او وفتوح ویشود ا ر دل حدهرلد و
الللج فهللن حاشلرد و در صللدد خلاد رف برآوللده حاشلرد .آن هللن حشللر آنكلله حعللد از خ لاد رف
حفههرد وسأله را و ضذط مناجرد نه اخنكله نفههرلد و مهلان خلاد رف

كفاخلخ كنلد مشلا را ،حاشلا.

آ ه را كه خلاد حگرر خلد از خادتلان ولیرود ،آ له را كله فههردخلد رلر دارد بلرای مشلا نله آ له را كله
نفههردخد.
حاال نوع صفخ خدا را ا ر خبواهرد حفههرد این اتخ كه هر صفیت كه از خملوق اتخ،
آن صفخ خدا نرسخ؛ و هر صفیت كه خل وصف كنند ،آن صفخ خدا نرسخ .و صفیت كله
غرر خدا وصف كند ،از برای خدا الی نرسخ حدلر قوله تعایل كه ویفرواخد سغحاّ .ربك ّ
رب
رب تللو ای ك
العـ ّـت ّ
عماخصـ  .ایل آخللر آخله .خعللین پللاك و ونل كلزه اتللخ ك
حممللد كلله تللوی عل كلزت و او

خدای تو اتخ از آ ه وصف كرده حشود هركس كه وصف كند ،و بر تطوتند و امیننلد انذرلا از
اخنكه وصیف حكنند كه الی خدا حاشد ،و محد اتخ وصیف كه الی خداتخ و محد خمصوص
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اوتخ و این اتخ وصیف كه خود برای خود كرده و این اتخ الی او ،نه وصیف كه غرر او بر او
ً
حكند .پس منیتواند كیس وصف مناخد خدا را احدا ،حلكه حاخد حنلده نلیف كنلد رل صلفات را از
خدا و مهنی اتخ كهال توحرد چنانكه فروودهاند كهال التوحیا نیف الص ات عنه ههخ اخنكه
صفخ غرلر از خداتلخ و صلفخ او غرلر از ذات وقلدس اوتلخ و ایلن اتلخ كله ح لرتاورلر
فروودند لش اد كل م ة ّاّنا ایراملوموف ایل آخر حدخد كه حاصلش این اتخ كه صفات
غرر ذات اتخ پس آ ه وصلف كلرده شلود خلدا ،راجل حله صلفخ خداتلخ نله حله ذات او و
هلرچ حله ذات او منلیرتلد و ذات وقلدس او ووصلوف واقل منلیشلود .پلس ا لر خبلواهمی چرل ی
حگللوجمی كلله حدانرلد صللفخ او غرلر از ذات اوتللخ و آ لله وصللف كنرلد وصللف خللدا نكللردهاخ لد و
منیتوان حه هرچ ودركی او را ادراك كرد ،وی وجمی كه چون خداوند عاو آ له را كله خلل كلرده
منونهای از او در تو قرار داده و آ ه هسخ منونهای از او در تو قرار داده اتخ و ذات تو را منونه
ذات خلود قلرار داده تلا اخنكله از او یپ بذلری حله خلدا .ایلن اتلخ كله فروودنلد وـن عـرف ن سـه
فقـاعرف ّربـه و ایلن ولدركی اتللخ كله حلله ایلن حشللنایس خلدا را ،ههللخ اخنكله تللو ولأووری حلله
شناخ خدا و منیتوای كه ذات وقدس خدا را حشلنایس .پلس خلدا ذات تلو را خلل كلرد از
نور نفس خود تا اخنكله حله او حشلنایس خلدا را و از بلرای كیسل ولدركی از بلرای شلناخ خلدا
نرسخ وگر این ذات .و وعهتا این نوری اتخ خملوق خدا و خدا نرسخ و حال اخنكه حا این
هرچه را درك كین صفیت اتخ از صفات خدا و ذات خدا ادراك منیشود .پس هرچه هسلخ
صلفخ خداتللخ و خلل خداتللخ كلله حلله وللدركی از وللدارك درآوللده و خللدا حلله وللدركی بیلرون
منیآخد .پس حاخد دانسخ كه خا ح اتلخ خلا خلل  ،چنا له اولام فرولود حـو و رلـو ال ثالـ
بیفها و ال ثال ایرمها نه ثالیث اتخ حا اخنلا و نله غرلر اخنلا ،و خلا خداتلخ خلا صلفخ خلدا و
ثالیث ندارد.
حاال از خدا كه پلاجنی آولدمی خلل خداتلخ و ب ر تلر و اشلرف و اف ل از خلل

ً
رعلا

خامتالنذرنی اتخ و چون خل  ،صفخ خداخند ذهتا ب ر تر از ر صفات خدا یآهذر اتخ و
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اشللرف از رل وللاخل اهلل چهللارده نفللس شللر خفند و اوللام فروودنللد اتللن صللفخ اتللخ و خللدا
فرووده اتخ و هّلل االمسا احلسن و ویبینمی كه نرز اوام ویفرواخد حنن واهّلل االمسا احلسن خعلین
ولاجمی واهلل ا لاء حسلنای خلدا .حلاال ا لر كیسل غرلر ایلن را اعتقلاد كنلد از ناصلی حلدتر اتللخ
ههخ اخنكه ابن ایاحلدخد ك
تین ناصی درحاره ح لرت اورلر اشلعاری چنلد را فتله اتلخ ،حلا
اخنكه عهر را هن خلرفه ویداند ،كه ا ر شرعه چننی اعتقادی نداشته حاشد از او حدتر اتخ .از
آن له وی و خد:
بلریء اهعللای وللن صللفات اجلللواهر

صلللللفاتك ا لللللاء و ذاتلللللك جلللللوهر
و وی و خد:

عترت هبلا ولن ك
ُ
شلك كاقلك وربلوب

تقرلللللللخ افعللللللال الربوبیللللللة الللللللیت
و وی و خد:

و وللللللللا لللللللل اخلطجلللللللل جمهلللللللل

واهلل للللوال حرلللدر ولللا كانلللخ اللللدنرا
و وی و خد:

للللوال مماتلللك قللللخ كاقلللك حاتلللط الل ل

أرواح تللللللمی وللللللن تشللللللاء و متنلللللل

و مهچنلنی صللفهتای آن ب ر لوار را خلك خلك حله نظللن درآورده ،از صللفهتای كله ا للر مشاهللا
ً
حشنو خد وحشخ ویكنرد و جمهلش ایلن اتلخ كله اخشلان را صلفاتاهلل حاخلد حدانرلد حقرقتلا و
برهان بر اخنكه اخشان تطماهلل علهین صلفاتاهلل ولیحاشلند ایلن اتلخ كله قاعلده علری ایلن
اتللخ كلله لفللظ عللاو را صللفخ ولی و خنللد چنانكلله ولی للوی عللاو اتللن فاعل اتللخ و اتللن در
اصططح امئه صفخ اتخ .پس عاو و رازق و خال و قادر و اوثال ایلن ا لاء ،مهله صلفات
ویحاشلند از بلرای خلدا .حلاال هر لاه بلر روی كاغلتی حنو خسلمی «اهلل علاو» و خواننلدهای او را
خبواند ،چه ویخواند هز اخنكه ویخواند «اهلل عاو»؟ حاال ایلن هلن صلفخ خداتلخ ولكلن
صفخ نوشتین .چنانكه هر اه حه زحان حگوی ،صفخ فتین اتخ اخخ این را حا قطعلهای از
هوا رفتهای و حا شش و لج و دندان خلود ایلن را تركرلج ولیكلین و بیلرون ولیآوری و وصلف
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ویكین .و این نوشتین را از وركج حا قلن در كاغت وینو خیس .حاال الزم نكرده كه صفخ خدا حا
هوا و دندان و زحان فته شود ،خا حا وركج نوشته شود ،خا اخنكه در كاغت نوشته شود ،خا بر روی
چر ی دخگر خبط نسخ حاشد خا شكسته خا نستعلر  ،حلكه ا ر حه خطی دخگر هن نوشلته حشلود
خا حه ودادی دخگر نوشته حشود ،چه فرنگی حنو خسد او را ب حان و خط خود خا غرر فرنگی كیس
دخگر حنو خسد ،ا رچه وا هن نتوانمی خبوانمی آن را لكلن صلفخ خداتلخ كله نوشلته شلده اتلخ
چه لفظ تركی حاشد و چه لفظ هندی و چه لفظی دخگر .حاال ل ووی ندارد كه مهه اخنا حا قلن
نوشته شود ،حلكه ویشود كه حرویف را كه ویخواهی صفخ خدا را حنو خیس از چوب حترایش و
درتخ كلین و حلا هلن نصلج كلین .حلاال ایلن حلروف را كله از چلوب تراشلردی ،چله اخنلا را بلر
دیواری خا بر روی چر ی دخگر نصج كین ،چه بر روی زونی ،چه حرفها را جدا جدا قرار حدهی
و چه حا هن نصج كین ،نرز خواننده اخنا را صفخ خدا ویداند .چه وتصل حله زولنی حاشلد و
چه ونفص  ،چه از چوب حاشد و چه از چ و آجر .و هر اه این حرفها را كیس از قطعه قطعه
وشخ حسازد و صفیت از صفات خدا را حاخنا حنو خسلد ،خلا اخنكله اتلتخوای هلن كیسل داخل
این حروف وشیت حكند و فرض ویكنمی كه حه خط وا نذاشد و حله خلط كلویف خلا خطلی دخگلر
حاشد كه وا نتوانمی خبلوانمی ،قلوم ولویس او را ولیخواننلد ،خلا قلوم عریسل خبواننلد خلا قلووی دخگلر
خبوانند او را ،آخا این صفخ خدا نرسخ؟ و ا ر اخنكه قوم عریس از ح رت عریس خبواهند كه
او را روح حدهد و ایلن راه بلرود و حلرف بزنلد و زن هلن حگرلرد و اكل و شلرب هلن حكنلد ،چطلور
ویشود؟ و حال اخنكه خك تنگی در كف دتخ ح رت یآهذر حه تخن درآولد .چلرا چنلنی
شخیص صفخ خدا نذاشد ،حی و ك
جمسن در وران وردم.
پس حنابراین ا ر خدا صفخ خود را حا قلن قدرت و وداد قدرت و خط قدرت حنو خسد و

ك
جمسن حشود و در وران وردم راه برود و زن هن حگررد و اك و شری هن حكند و وعهتا اتن خدا
حاشد و صفخ خدا حاشد ،آخا چه عرج دارد در ولك خدا؟ و چرا حاخسخ از این وحشخ كرد؟
و چرا نذاخد حقدر ابن ایاحلدخد ناصی ك
تین ف رلخ اوام خود را ندانسخ و حال اخنكه وا حه
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حمكخ و ادله و براهنی ثاحخ كردهامی كه ح رت اورر ،اتناهلل اتخ و صفخاهلل اتخ و اتن
خللدا صللفخ خداتللخ .پللس حنللابراین اف ل از رل خلل  ،صللفات خداتللخ و از هر خ لك از
صفهتای خدا اف

و اشرف اتخ .حلكه مهله صلفهتای خلدا آن ب ر لوار اتلخ .پلس صلفخ

خدا حسرار اتخ و خكی از صفات خدا عاو اتخ و این ب ر وار اتخ عللن خلدا و ایلن ب ر لوار
اتخ خود عاو و عاهرخ خدا .چگونه نه و حال اخنكه از زاح و وازو صفخ عاو نوشته حشود
و وحشیت هن كیس نكند ،و هر اه خدا خود حنو خسد صفخ عاو را حا قلن قدرت و خط قدرت
و وداد قدرت و حه التفات كتای او ،تو وحشخ حكلین و و لطرب حشلوی و ر هلای ردنلخ را
ترخ كین و ترنه تو تنگی حكند .چرا و چه وریض اتخ این؟ كه تا حشنوی خدا چننی صفیت
را حا قلن قدرت و وداد قدرت و خط قدرت نوشته و زنده دروران وردم دارد راه ویرود و اك و
شللرب ولیكنللد ،اوقاتللخ تلللخ حشللود؟ و اوللا ا للر حللا زاح و وللازو حنو خیسل اهّلل عــامل هلرچ وحشللیت
منلیكنرلد و اضلطرای هبلن منلیرتلانرد .پلس حلاال دخگلر وحشللخ وكنرلد كله صلفاتاهلل حلا قلللن
ّ
قلدرت و وللداد قلدرت و خللط قللدرت نوشلته شللده اتللخ و جـف القلــن چللارهپلتیر هللن نرسللخ،
نوشته شده و در وران وردم زنده اتخ و راه ویرود و اك و شرب هن ویمناخد و حطور حشر خخ
هن تلوك ویكند حا وردم .و حاال صفاتاهلل نوشته شده اتخ و نفساهلل نوشته شده اتخ و
ذاتاهلل نوشته شده اتخ خبط قدرت .حكلهة ونه امسه املسیح خبط ادی نوشته حشود این
صفات حه اخنكه از وتخ و وشخ و اتتخوان حروف او نوشته شود و خوانده شود او را الذته
ا اءاهلل و صفاتاهلل وی وی .ا ر خبط وثایل و قلن وثایل و وداد وثایل نوشته شود ،نرز آن كه
اه عاو وثال اتخ ویخواند او را و ویبیند كه این صفات خداتخ .و مهچننی هر اه خبط
نفسای و قلن نفسای نوشته حشود ،اه عاو نفس آن صفات را ویخوانند .و هر اه حا وداد و
قلن و خط عقطی نوشته حشود ،اه عاو عق آن صفخ را ویخوانند .و خا حا وداد فمادی و
قلن و خط فمادی نوشته شود ،اه فلماد آن خلط را ولیخواننلد .حلاال هر لاه خداونلد علاو حلا
دتخ قدرت و قلن قدرت و وداد قدرت حنو خسد صفخ خود را وثل ح لرتاورلر كلتای ،آخلا
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انشدكن حاهلل عری دارد در ولك ،و وحشیت دارد؟ آخا رایض ویشلو خد كله دو خنلود زاح و ولازو
صفاتاهلل حاشد و ح رت اورر كتای نذاشد صفاتاهلل؟ این چله ولریض اتلخ و چله كمهلیت
اتخ كه اوام خود را چننی حدانرد؟ وگر صفاتاهلل نرسلخ؟ آخلا نشلنردهاخلد كله خداونلد علاو
ویفرواخد و هّلل االمسا احلسن و اوام در تفسرر ولیفرواخلد حنـن واهّلل االمسـا احلسـن و ولیفرواخلد
ك
االسن م ة اتن صفخ اتخ .و مهچننی حه ادله و براهنی حسرار ثاحخ كردهامی برای مشاها كله
اخشانند صفاتاهلل ،حلكه خدا را صفیت دخگر نرسخ و صفخ خدا حاخد چهلارده نفلس شلر خف

حاشند و ك
جمسن و زنده در وران وردم راه ویرونلد و اكل و شلرب ولیكننلد و زن ولی ررنلد .پلس
حتحقرل كلله اخشللانند صللفاتاهلل و حلله صللفات خللدا صللفات خللدا ولی للوجمی ،حلله صللفات ،ذات
منی وجمی .و چه ویتوان فخ حه صفات غرر صلفات؟ هر لاه حنلا بلود كله اللف حلرف بزنلد ،ا لر
وی رتردی از او كه تلو چله چرل ی؟ نله ایلن اتلخ كله ولی فلخ ولن الفلن؟ و مهچنلنی از حلاء
برریس ،وی و خد ون حامئ .و از تاء برریس ،وی و خد ون تامئ و مهچننی از هر خك از این حروف
كه برریس ،اتن خود را ذكر ویمناخد نه غرر خود را .تشتمی ،آخا تو حه الف ،جمی وی وی؟ خا حه
جمی ،عنی وی وی؟ خا حه الف الف وی وی و حه جمی ،جمی وی وی ،و حه عنی عنی؟ الذته حه
الف منی وی تو دایل ،و حه دال ،عنی منی وی و غرر از این دخگر چارهپتیر نرسخ كله حله اللف
الف حگوی و حه دال دال .پس ون حه صفات خدا چه حگو می؟ آخا نگو می صفات خدا و حال

اخنكه از ازل صفاتاهلل اخشانند الغرر و حاال صفاتاهلل شدهاند و چاره از دتخ رفته اتخ و
ّ
قلهی كه نوشته اتخ این را خشك شده اتخ ،جف القلن .چه لوها پاره شود و چه نشود و
چه ترنهها تنگی كند و چه نكند .ام حیساو .الناس عّ وااتاهن اهّلل ون ف له؟
حاال نترجه این شد كه حه اتن عاو خدا عاو حگلوی ال غرلر ،پلس تلرنهای كله از ایلن
تنگی كند الذته در او عداوت امئه ا هار اتخ و این دمشن خداتخ حالذداهه .ههخ اخنكه وا
وی وجمی اخشان صلفات خداخنلد و صلفخ خلدا خلل خداتلخ و خلدا چنلنی قلدری دارد كله
حندهای خل كند و صفخ خود قرار دهد و او را قامئوقام خود كند تا ر افعال ربوبیخ از او
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ترزند؛ حیت اخنكه مناند فعیل از افعال خدا كه از او تر نزند.
احلاص ؛ صفخ خدا ا ر حه هر خطی نوشته شود و حا هر وداد و قلهی كله نوشلته شلود،
حیت ا ر حا خد قدرت و قلن قدرت و وداد قدرت نوشته شود كه آن صفخ خداتلخ و خمللوق
ك
خداتللخ و خملللوق خللدا غر لر خداتللخ و ای لن خللدا نرسللخ .پللس هر للاه تللو حللا ای لن ذلللخ و
اضهحطلخ حگرری قطعهای از این هوا را كه شریئ اتخ جسهای و بواتطه شش و دهان و
ك
للج و دنلدان ایلن را وركلج كلین و بیلرون بیلاوری ،صلفاتاهلل حنلاوی ایلن را و ایلن صللفاتاهلل
حاشد ،ح رتاورر چرا حا این جطللخ و عظهلخ كله بواتلطه خلد قلدرت و قللن قلدرت نوشلته
شللده اتللخ نذاشللد صللفاتاهلل؟ حاشللا ،ای لن چلله نللاخویش اتللخ؟ پللس او ا لی اتللخ كلله
ً
خداوند عاو ر صفات خود را و هرا در او نوشته اتخ كه مهه صفات در اوتخ چنانكه
ا ر از آن ب ر وار برریس تو چهچر ی و چه صفیت و چه ا ی ،ویفرواخد انا العـامل انـا احلـا كن انـا
املالك انا اخلالو انا القادر انا الرازق انا القامی انا االمسا احلسن انا ذات اهّلل العلیا انا شجر

یب انا

سار املنهتی انا املویل انا الویل انا املجیر انا احلی انا القیوم انا ماسن االرزاق انا ال اعل انا الغصیر انا
السهیع و اوثال اخنا آ ه را كه حفرواخد مهان اتخ كه بوده و ویفرواخد .ز یراكله رل صلفات
ً
خدا در این اتن ونطو خسخ و مهه در این هسخ حقرقتا و مهنی اتخ ال غرر .و صلفخ كلیل
خدا و صفخ ب رگ خدا این ب ر وار اتخ حدون شك و ش ه و هرچه از صفات خدای را كه
حگو خد از برای خود ،پس خود را شناتانرده الغرر و نگفته اتلخ وگلر آ له شلأن اوتلخ .حلیل
هرچلله هسللخ ولی و خلد و چلله ولیتللوان كللرد؟ آ لله هسللخ ولی و خلد هسللمت و هسللخ ایلن كلله
وی و خد.
احلاص ؛ هرچه غرر خداتخ صلفخ خداتلخ و ح لرتاورلر اف ل و اشلرف از رل
صفات خداتخ حلكه اص و فرع و اول و آخر و وذلدء و ولآب رل صلفات خلدای اتلخ و
حگوجرد ك صفات خدای ،ح رتاورر اتخ صلواتاهلل و تطوهعلره .پس حنابراین جسلن
عیل در ولك جسن خدا اتخ و روح عیل در ولك روح خداتخ و نفس عیل در ولك نفلس
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خداتلللخ و عقللل علللیل در وللللك عقللل خداتلللخ و ذات او ذات خداتلللخ و اتلللن او اتلللن
خداتخ .پس هركس خبواهد در ولك اتن خدا را ذكر كند حاخسیت اتن عیل را ذكر كند ز یراكه
كیس هر اه از ولك بیرون نذاشد و خبواهد خدا را ذكر كند ،حاخسخ حه اتن او كه در ولك اتخ
ذكر كند و اتن خدا در ولك ،اتن این ب ر وار اتخ و این ب ر وارانند ا اءاهلل در ولك و هر لاه
كیس خبواهد خدا را حشناتد حدون والخخ و وعرفخ این ب ر وار ،هرآخنه و حدرتیت و حتقرل كله
ً
خدا را خنواهد شناخخ احدا و چنلنی كیسل خلدا را منلیشناتلد و توحرلد نكلرده اتلخ خلدا را.
ز یراكه راهی دخگر از برای توحرد خدا نرسخ وگر قذول والخخ این ب ر وار.

پس راه شناخ خدا شناخ ح رتاورر اتخ الغرر و از اتن حاخد یپ حه ك
وسمی بلرد

و اتن خدا اخشانند و اتن خدا مهان اتخ كله خلود فرولوده اتلخ و اتلن خلدا تلوقریف اتلخ
كیس دخگر منیتواند اتن از برای خدا حگتارد و نرسخ ا ی برای او وگر ا ی كه خود بر خلود
ك
خوانده اتخ .انشدكن حاهلل حعد از این ادله و بلراهنی و حتقرقلات شلر خفه دخگلر اشلتذاهی بلرای
كیس وانده اتخ؟ وگر اخنكه دمشین امئه در ترنه او حاشد .ا ر ویخواهرد چرز حفههرد عداوت
حا وا را ترك كنرد تا چرز حفههرد و حا عداوت چر ی فههرده منیشود .هن مشا حمروم ویشلو خد از
این فرض و هن وعاقلج .ز یراكله هلركس حرولخ چرل ی را نگلاه نداشلخ ،خلدا آن چرلز را از او
وی ررد و حمروم ویكند او را از آن .حاال ا لر مشلا حرولخ ایلن عللن را نگلاه ندار خلد ،خلدا مشلا را
حمروم خواهد كرد از این علن و وعاقج خواهرد شد.
ك
احلاصل ؛ وعللوم شلد كله امئلله صلفاتاللهنلد حالذداهلة و الرقلنی حللاال كله ولی لوجمی خللدا
جناتدهنده كشیت نوح اتخ از در خا ،نترجهاش این اتخ كه جناتدهنده اتن فاع اتلخ
و ایلن صللفیت اتللخ از صللفات خللدا و ا لی اتللخ از ا للاء خللدا و حللدهیی اتللخ كلله اخشللانند
تطماهلل علهین صفاتاهلل و ا اءاهلل .پس آن صفخ جناتدهنلد ی خلدا ،جنلات داد او را و
ح رتاورر ك صفات خداتخ و مهه صفات خدا در آن خك صلفخ و لهر اتلخ .پلس او
بود صفخ جناتدهند ی خدا ور نوح را و ابراهمی را و یونس را و هر خك از انذرا و غررهن را كه در
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حلرهای وذتط شده بودند .پس این اتخ كه ویفرواخد ون بودم در كشیت حا نوح و او را جنات
دادم ،و ون بودم حا ابراهمی در آتش و او را جنات دادم ،و ون بودم حا یونس در حطن واهی و او
را جنات دادم ،و ون بودم حا یوتف در چاه و او را جنات دادم ،و ون بلودم حلا هر خلك از انذرلا و
غررهن در هر حلرهای كه وذتط ویشدند و جنات دادم اخشان را .و فروود ون بلودم حلا مهله انذرلا
حطور خیف و آودم حا خامتالنذرنی در هاهر .آخا ا ر تو بر كاغتی حنو خیس خا بر دیوار حنو خیس و خا
بر چرز دخگر حنو خیس كه ومن رداننده آ ا ا ،و از ق ا خك نذیی خا ولیی روح حدود حه او و او حه
تخن درآخلد؛ از او برلریس كله تلو چله كلهلهای از كلهلات؟ چله ولی و خلد؟ الذتله ولی و خلد ولمن
رداننده آ ا ا .ههخ اخنكه این كلهه مهنی اتخ كه هسخ الغرلر و اتلن خلود را ولی و خلد.
حاال هر اه این كلهه را خدا حا قلن قدرت حنو خسد بر صفحه كاجنات و این تلخن حگو خلد ،آخلا
ً
ً
غرر از این حگو خد كه هسخ؟ و حال اخنكه آجرنه متاممنای خداتخ كاجنا واكان و حالآا ولاحلش و
چون هر ووجودی آجرنهای اتخ كه چر ی از صفات خدا را مناخنده اتخ ،ذهتا این ب ر لواران
كه خطصه ووجودات و ترد كاجناتند ،حاخد اف

و اشرف و اكه حاشند از مهه ووجودات و

اكه آن اتخ كه متام صفات و كهال او را حنهاخاند .پس هر اه چننی شد ا ر از او برلریس كله
تو چه آجرنهای از آجرنهها هسیت؟ ویفرواخد ون آجرنه متاممنا و آجرنهای هسمت كه متلام صلفات و
كهال خدا را مناخامن.
لكن از حس حركات وچ از مشاها ویبیمن حرفن ویآخلد كله آن وطاللج عالرله را حله مشلا
حگو می و ا لر وردولای بودخلد اللج عللن ،حله انلدك زولای اعللن علهلا ولیشلدخد و اعلرف عرفلا
ولیشللدخد ،حطللوری كلله از كسللج و ك لار و زراعللخ خللود هللن حللاز منانر لد .چنانكلله در كروللان در
دكا ای خود نشستهاند در حالیت كه اعلن علهاخند و حا جمهتدین در وقام وذاحثه بر ویآخنلد.
ً
ز یراكله حقرقتللا چرل ی در دتللخ دارنللد و ولیشناتللند امئله خللود را هبتللر از كسللای كلله غرلر ایلن
تلسلهاند حه هزار ورتذه .پس هر اه مشا هن در روزی خك تاعخ خا هفتهای خلك تلاعخ عهلر
خود را صرف لج دین مناجرد و از دنرا این خك تاعخ رو حگردانرد ،در حالیت كه یغرض و
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ورض حاشرد و لج علن مناجرد ،حه اندك زوای ویشناترد امئه خود را هبتر از دخگران.
ا رچه وراد وا اخنا نذود ولكن خدا اصلحیت كشانرد وا را حه اخنجا و وراد ون این اتخ
كه خدا را چنان خرال نكنرلد كله در ف لای ولیحاشلد و از بلرای او جهلیت و لریف و جلوارحی
ویحاشد .حلكه خدای مشا بر متام خلقش وساوی اتخ و حه كیس نزدخكتر از كیسل نرسلخ .و
ً
وردم نسذخ حه خكدخگر نزدخكتر از دخگری حه خدا ویحاشند .وثط ح لرت اورلر اقلرب اتلخ از
ُ
ك خملوق حه خدا .ا ر خبواهی حدای نوعی از این وطلج را ،این اتخ كه آ ان ك َروی اتخ
و خللدا حملرط بللر رل آ للان اتللخ ولكللن نلله اخنكلله خللدا را بر للرد آ للان خرلال كنرلد ،حلكلله از
خك رف هن حاالی تر نرسخ و از مهه جهات وساوی اتخ برای خل حدلر قوله تعایل كه
ولیفرواخلد الـرمحن عـّ العـرش اســت ی خعلین خلدا بلر مهله اشلراء وسلاوی اتلخ و حله هلرچچرلز
نزدخكتلر از هلرچچرلز نرسللخ و هللركس نزدخكتلر اتللخ حلله خلدا حلله ح للرتاورلر نزدخكتللر اتللخ و
ح رتاورر از مهه رف نزدخكتر اتخ حه خدا .پس مهه خل ز یر پلای او خنلد و هلرچ فریضل
منیرتد حه خل وگر اخنكه اول حه ح رتاورر ولیرتلد و حعلد از او حله خلل ولیرتلد در هلزار
هزار عاو .ز یراكه او بر عرش و كریس و آ ا ای هزار هزار عاو حمرط اتخ حه اخنطور كه آ ان
اول بر رد زونی اتخ و آ لان دو می بر لرد آ لان اول اتلخ و آ لان تلروم بر لرد آ لان دو می و
مهچننی آ ای بر رد آ ای اتخ و مهه این آ ا لا در حتلخ كلریس اتلخ و كلریس در حتلخ
عرش و عرش در حتخ حجج اول و حجج اول در حتخ حجج ثای و حجج ثای در حتخ
حجج ثالد و مهچننی حجی در حتخ حجی اتخ تا ترصد و شصخ حجج و مهه اخنلا
ك
در حتخ جسن كلند و جسن ك در حتخ وثال ویحاشد و وثال در حتخ واده ویحاشد و واده
در حتخ ذرعخ ویحاشد و ذرعخ در حتخ نفس ویحاشد و نفس در حتخ عق ویحاشلد و
عق در حتخ فماد ویحاشد و فماد در حتخ ا اء و ك
وسلمرات ولیحاشلد و ایلنمهله خلك علاهی
اتخ از هزار هزار عاو و در حتخ عاو دو می اتخ و عاو دو می در حتخ عاو تروم اتخ و عاو
تروم در حتخ عاو چهارم اتخ و مهچننی هر عاهی در حتخ عاهی دخگر اتخ تا عاو حاالیی و
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هزار آخری و هر عاو عایل حمرط اتخ بر علاو دای و حلدن آن ب ر لوار حملرط اتلخ بلر
عاو هزار ِ

ك این عاهها چنا ه ویخوای در دعاها اخنكه فهبن وألت مسا ك و ارضك حیت ا ر ا .الالـه
ّ
اال ان و وراد از اء هلر حلنلدی اتلخ و اخنكله اختصلاص حله خلدا داده شلده اتلخ خعلین هلر

حلندی كه از تو اتخ و در ولك تو اتخ .و اء خدا اء وشرخ اتلخ و ارض خلدا ،ارض
اوكان اتخ .پس ر كرده اتخ خدا آ ان وشلرخ و ارض اوكلان را حله امئله ا هلار و احا له
كرده اتخ ر ذرات وجود را حطوری كه نرسخ هرچ ذرهای از ذرات وجود كه نور آن ب ر وار
نتابیده حاشد و آن ب ر وار نزدخكتر اتخ حه ر ذرات عاو از خود آ ا و َوثلش از جهلیت وثل
خك وی اتخ كه بیندازی در ورلان آب تلا خبرسلد و حله مهله ذرات او آب نفلوذ كنلد و منانلده
حاشد از او چر ی وگر اخنكه مهه ذرات او را آب ر كرده حاشد.
احلاص ؛ آن ب ر وار حمرط اتخ بر ك ولك و ح رت یآهذر حمرط اتخ بر آن ب ر وار و
خدا حمرط اتخ بر ح رت یآهذر و از یآهذر تا جنذلا واتلطگانند ولابنی خلدا و خلل و هرچله
برتد از خدا حه خل  ،حه این واتطهها ویرتد .ز یراكه از صفات او فرض ویرتد حه خل و
اخشانند صفاتاهلل و كیس درك ذات خدا را منیكند و ا ر كیس خبواهد حدانلد خكلی از صلفات
خدای را حاخد آجرنه قلج خود را صفای حدهد و وقاح ح رتاورر حدارد و خك صفخ او در او
ً
ونطذ حشود و ا ر چننی كرد ویداند صفاتاهلل را .وثط ا ر تو در وران خك كره حللوری حلایش و
نور در بیرون این حلور حاشد هر اه تو خبواهی حه آن نور نظر منلای راه نظلری نلداری وگلر از ایلن
حلور نظر منای ههخ اخنكه نور ویتاحد حه این حلور پس تو از آن حلور ویبیین آن را و غرر از این
واتطه وری دخگر منلیشلود حله آن نلور بلریس و نظلر منلای و از او فلرضخلای كلین .پلس ا لر از
ح رتاورر نذرین صفاتاهلل را از كجلا خلواهی دخلد و از كله خلواهی دخلد صلفات خلدا را؟ آخلا
خدا صفای دخگر دارد غرر از این چهارده نفس شر خف؟ حلكه ر صفات خدای ویتاحد حه
امئه ا هار تطماهلل علهین و از اخشان ویتاحد حه شرعرای كله آجرنله متلاممنلای امئله ا هارنلد و از
اخشان ویتاحد حه تایر خل و چون مهه صفات خدای در ح رتاورر جلوه كرده اتلخ ا لر
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ً
كیس او را حشناتد خدا را شناخته اتخ حقرقتا و هركس صفات او را دانسخ صفات خدا را
ً
ّ ّ
عز وجل و وعرفـة اهّلل
دانسته اتخ حقرقتا چنا ه اوام فروود ّا .وعرفیت حالن رانیة هی وعرفة اهّلل
ّ ّ
عز وجل وعرفیت و حاص منیشود وعرفخ خدا وگر حه این ور و هركس او را اراده كنلد خلدا را
اراده كرده اتخ چنانكه در حعیض از ز خارات ویخلوای وـن اراد اهّلل حـا حكـن و وـن ّ
وحـاه مغـل
عنكن و ویخوای در دعا و الاحیص ثنا علیك و ان كهااثنی عّ ن سك و وراد از این وعین
این اتخ كه وی وی ثنا كرده منیشوی تو وگر اخنكه خود خود را ثنا حگوی .پس هرچ صفیت
نرسخ وث صفخ خدا و صفخ او ك
ونزه اتخ از ر وصیف كه خل حكنند و اوام ولیفرواخلد

لیس لص ته ّ
حا حماود و ال نع ووجـود و ال اجـل ممـاود و خلدا ولیفرواخلد لـو كـا .الغحـر وـاادا
لكلهات ّریب لن ا الغحر مغـل ا.تن ـا كلهـات ّریب .پلس صلفخ خلدا حسلرار اتلخ و كیسل او را
احصا منیتواند حكند و صفخ خدا این ب ر وارانند و وعای صفخ ،این ب ر وارانند چنانكه خود
فروودهاند و اوـا املعـاین فـنحن وعانیـه و حنـن جنغـه و خـاه و لسـانه و آ له هسلخ صلفخ اخشلان

اتخ چنانكه فروودند ك ولك خك صفیت از صفات اوتخ و هلرچكلس منلیتوانلد ادراك كنلد
خ لك صللفیت از صللفات آن ب ر للوار را و ای لن اتللخ وعللین و ا .تعـ ّـاوا نعهــة اهّلل الحتصــوها كیس ل
منلیتوانللد احصللا كنللد ف ل آن ب ر للوار را ههللخ اخنكلله خلل از شللعاع نللور او خل ل شللدهانللد،
ً
چگونه اشعه از ونرر خمذلر ولیشلوند؟ ولثط ا لر ولن خلك شلعاعی از اشلعه چلراغ حاشلن ،از خلود
چراغ منیتوامن خذر داشته حاشن و حنابراین مهه این عرصه ایاد خك شعاعی از اشعه اوتلخ و
ا ر مهه این ایاد وداد شوند و ف رلخ ح لرتاورلر نوشلته شلود ،خلك صلفیت از صلفات او و
خك ف

از ف اج او نوشته منیشود .ز یراكه مهه این صفحه ایاد روی هن رفته خك صفخ

از صللفات اوتللخ و منلیتوانللد از خللود حللاالتر رود و فللوق خللود را ادراك كنللد و او در خ لك للرف
ً
ح رتاورر واق شده اتخ اخخ مهان خك رف را حكاخخ ویكند .وثط هر اه تو خك رف
چراغ حنشرین مهان خك رف چراغ تو را روشن ویكند و تو هن مهان خلك لرف او را حكاخلخ
ویكین و رف دخگر او را منیبیین و رف دخگر او هن تو را روشن نكلرده اتلخ و تلو هلن هرچله

276

وصف كین مهلان را كله از خلك لرف آن دخلدهای وصلف ولیكلین نله بلیش از او را .حلاال ایلن
اتللخ كلله آ لله در ولللك وصللف حشللود مهللان را كلله دخلدهانللد از ایلن خلك للرف بیشللتر وصللف
ك
منیتوانند حكنند .تعجج اتخ كه این را هن فتلهانلد واال ا لر مهله وللك ولدح مناخنلد چرل ی از
خك ف

او نگفتهاند .پلس كسلای كله ولی و خنلد ولن غللو كلردهام ،آخلا نرسلتند كله حشلنوند و

بذرنند كه چگونه تن خه ویكمن صفات این ب ر وار را؟ تشتمی ،آخا غلو ویشود انشدكن حلاهلل در
اخنجا وگر چر ی از ف

اخشان را فتهام برای مشاها كه حاالتر بروم از او و كیس ویتواند از این

وقام حاالتر برود تا اخنكله غللو كنلد .خلوب آخلا چله فتلهامی ولا حله ایلن ب ر لوار؟ ولا نگفتلهامی كله

ح رتاورر خداتخ حلكه وا وی وجمی كه ح رتاورر فروود انا عغا ون عغیا ّ
حمما و وی لوجمی
اش ا ا .الاله ّاال اهّلل و اش ا ّاّ .
حمماا رس لاهّلل و اشـ ا ّا .علیـا ویلاهّلل حلیل چرل ی كله ولی لوجمی
این اتخ كه وی وجمی او آجرنه ترتاپامنای خداتخ و متام او وقاح متام خدا افتاده اتخ و متام
او متام صفات و كهاالت خدا را حكاخخ ویكند .این اتلخ كله هلركس او را شلناخخ خلدا را
ً
شناخته و هركس او را نشناخخ خدا را نشناخته حقرقتا و او چنان فای اتخ در جنج خدا
كه خود او نفس خداتخ و خود او صفخ خداتخ و خود او خلود خداتلخ ،چنانكله فتله
اتخ:

ك
كرق الزجلللاح و رقلللخ اخلهلللر
ك
فكأمنلللللللا مخلللللللر و ال قلللللللدح

فتشلللللاكط و تشلللللاحه االولللللر
ك
و كأمنلللللللا قلللللللدح و ال مخلللللللر

خعین رقر شد شرشه و رقر شد مخر ،پس وتشاك شدند و وشتذه شد اور وث اخنكه
آخا این مخر اتخ كه چنان اخستاده یشرشه و قدح ،و خا قدحی اتخ تلرخ یمخلر .و چنلان
فای اتخ كه وناتج آوده فته شاعر كه:
تللو آوللد خللورده خللورده رفللخ وللن آهسللته آهسللته

ز حس حسمت خرال تو ،تو شمت پلای تلا تلر ولن

و وعهللتا او خللدا نرسللخ و حنللده خداتللخ ولكللن حنللدهای اتللخ كلله آجرنلله تللرتاپامنای
خداتخ و آجرنه متاممنای صفات و كهال خداتخ .و چون هرچه را كه تو ویبیین خا حه ادراك
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در ویآوری صفخ اتخ نه ذات ،ذهتا هرچه اضافه حه توی خدا حكین حه توی صفخ خدا
واق ویشود و اخشانند ر صفات خدای و خدا را صفای دخگر نرسخ وگر اخشان و حه هرچ
ودركی بیرون منیآخد صفات خلدای وگلر آ له از اخشلان حفههلی و چلون صلفات خلدا خودمنلا
نرسخ و خدامناتخ ،پس امئه تطماهلل علهین هرچ خودمنا نرستند .وث هوا كه هلرچ خلود را
منیمناخاند و مهرشه غررمناتخ؛ چنا ه ویبیلین چرل ی را و منلیبیلین هلوا را و هلوا حنظلر منلیآخلد
ههخ لطافخ او .و مهچننی اتخ آب حسرار زالیل ا ر حاشد نرز خودمنا نرسخ و غررمناتخ ،و
مهچننی حا عرنك تو قرآن ویخوای و تو ویبیین حا چشن خود قرآن را ولكن از عرنك ،و عرنك
مناخنده قرآن اتخ و هرچ خود را منیمناخاند و او قرآن را حكاخخ ویكند و رواخخ ویكند از برای
تو ولكن آجر از حس كثرف اتخ هرچ غرجمنا نرسخ و متام او خودمناتخ.
حللاال ایلن ب ر للواران غرلجمناخنللد و هلرچ خودمنللا نرسللتند و متللام اخشللان خللدا را حكاخ لخ
ویكند وث هوا .و ح رت یآهذر و ح رتاورر دو واتطهانلد ولابنی خلدا و خلل كله خودمنلا
نرسللتند و متللام اخشللان غرلجمناتللخ وثل دو عرنللك كلله حكاخلخ ولیكننللد كللطم خللدا را .پللس
اخشانند واتطه وعرفخ خدا برای خل  ،حه این وعین كه هركس شناخخ اخشان را حتحقر كه
شللناخته اتللخ خللدا را .ز یراكلله خللدا را شللناخیت جللز شللناخ اخشللان نرسللخ و مه لنی اتللخ
شناخ خدا و خدا چننی قلرار داده اتلخ كله شلناخ اخشلان علنی شلناخ او حاشلد؛ چله
ترنهها تنگی كند و چه لوها پاره شود .ام حیساو .الناس عّ وااتاهن اهّلل ون ف له ا ر كیس
دوتلخ اتلخ مهرنكله ولیشللنود چرل ی از ف لرلخ را وسلرور ولیشلود و ا لر دوتلخ نرسللخ و
دمشن اتخ ،مهرنكه ویشنود چر ی را از ف

اخشان رد ا را ترخ وركند و پشخ را راتخ

ویكند و رنگش ترخ ویشود و چشههاخش از جا در ویرود .حاال هركس كه ف رلخ اخشان
را قذللول كللرد ،خللدا را توحرلد كللرده اتللخ و هللركس قذللول نكللرد ،خللدا را توحر لد نكللرده اتللخ و
دوتیت اخشان هن منیشود وگر حه قذولكردن از راو خان ف اج او و تسلمیكردن حاوطن ف اج
او.
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و مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آلهالطاهر ین
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«جملس بیس وچ ارم»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

كطم وا از تفسرر این آخه شر خفه رترد در شرح توحرد صفات و فتمی كه وثل صلفخ او
كیس نرسخ چنانكه خداوند عاو فرووده اتخ در آجنلا كله ولیفرواخلد لـیس كهثلـه ی خعلین
ك
نرسخ وث صفخ او چر ی .ا رچه وطها چننی وعین ویكنند كه این كاف كاف زاجده اتخ
ولكن خدا هر ز ز خاد منی و خد .و وعنرش ایلن اتلخ كله در عربیلخ قلرار ایلن اتلخ كله وثل و
ً
وثال و وث را خكی ویدانند .وثط آ ه از آفتاب در آجرنه ویافتد او را وث وی و خند و وثال هن
وی و خند و وث هن وی و خند و این اتخ كه شنردهای كه از برای خدا اوثال علرای اتلخ و
اوثال غررعلرا ،و این اوثال علرا مهان ا اء علرای اتخ كه امئله اهر خننلد تلطماهلل عللهین.
ههخ اخنكه اتن خدا حمهود اتخ و اتن یآهذر ،ك
حممد صیل اهلل علره و آله .و خك اتن خدا
عیل اتخ و اتن ح رتاورر ،عیل اتخ .و او قدمیاالحسان اتلخ و ح لرت اولامحسلن و
اوامحسنی ،اتن آن دو ب ر وار اتلخ .و او فا رالسلهوات و االرض اتلخ و ح لرت فا هله،
فا هه اتخ .و مهچننی اتن هر خك از امئه از اتن خداتلخ و رفتلهانلد از اتلن خلدا از بلرای
خود ا ی را .پس اخنجا وعلوم ولیشلود وعلین احلهـا هّلل ّ
رب العـاملنی و وعلین او ایلن اتلخ كله

محلد خلل الیل
محد ،اتن یآهذر اتخ و اوتخ خمصوص خدا؛ نه محدی كه خل حكنند و ِ

خدا نرسخ .پس او محدی اتخ كه خدا برای خود كرده و او خمصلوص خداتلخ و حلس .و
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چون اتن خدا حمهود اتخ ،ذهتا اتن یآهذلر از ایلن اتلن اتلخ چنانكله در زولنی او را ك
حمملد
وی و خند و در آ ان او را امحد وی و خند و در عرش او را احد وی و خند و در فلوق علرش او را
حن وی و خند و در وقاوی دخگر او را حاء ولی و خنلد .حلاال ایلن اتلخ كله خلدا ولیفرواخلد و هّلل
املثل االعّ و وث اعیل یآهذر اتخ حدلر قوله تعایل كه ویفرواخد احلها هّلل و ثاحلخ شلد كله
محد ،اتن خامتالنذرنی اتخ و اوتخ خمصوص خدا .ز یراكله او محلدی اتلخ كله خلود بلرای
خود كرده و اوتخ الی خدا و حس .و حه اعتذاری وث اعیل ح رتاورر اتخ صلواتاهلل و
تطوهعلره و اوتخ خمصوص خداونلد علاو .حلاال ا لر نفههردخلد خمصلوص خلدا خعلین چله،
وقدوهای وی و می تا حدای وعین خمصوصرخ را.
هر للاه شللخّ وسللكرین در خلك بیاحللای حاشللد و خلك قللرص نللای داشللته حاشللد و ر ل
وامیلكش مهنی خك قرص نان حاشد و پادشاهی عادل از ق ا حه این وسكنی برتد در حالیت
كه از رتنگی نزدخك حه هطكخ شده حاشد ،و این وسكنی این پادشاه را اویل از خود حداند و
نان خود را حدهد حه پادشاه و حداند كه ا ر ندهد یته كه جان پادشاه حه وعرض تلف حاشد
و برای آن وسكنی دخگر چرل ی حلایق منانلد كله خبلورد و رفل جلوع حكنلد و جلان خلود او هلن حله
وعرض تلف حاشد .حاال ا ر پادشاه این نان را صرف مناخد و جان او حسطوخ ااند و بر ردد حه
ً
والخخ خود هر اه آن وسكنی احرانا بیاخد روزی در نزد پادشاه ،آخا پادشاه حاخد چه حدهد حه او
تا وقاح احسان او حشود؟ ا ر پادشاه عادیل حاشد و ونصف حاشد ،ا ر متام وامیلك خلود را حله
او حدهد ،اخخ وقاح احسان او احسای كرده اتلخ .ز یراكله آن وسلكنی رل ولامیلكش را
داده در راه او ،حلكه جان او را خر خده و جان خود را داده .ههخ اخنكله دخگلر چرل ی بلرای آن
وسكنی منانده بود كه صرف مناخد .و از ق ا خا قافلهای از آجنا عذور كرد و چر ی حه او رتلرد و
خا نوعی دخگر حه او غتای رترد و زنده واند ،تا اخنكله روزی حله نلزد پادشلاه رتلرد .حلاال پلس
وكافات او را شخّ عادل حاخد بیش از آ ه كلرده اتلخ حدهلد ولكلن هر لاه شلخّ لجرهلی
حاشد خواهد فخ آخر این خك قرص نان صد دخنار قرهخ دارد و مهنی را هن حه او حدهمی.
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حاال امئه ا هار تطماهلل علهین آ ه وامیلك داشتند دادند در راه خدا و خدای حه ایلن
كراوخ و عدالخ آخا چه حاخد حدهد حه اخشان؟ ا ر آ ه خدا دارد حه اخشان حدهد اخخ وقاح
احسای كرده و اوا از كرم و تخاوت خدا دور اتخ كه حه اخشان چر ی حدهد كه وكافات تر
حسر حاشد .پس حاخد بیش از این خدا حدهد حه اخشان .خدا اخشان را اعلیل از رل خملوقلات
خل كرده و از برای خل تهورتذه اتخ :ورتذه اعطی اتلخ و ورتذله اوتلطی اتلخ و ورتذله
اتفیل .و اه هر خك از این تلهورتذله هر لاه احسلای حكننلد هلل ،خداونلد علاو از بلرای هر خلك
جزای قرار داده حه وراتج خمتلفه ،و فرووده اتخ از برای عی از اخشان ون جا حاحلسنة فله
ریر وفا و از برای عی فرووده اتخ كه وـن جـا حاحلسـنة فلـه عشـر اوثاهلـا و از بلرای علی
حبة انغت سغع سنابل یف ّكل سنغلة وأ ّ
دخگر فرووده اتخ كهثل ّ
حبـة و از بلرای علی از ایلن
هن ز خادتر ویدهد چنانكه ویفرواخلد و اهّلل خ ـاعف ملـن خشـا و از بلرای لاعیت دخگلر فرولوده
ّ ّ
اتخ اّنا یویف الصابرو .اجرهن حضیر حساب.
حللاال حللا اخنكلله اخشللان اعللیل از رل خلقنللد و حلله رل وللرات ن هلل احسللان كللردهانللد و
دادهاند آ ه داشتهاند در هر خك از این وراتج و حه اخنكه خدا هن قادر و كرمی و جواد اتلخ و
اخشان هن قاحلرخ دارند كله مهله ایلن جزاهلا را حله اخشلان حدهلد و حلال اخنكله صلذری هلن كله
اخشان كردند در راه خدا هرچكس نكرد ،پس حاخد حه اخشان و اعف حدهد از وكافات .و این
ً
اتخ كه خداوند عاو داده اتخ حه اخشان حط اخخ آ ه داده اتخ .وثط اخشان نفس خود
را دادند در راه خدا ،نفساهلل شلدند حط اخلخ .و عقل خلود را دادنلد در راه خلدا پلس عقل
خدا شدند حط اخخ ،و قلج خلود را دادنلد در راه خلدا قللجاهلل شلدند حط اخلخ و مهچنلنی
هرچه دادند در راه خدا ،خدا هن داد حه اخشان حط اخخ .و چون هرچه داشتند دادند در راه
خدا ،خدا هن هرچه داشلخ داد حله اخشلان حط اخلخ .حلیل ،یآهذلر نگتاشلخ چرل ی از بلرای
خود چنانكه داد در راه خدا بلرادر و داولاد و وصلیی وثل علیل بلن ای اللج و او را حله ضلرب
مششرر حه درجه شهادت رتانردند ،و داد در راه خدا دختری را وث ح رتفا هه زهرا
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تا

اخنكه در حه هپلوی او زدند و حمسن او را تقط كردند و از مهان درد آن ب ر وار شهرد شلدند .و
داد در راه خدا نور چشههای خود را وث اوامحسن و اولامحسلنی را كله خكلی را حله زهلر جفلا
شهرد كردند و خكی در كرحط جلان خلود را و ولال و عرلال خلود را و فرزنلد هجلدهتلالهای وثل
عیلاكذر و واه حینهاشن عذاس را و فرزند برادر خود قاتن را و هجده نفر از حلینهاشلن را در آن
روز در راه خدا داد و مهه شهرد شدند و اه بیخ آن ب ر وار را اترر كردند و شهر حه شهر و دخار
حه دخار بردند ،و حه شام حمنخاجنام بردند و در جملس ی خد پلرد اه بیخ را نگاه داشتند و تلر
وذارك آن ب ر وار را در شیت تاردند در آن جملس ،و خطف ادب حا او منودند .و حا این اذخخ
كلله از اعللداء كشلرد آن ب ر للوار در راه خللدا صللذر فروللود و مهلنی صللذر ،صللذر یآهذللر بللود حلكلله در
ح ور او تر تردالشهداء را بر خدند و بر نرزه كردند و اه بیتش را اترر كردنلد .حلكله وقلیت كله
ح رت حه زونی افتادند ،ههخ تعظمی یآهذر و ح رت اورر بود كه در آجنا اخستاده بودند كه
فروودند ای حسنی بیا حنزد وا .و خود یآهذر قذول فروود در عاو كذر كه چننی وقهور خیت حكند و
حا وقهور خخ اههار دین مناخد و مهنی بود وقهور خخ یآهذر كه از تردالشهداء جلوه كلرد؛ پلس
صذر فروود در راه خدا .و مهچننی هر خك از امئه را در راه خدا داد و اخشان را شهرد كردنلد و آن
ً
ً
ً
ب ر وار صذر فروود در راه خدا و آ ه كشلرد از دتلخ اولخ خلدا و لسلانا و قلذلا در هلر عصلری از
اعصار ،صذر فروود در راه خدا و در هر عصری حله دوتلتان او هرچله اذخلخ كردنلد صلذر فرولود.
ّ ّ
پس كیس بیش از آن ب ر وار صذر نكرد ،پس از برای این ب ر وار اتخ حا ن اّنا یویف الصابرو.
اجرهن حضیر حساب .و خدا هر اه حفرواخد یحساب ،دخگر احصا منیشود و كیس درك منلیكنلد
ً
وگر خود او .پس جمهط حدانرد كه چون آن ب ر وار داد در راه خدا آ ه داشخ ،خدا هن داد حه
اخشان ولكن یحساب داد و هرچه داد حآرر حساب داد.
حاال ا ر جاهیل اشتذاهی حكند در این وطلج ،وی وجمی آخا اخشان قاحلرخ این احسان را
دارند خا نه؟ و ا ر اخشان قاحلرخ دارند خدا قادر هسخ كه چنلنی احسلای مناخلد خلا نله؟ و ا لر
خدا قادر هسخ و اخشان هن قاحلرخ دارند ،آخا خدا خبر اتخ كه منیدهد خا نله؟ و ا لر خلدا
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خبر نرسخ و قادر هن هسخ و قاح این احسان هن هسلتند امئله و صلذر اخشلان هلن از رل
خل ز خادتر بود و آ ه هن داشتند دادند در راه خدا ،خدا هن داد حه اخشان آ له داشلخ حآرلر
حسللاب .چلله وللی للو می؟! واهلل ا لللر خللدا رلل وللامیلكش را حدهلللد وقاحلل خللك شللاخ ولللوی
تردالشهداء منیشود .پس آ ه خلدا داده از احصلای ادراك رل خلل حلاالتر اتلخ و كیسل
ً
منیتواند حفههد احدا كه خدا چله حله اخشلان داده اتلخ .آخلا فكلر منلیكنرلد در اخنكله هر لاه خلدا
هفتصد برابر حدهد حه اخشان ،خا و اعف حكند بر اخشان ،خا حآرر حساب حدهد حه اخشان ،چه
ویشود؟ آخا ویدانرد كه ر ولك از شعاع خك جهخ از خك صفخ تردالشهداء خل شده
اتخ و حه التفات آن ب ر وار زندهاند ر صاحذان حرات و مهه ووجودات كه،
ا ر نازی كند از هلن براشلد لله قال لا

ح له انللدك التفللای زنللده دارد آفللر خنش را

پس مهه وجود اشعهای از اخشان اتخ و نوری از انوار اخشان اتخ .حلكه این وطلج
را شاعری فته اتخ ا رچه از برای خدا فته ولكن جای او اخنجا اتخ:
در نلللزد وجلللودت آفلللر خنش

ای تللاخه وثللال للاه بیلنش

پللس حللازاء ای لن صللذرهای یآهذللر خللدا ثنللاء فللخ او را مهچنانكلله در ز خ لارت جاوعلله
ویخوای ووایل الاحیص ثنا كن و الاحلغ ون املاح كفكن و ون الومف ماركن و حاصلش این
اتخ كه احصا منیشود ثناء اخشان و منیرتد از ودح حه كنه ذات اخشلان و از وصلف حله قلدر
اخشان .چنا ه در حعیض از ز خارات اتخ اخنكه وی وجمی الاحیص ثنـا علیـك انـ

كهااثنیـ

عّ ن سك پس اخشان را خدا نور خود قرار داده و اخشان را چشلن و دتلخ و لوش و نفلس
خود خوانده ،حلكه ذاتاهلل العلرا این ب ر واران را خوانده اتلخ چنا له در حعیضل از ز خلارات
ولللیخلللوای .و اخشلللانند خلللداهلل حآررحسلللاب و علللنیاهلل حآررحسلللاب و اذناهلل حآررحسلللاب و
نفساهلل حآررحساب و قلجاهلل حآررحساب و آ ه نسذخ داده ویشود حه اخشان ،مهان اتخ
نسللذخ دادهشللده حلله خللدا .و نرتلرده اتللخ از اخشللان حلله مهلله هللزار هللزار عللاو وگللر خ لك الللف
نصفهای كه خك نقطه حاشد .چگونه نه و حال اخنكه ون كه از صد هزار خكذرهای از آن علن
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را منیدامن ،ا ر صدهزار تال از آ ه را كه ویدامن حگو می چرل ی را از آن نگفتلهام .پلس ووافل
ّ ّ
اّنا یویف الصابرو .اجرهن حضیر حساب از احصاء بیرون اتخ آ ه را كه حه اخشان داده اتخ و
ودرك این ،در ولك نرسخ .ههخ اخنكه مهله ایلن هلزار هلزار علاو از نلور جسلد تردالشلهداء
خل شده اتخ و یآهذر خود تردالشهداء را انفاق كرد در راه خدا .و هر اه ونرر را انفاق كند،
الذته انوار را هن انفاق كرده اتخ در راه خدا چنانكه تو چراغ را هر اه انفاق كین ،نور او را هلن
انفاق كردهای و تردالشهداء وامیلك آن ب ر وار اتخ كه داده اتخ در راه خدا .پلس چگونله
تعق ویشود آ ه را كه داده اتخ خدا حه اخشان؟ پس بیان منلیشلود ایلن و حله لفلظ بیلرون
منیآخد .مهنیقدر حدانرد كه آ ه حه اخشان داده اتخ حط اخلخ و ناوتنلاهی اتلخ چنا له در
ّ
الحتسنب اهّلل للف وعاه رسـله و خللف وعلده هلن
قرآن شرح ویفرواخد در آجنا كه ویفرواخد و
ّ ّ
نكرده اتخ خدا در اخنكه فرووده اتخ اّنا یویف الصابرو .اجرهن حضیر حساب و داده اتخ آ ه
داده اتخ حه اخشان حآرر حساب.
پس وعلوم شد كه اخشانند اوراهلل و حكناهلل و نفساهلل و اخشانند وشرة اهلل و اخشانند
ذاتاهلل .و ابن ایاحلدخد ك
تین ناصی در وصف ح رتاورر اقرار كرده اتلخ حله اخنكله رل
افعال ربوبیخ از دتخ آن ب ر وار هاهر ویشود چنانكه وی و خد:
عترت هبلا ولن ك
ُ
تقرلل َ
شلك كاقلك وربلوب
لللللخ افعللللللال الربوبیللللللة الللللللیت
و وی و خد:
صلللللفاتك ا لللللاء و ذاتلللللك جلللللوهر
و مهچننی در ف

بلریء اهعلای وللن صللفات اجلللواهر

آن ب ر وار وی و خد ف یل چند را كه ا ر از برای مشاها حگو می هرآخنه

وحشخ ویكنرد و خاك بر تر آن شرعهای كه حدتر از ناصی حاشد .و شافعی وی و خد كه:
علللللللللللیل كربللللللللللله ام كربللللللللللله اهلل
و وات الشافعی و لرس خدری

حاال خود را پسختر از ك
تین خمواهرد و اوام خلود را حقرلر وشلهار خد ،اولام مشلا صلاحج

قدرت عظرهه اتخ و ف رلخ او را قذول كنرد و انكار وكنرد هرچه ویشنو خد ،ا رچه نفههرد؛
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شاخد اوام مشا حاالتر از این ف
خك نقطه از ف

حاشد كه واها ویدانمی .حلكه آ له فتله شلده اتلخ ایل اآلن

او فتله نشلده اتلخ ،پلس چگونله تعقل ولیتلوان كلرد وقلام آن ب ر لوار را؟

ز یراكه وقام او از ولك برتر اتخ و آ ه وا وی وجمی در وقام حند ی اتلخ و او حنلدهای اتلخ از
حند ان خدا .حلكه خود فروود انا عغا ون عغیا ّ
حمما .حاال جاهیل در اخنجا ش ه نكند كه ولا
او را خدا وی وجمی ،لعنخ خدا بر كیس كله هلاهرش غرلر از حلا نش حاشلد و او را خلدا حدانلد و
چرز دخگر حگو خد ،هركیسل كله حگو خلد تلا روز قراولخ .ولكلن چنلان حنلدههلایی هسلتند كله رل
صفات خدای از اخشان هاهر ویشود و آجرنه ترتاپامنای صفات و كهلاالت خداخنلد و آ له را
كه حتوان اتن و ر ی از برای او فخ از برای خدا ،صفخ این ب ر واران اتخ و هر خرلری كله
هسلخ از اخشللان اتللخ چنا له در ز خلارت ولیخلوای ا .ذكــر اخلیـر كنـمت ّاولــه و امــله و فرعــه و
وعانه و وأواه و ونهتاه .پس وذدأ و ونهتای ك ا اء اهلل اخشانند و ر فههها و ودارك خل
پسختر از وقاوات اخشلان اتلخ و چرل ی بلر اخشلان تلذقخ منلی رلرد .منلیبینرلد كله ولیفرواخلد
الخسغقه سابو و الخلحقه الحو و الخطهع یف ادرا كه اوع.
احلاص اخنا وراد وا نذود و خدا كشانرد وا را از وصلحیت حه اخنجا .كطم ولا در توحرلد
صفات بود و فتمی كه وث صفات خدا هرچچرز خل نشده و این اتخ كه خدا خلود شلرح
فرووده اتخ این را در آجنا كه ویفرواخد لیس كهثلـه ی خعلین خلدا خگانله اتلخ در صلفات
خود چنا ه خگانه اتخ در ذات .و لیس كهثلـه ی از بلرای ذات فتله منلیشلود و وعنلرش
ایلن اتلخ كلله نرسلخ وثل نللور خلدا چرل ی ،خعلین نرسلخ وثل وثل خلدا كلله صلفخ اوتللخ
چر ی .ههخ اخنكه وث از برای ذات فته منیشود و از برای صفخ فته ویشود .حاال پس
نرسخ وث صفخ او چر ی حدلر قوله كله ولیفرواخلد لـیس لصـ ته ّ
حـا حمـاود و ال نعـ

ً
ووجود و ال اجل مماود و تأو خ این حدخد این اتخ كه نرسخ وث حمهد و علیل كیسل احلدا.

خعین وانند اخشان كیس نرسخ و وعین وانند ،وث هن بودن اتخ چنا ه دو شرر خا دو حروان
خا دو نذات خا دو اد خا دو تلخ خا دو شرر ین خا دو نرم خا دو زبر خا دو وشریق خا دو وآری خا دو
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آ للای خ لا دو زور لین خ لا دو جسللهای خ لا دو وثللایل خ لا دو نفسللای خ لا دو عقللطی را واننللد هللن
ولی و خنللد .و چللون هللر وللدركی از وللدارك عللاو از خلل بیلرون منلیرود و از صللفخ خلللیق حللاالتر
منیرود ،ذهتا هرچكس منیتواند ادراك وانندی برای خدا حكنلد و از بلرای صلفخ خلدا واننلدی
قرار دهد .حلكه هركس اعتقادش این حاشد كه وانند صفخ خلدا چرل ی هسلخ خلطف قلرآن
فته اتخ كه ویفرواخد لیس كهثله ی و چگونه از برای صفات خدای وانند قرار ویدهی
و حال اخنكه حمال و ممتن اتخ .ههخ اخنكه مشاها از وقام خود حاالتر منیرو خد و هركس هرچه
درك كند از وقام خود حاالتری را درك منیكند و ح رتاورر ویفرواخد ّاّنا ّ
حتـا االدوات ان سـ ا و

تشیر اال الت ایل نظاجرها .و ك
جهایل كله واننلد قلرار ولیدهنلد بلرای اخشلان از ایلن اتلخ كله خلود
صاحج وقاوی نرستند و منیتوانند وتصف حه صفات امئه حشوند ،ذهتا امئه را پسخ ویانگارند
تللا اخنكلله امئلله را حلله وقللام خللود بیاورنللد ،شللاخد اخشللان را جانشلنی امئلله حداننللد وللردم .و اخشللان

كسانرند كه خداوند عاو وصف فرووده اتخ اخشان را در آجنا كه ویفرواخد خعله  .ااهرا وـن
احلیو الانیا ههخ اخنكه مهان كیس را ك
حممد بن عذداهلل ویدانستند كه آود در وكه و ودخنه و
وردم را دعوت فروود و ُورد ،و دخگر از حا ن وقاوات اخشان خذری ندارند .و مهچننی امئه را هن

مهنی اجساوی ویدانند كه آودند در این دار دنرا و شهرد شدند ولكن اینكه در این دار دنرلا
ك
آود ،خك حدی از ح رتاورر بود و حدی بود كه از این عناصر ارح رفتله بودنلد و وركلج كلرده
بودند .چه نركو فته اتخ این را كه وی و خد:
خك تواره نقش ون یش تیت اتلخ

خود بلن و حنگلاه ولن در نرسلیت اتلخ

و چون ح رتاورلر وی بلود و حاخسلیت كله عهلد رفتله شلود از اهل هلزار هلزار علاو از
دوتیت آن ب ر وار ،و آن ب ر وار حاخسیت تخن حگو خد در مهله ایلن علواو ،ذهلتا از هر خلك از ایلن
عللواو از لطرفلله عناصللر آن رفللخ و حللدی از بللرای خللود قللرار داد و وشلرد از الذسلله ایلن عاههللا
لذاتهای كه حا اه این عاهها تخن حگو خد .پس این كه در اخنجا بود خك لذایس و خك قالی
از هزار هزار قالج بود كه ویدخدند حا این چشن ولكن:
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ك
جللللاهط ایللللن نللللور علریللللین اتللللخ

نه مهنی جسهی كه تو ویبیین اتلخ

پس لذایس وشرد از این عاو كه حا مشاها تخن حگو خد ولكن مهنی نرسخ كه ویبینرد
حلكه هركس خود اد اتخ عیل را هن مهنی اد ویبیند ،و ا ر كیس حاالتر برود از این عاو و
حه عاو وثال برتد ،اخخ او را از له اه عاو وثال ویبیند ولكلن از عاههلای دخگلر خذلری
ندارد .و مهچننی هركس خود نذای اتخ ،عیل را هن نذای ویداند و هلركس حلاالتر رفتله و حله
وقام حروانرخ رترده و از این حاالتر نرفته الحماله عیل را هن حاالتر از این وقام منلیدانلد و حلال
ك
اخنكله در هللر علاهی خلك جتلیل از آن ب ر للوار بلروز كللرده .حلكله هرچلله ووجلود اتللخ خلك جتللیل از
ّ
ك
اوتخ و چون او جتیل كرد مهه ذرات ایاد ووجود شدند و این اتخ كله ولیفرواخلد جتـّ هلـا
ك
فاشرم و الع ا فتألألت و الـیق یف ه خهتـا وثالـه و اا ـر عفـا افعالـه و مهلنی جتلیل خداتلخ
ك
ً
ات از اخشلان مهلان
الغرر حلكه حقرقة چر ی از خود ندارند و جتلیل از خلود ندارنلد و مهله جتلرل ِ
ات از خداتخ ،و متام اخشلان غرلجمناتلخ ،مهله اخشلان مناخنلده مهله صلفات و كهلاالت
جتلر ِ
خداتخ حلكه فانرند در جنج صفات و كهاالت خدا چنانكه فتهام:
چونكللله داد انلللدر ره نلللار آ للله داشلللخ

نللار هللن اوصللاف خللود در او تاشللخ

نللللار افروزنللللده شللللعله آلللللیت اتللللخ

نار خود توزنده شلعله آخلیت اتلخ

و اخشانند آن شعله و اخشلانند آن آتشل كله از علاو الهلوت افتلاده اتلخ در ایلن علاو و
هللركس در رفللخ از ای لن آتللش در رفتلله اتللخ و هللركس نزدخ لك ایلن آتللش شللود ،الحماللله در
وی ررد و احض نزدخكشدن در وی ررد هركه نزدخك شود .چنا ه هر اه تنلوری را لر از آتلش
حنهای ،احلض اخنكله ُب كتله هرهله را بلر للج تنلور حگرلری آتلش ولی رلرد .پلس ح لرت یآهذلر و
ح رتاورر آن شعله ویحاشند كه از عاو الهوت افتلاده اتلخ در ایلن علاو و در رفتله اتلخ
هركس كه حاخد در حگررد و كسای كله در رفتلهانلد از ایلن آتلش نرلز خلود آن آتلش و آن شلعله
شللدهانللد .منلیبینرلد كراوللای چنللد را كلله از اخشللان تللر ولیزنللد و خللوارق عللادای چنللد از ای لن
ب ر واران بروز ویكند؟ و نرسخ این كراوات و خوارق عادات وگر اخنكه از ح رتاورلر اتلخ
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كه حه این واتطه بلر ولردم بلروز ولیكنلد .حلكله از امئله ا هلار آ له ولیرتلد حله رعرلخ از دتلخ
اخشان و بواتطه اخشان اتخ .پس اخشان ویكننلد بواتلطه ایلن ب ر لواران و خلود ولیكننلد حلا
اخشان .چنا ه تو راه ویروی و عذای تو هن حا تو راه ویرود و هر اه تو وینشرین عذای تو هن
وینشرند .پس هر حركیت كه تو ویكین حا عهاوه خود و قذای خود و عذای خود ویكین .پس
اخشان هن لذاس امئهاند و هر خك از اخشان خك ههوری از ههورات ح رت اوررند و آن ب ر وار
هر اه خبواهد از عناصر این عاو هلزار قاللج از بلرای خلود حگرلرد ،و در آن واحلد در مهله جللوه
كند ،ویتواند .چنا ه دخدند كه در خك شج در چه خانه وهیهان بودند.

حاال كسای كه تعجج ویكنند از این ك
تخش این اتخ كه خود ادند و ایلن جللوه و

این لذاس عریض را كه دخدند ،هان كردند كه مهنی اتخ ح رتاورر كه در ایلن دنرلا آولد و
رفخ .حاشا ،منیدانند كه اخشان ُ ر كردهاند متام ف ای آ ِان وشرخ و ارض اوكان را چنا ه
ّ
ویخوای در دعا فهبن وألت مسا ك و ارضك حیت ا ـر ا .الالـه اال انـ پلس هلر آتشل در علاو
هسخ از آن آتش اتخ كه در رفته اتخ از علیل بلن ای اللج و مهله تلوزند هیا از اخشلان
اتخ و در مهه اعصار ویحاشند آتشهایی كه در رفته اتخ از این آتش الهوی چنا ه خود
ّ
فروودند ّا .لنا یف كل رلـف عـاوال خن ـ  .عـن دخننـا حتر خـف الضـالنی و انتحـال املغطلـنی و تأو یـل
ّ
اجلاهلنی و فروودند ّا .لنا وع كل ویل اذنا ساوعة و عینا ناار و لسانا نا قا ایل آخلر تلا اخنكله از
این آتش حراری برتد حه ر خطی تا اخنكه بواتطه این آتش ولردم رو حله خلدا رونلد و از
این حرارت رو حه خدا كنند .ذهتا هر خرری در هر جای عاو كله حاشلد از ایلن آتلش اتلخ و از
این ب ر واران تر زده اتخ و این اتخ كه ویخوای در حعیض از ز خارات ا .ذكر اخلیر كنمت اوله
و امله و فرعه و وعانه و وأواه و ونهتاه .حاال این آتش در مهه وكا ا تابیده ولكن هركس در
هر وكای كه قاح بوده اتخ در رفته اتخ و هرجلا قلاحلرتش بیشلتر بلوده و صلفای او ز خلادتر
بوده در رفته اتخ حه آتش بیشتر از غررش ،و هرجلا كثرفتلر بلوده اتلخ در آجنلا كهتلر تابیلده.
پس آجنا كه از حسراری لطافخ مهه او را در رفته اتخ كیس اتلخ كله آجرنله تلرتاپامنای امئله
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ا هللار اتللخ تللطماهللعللهین حلله اخنكلله مناخنللده رل صللفات و كهللاالت آن ب ر للواران اتللخ و
منی و خد وگر از اوام خود و منیرود وگر حسوی اولام خلود و منلیشلنود تلخین وگلر تلخن اولام
خللود را و هكللتا رل افعللال او افعللال امئلله اتللخ و كللطم او كللطم امئلله اتللخ .و اه ل حص لررت
ّ
كـل ّ
حـو حقیقـة و
ویبینند افعال امئه را از اخشان كه بروز ویكند این اتخ كله ولیفرواخلد عـّ
ّ
عــّ كــل مــواب نـ ر .منلیبینرلد در مهلنی هللاهر كلله علی هسللتند كلله مهرشلله ولی و خنللد قللال

الذآنوی و قال الترودی و قال الشافعی و قال اآلودی؟ و حدهیی اتخ كه این اعخ هرچخك
آجرنه ترتاپامنای اوام نرستند ،حلكله هر خلك از اخنلا كله آجرنله تلرتاپامنا حشلوند ،آجرنله مناخنلده آن
كاویل و دو میلی ولیحاشلند .از كللوزه تلراوش كنللد هرچرلز در اوتللخ .و اولا آن كسللای كله مهرشلله
وی و خند قال اهلل خا مهرشه وی و خند قال النی خا قال عیل بن ای الج خا قال الصادق خا قال
الذاقر  .ا ر آجرنه ترتاپامنا حشوند ،آجرنه مناخنده اواوند و اوتخ كه فرزند یآهذر اتخ و فرزند
عیل بن ای الج كه خود ویفرواخند انا و عّ ابوا هذه ّ
االوة و اوتخ كیس كه خدا در قرآن او
ّ
لقاكرونا حنآدم .پس چننی كیس
را ابن آدم خوانده و تعر خف او را منوده در آجنا كه ویفرواخد و

شرعه عیل بن ای الج اتخ ز یراكه ا ر ابلن آدم نذودنلد ،شلرعه نذودنلد .پلس وعللوم شلد كله
آدم كاول ،ح رت یآهذلر اتلخ و ابلن آدم ،آل اوتلخ .و ح لرتاورلر
شرعه ،ابن آدم اتخ و ِ
حواء عاو اتخ و این اتخ كه فروودند انا و عّ ابوا هذه ّ
ك
االوة و مهه خطیل از حلدو ایلاد تلا
ّ
لقاكرونا حنآدم خعین انذراجنلد احنلاء یآهذلر و اخشلان را راولی
آخر ،كاوخ او خند .و اعین دخگر و
داشتمی و مهه اشراء را از شعاع نور این ب ر واران خل فرووده اتخ حه این ور كه انایس را از
نور جسد این ب ر واران آفر خده و ولموننی جلن را از نلور جسلد شلرعران ایلن ب ر لواران آفر خلده و
وطجكه را از نور جسد وموننی جن آفر خده ،و حروان را از نور جسد وطجكه آفر خده ،و نذات را
از نور جسد حروان آفر خده ،و اد را از نور هاهر نذات آفر خده .پس انذراء اویل شدند از رل
خطی و هركس هن حه انذراء ولح شود اویل اتخ از دخگران و هركس ولح حه انذراء حشود
ولح حه یآهذر شده اتخ .پس هركس ولح حه اخشان نشود ولح حه یآهذر نشده اتخ
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و هركس ولح حه یآهذر نشود اوالد یآهذر نرسخ و تسلمی او را نكرده .ز یراكه هركس تسلمی و
تصدی ف رلخ او را نكند ،ا رچه ترد قریش حاشد كه از نسل او نرسلخ و هر لاه از نسل او
حاشد كیس ،جزء اوتخ و هر ز ونكر او خنواهد شد .چگونه كاوخ یآهذر ونكر یآهذر ویشود؟!
حاشا .پس این اتخ كه ح رتاورر فروودند ك
حممد پسر ون اتخ و از صلج احاحكر اتلخ .و

این ههخ این اتخ كه ونكر عیل نذود و تصدی آن ب ر وار را داشخ و تسلمی اور او را ویكرد،
پس او بلود وللد علیل بلن ای اللج و آن بلود از اوالد یآهذلر .پلس تلرد كیسل اتلخ كله اوالد
ً
یآهذر و عیل حاشد حقرقة نه اخنكه هرچه چبشن ادی بذرنرد اخنكه از كذر خه یآهذر خبوانرد او
را ،و ا رچه ونكر ف

آن ب ر واران حاشد ترد و جزء عیل بلن ای اللج خواهلد بلود .حاشلا،

وذاشرد از له كسای كه خداوند عاو در وصف آ ا ویفرواخد خعله  .ااهرا ون احلیو الانیا.
حیل هركس اد اتخ حا چشن ادی اد ویبیند ولكن این اشتذاه اتخ .ترد كیس اتخ
كه جزء یآهذر حاشد چه قریش حاشد و چه غرر قریش .و آن كیس اتخ كه از نور این ب ر واران
خلل شلده اتلخ و چلون خداونلد علاو رنللخ اخشلان را از علرلنی خلل كلرده اتلخ ،رنللخ
شرعران اخشان را هن از حدن این ب ر واران خل فرووده اتخ پس اخشانند اشعه آن ب ر واران.
ّ
لقاكرونا حنآدم این اتخ كه ویفرواخد چنان راوی داشتمی اخشان را كه مهه عاو
حاال وعین و
ّ
را ههخ اخشان خل منودهامی و ویفرواخد و محلناهن یف ّ
الغر و الغحر و ف لناهن .پس وعلوم شد
كه این ب ر لواران ك
وقر حلان در اهنلد و اخشلان را خلدا ف لرلخ داده اتلخ و چشلن اخشلان اتلخ
چشن عیل و وش اخشان اتخ وش عیل و دتخ اخشان اتخ دتلخ علیل و زحلان اخشلان
اتخ زحان عیل و نفس اخشان اتلخ نفلس علیل .و مهچنلنی دتلخ علیل دتلخ خداتلخ و
چشن عیل چشن خداتخ و وش عیل وش خداتخ و نفس علیل نفلس خداتلخ .پلس
حنابراین افعال این ب ر واران افعال خداتخ و فرواخش اخشان فرواخش خداتخ و ایلن اتلخ
كه خداوند عاو ویفرواخد ّاّنا خ ّ
تقـرب ایل العغـا حالنوافـل ایلآخلر .و مهچنلنی اولام تلو ولیفرواخلد
حدرتیتكه از برای واتخ حا هر ولیی ویش شنونده و چشهی بیننده و ویفرواخد در هر عصری
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هستند این ب ر وران.
حاال این بود ُ ركردن امئه ر آ ان و زونی را كه حه این انوار ُ ر كردهانلد آ لان و زولنی
را .پس وعلوم شلد كله هرچله هسلخ از امئله ا هلار اتلخ ،رل انلوار و صلو ا از آن ب ر لواران
اتخ.
رچلله از حلقللوم عذللداهلل بللود

ایلللنمهللله آوازهلللا از شللله بلللود

و مهه صو ا از آن قصذه خاقوته اتخ كه یش از این از برای مشلا شلرح كلردمی و فتلمی
كه از برای او چهارده حند اتخ و حندهای این هر خك وقاوی دارند خبصوصه كه دای حله وقلام
عاهی منیرتد هر ز و این صو ا از حند عایل ویرتد حه حندهای دای و از آ ا ونتشر ولیشلود
در ولك و هركس را حقدر اتتعدادش از این صوت دادهاند .چنا ه هر حیی از او حی اتخ و
هر شریئ را حقدر قاحلرخ او حراتخبش منوده اتخ و هرچ ذیحرای منیتواند كله او را ادراك كنلد
و احدی حه آن قصذه خاقوته منیرتد چنا ه فته اتخ:
ا ر رتد خس حله قعلر در خلا

حه كنله ذاتلش خلرد بلرد یپ

چگونه نور ویتوانلد ادراك ونرلر مناخلد؟ نله اخنكله رل انلایس از نلور جسلد انذرلاء خلل
شدهاند؟ و انذراء از نور جسد امئه ا هار تلطماهلل عللهین؟ پلس منلیرتلد كیسل حله ادی پاخله
ادراك وقام اخشان حیت انذراء .پس این اتخ كه شاعر فته:
و ز هرچللله فتلللهامی و شلللنردمی و خوانلللدهامی

ای برتللر از خر لال و قر لاس و هللان و وهللن

و ر خراذها و قراتها و ها ا و ومهها ،حلكه عقول ،حلكه فمادها مهله انلوار و اشلعه و
ً
جلوههای این ب ر وارانند .پس احدا ه وكنرلد وقلاوی را كله منلیتوانرلد برتلرد و وقلاوی را كله
فوق رتذه مشاها اتخ.

و مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
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«ووعظه بیس وپنجن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

تفسرر هاهر این آخه را از برای مشا فمت و ویخواتمت خك وعین دخگلر از بلرای مشلا حگلو می
ولكن وقدوهای قذ از این از برای مشا حاخد حگو می تا اخنكه برحصررت شو خد در وعرفخ این آخه
و ر قرآن .و آن این اتخ كه قرآن فروای اتخ از خدا از برای مشلا و ایلن فرولان هلن حسلرار
عظمی اتخ ،ههخ اخنكه از پادشاهان فروای كه صادر ویشود حقدر قاحلرخ آن فروان حاویل
حا او ویفرتتند؛ و هرچه فروان عظمی اتخ حاو فروان از برای آن هن ب ر تر و عظرهتر اتخ.
پس خداوند عاو چنان فروان عظرهی از برای مشا فرتتاده كه وثل خلامتالنذرلنی حلاویل حلا او
فرتتاده كه اعلن و اشرف و اعیل و كاول ر واخل اهلل اتخ .حاال هركس این فروان كتای
را وا زند و تصدی آن ب ر وار را نكنلد ،الذتله كلافر خواهلد شلد .حلاال ا لر مشاهلا وا منلیزنرلد ایلن
فروان را و تصدی آن ب ر وار را ویكنرد ،این آخه شر خفه خك فقره از فقرات آن فرولان اتلخ كله
ون از برای مشا ویخوامن ،و اوری چند در این فقره ویحاشد كه هر اه مشاهلا ك
وصلدق حاشلرد و
رعرخ آن ب ر وار حاشرد حاخد حه آن اوور عه مناجرد كه ا ر عهل ننهاجرلد خلاغی او شلدهاخلد و از
برای مشاها ك
عماقر خج حطی نلازل خواهلد كلرد؛ ههلخ اخنكله بلر وفل خلواهش و وشلرخ اذهلی
عه نكردهاخد.
حاال از آن له اوری اتخ در این آخه كه اعظن از ر اولور اتلخ و اولری اتلخ كله
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ك
ب ر تر اتخ از ر اووری كه مشاهلا وكلفرلد و هتلك حرولخ او هتلك حرولخ خداتلخ ،و آن
ً
حتصلر دانللش اتللخ .حللال ایلن حتصلر علللن بللر وللردم خمتلللف اتللخ ،وللثط حعیض ل از وللردم
حاخسخ كه از خانهای حه خانهای بروند ههلخ حتصلر عللن ،و حعیضل از ولردم هسلتند كله از
حملهای حه حملهای حاخد بروند از جهخ این ،و حعیض از وردم هسلتند كله حاخسلخ از والخلیت حله
والخلیت برونللد از جهلخ حتصلر علللن .و ایلن هللن از بلرای مشاهللا واجللج اتلخ ،واجذتللر از رل
عذادات اتخ و واجج اتخ كه هركس حقلدر خلود للج عللن مناخلد چنانكله فروودنلد ا لغـوا
العلن ولو حالصنی .پس ا ر كیس آنقدر كه ویتوانلد للج عللن نكنلد كلافر اتلخ ههلخ اخنكله
لج دین نكرده اتخ و كیس كه لج دین نكند ،دین را یدا منلیكنلد و او را دخلین نرسلخ.
ولكن هلركس كله للج كلرد دیلن را آنقلدر كله ولیتوانسلخ ،دیلن را یلدا ولیكنلد و او از لله
وموننی اتخ .حاال دین مهنی اتخ كه در این آخه فرووده اتخ خدا ،و یآهذلر واجلج كلرده
اتخ.
و وردم دو فرقهاند :خا صاحج این دین هستند خلا نرسلتند .و اولا آ لا كله صلاحج ایلن
دین هستند ،حاخد خدا را محد كنند كه خدا و ك خ تارده اتخ بر اخشان كله اخشلان را هلداخخ
كرده اتخ حه این علن .و اوا آ لای كله صلاحج ایلن دیلن نرسلتند ،واجلج اتلخ بلر آ لا كله
لج مناخند این دین را ،كه ا ر این دین را نراووزند هرچ عذادی از آ ا قذول منیشلود .ز یراكله
یدین اتخ و یدین را عذادی نرسخ .پس كسلای كله یلدا كردنلد از اخشلان دیلن را ،حاخلد
خقنی داشته حاشند در دین خود ،و چنان خقنی داشته حاشند كه ا ر ك عاو

شوند ،نتوانند

خقنی اخشان را تآریلر دهنلد ا رچله آحلاء و اجلداد اخشلان غرلر از ایلن حاشلند .ز یراكله دیلن آحلاء و
ك
اجدادی ونا حقرخ نرسخ .ای حسا پدرهای واها كه در تاب از این هیود بودند و نصاری
بودند و خا جموس بودند ،و مهچننی هر خك دخین داشتند .و عق وی و خد كه دین را نذاخسخ از
آحاء و اجداد رفخ ،ز یراكه ا ر دین آ ا این دین نذاشد ،حاخد اعراض كلرد از آ لا .حسلا آحلاء و
اجداد كه كافر بودهاند و نذاخد كافر حشود كیس ههخ آحاء و اجداد خود .این اتخ كه خداوند
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عاو ولیفرواخلد أولـو كـا .احـاؤهن الخعقلـ  .شـیجا و الهیتـاو .پلس ا لر آحلاء و اجلداد مشاهلا ولمون
نذاشند ،از وموننی اخت مناجرد علن را و اخشانند حاب علن .و شر ش هن این اتخ كه نواورس
را ترك كنرد و نذاشرد وث نصاری كه وی رفتند دیلن خلود را از آحلاء و اجلداد خلود .پلس خلدا
مشاها را عقیل داده اتخ تا آن ودركی حاشد برای مشا بر شناخ دین .و هر اه حا دلر و برهان
و حه عق خود دین را یدا كردخد ،خقنی حاص كنرد چنان خقرین كله ا لر مهله علهلا غرلر از تلو
حاشند ،تو اخشان را خارج حدای و دین آن اتخ كه بر آن دلر و برهان داشته حایش .منیبیلین
كلله چللون ورلخ را در قذللر ولی تارنللد و نكر لر ین از او تللمال ولیكننللد كلله خللدای تللو كرسللخ ،و
ولی و خلد خللدای خگانلله .پللس ولی و خنللد حلله چلله دلرل و چلله برهللان؟ پللس یدلر ل و برهللان
منیپتیرند از كیس .و مهچننی ا ر حگو خد كه از پدر و اتتاد خود چننی شنردهام ،منلیپتیرنلد از
او .و نرز وی رتند كه یآهذر تو كرسخ؟ ا ر حا دلر و برهان ثاحخ كرد براخشان كه خامتالنذرنی
اتخ ،قذول ویكنند و ا ر حگو خد خامتالنذرنی اتخ و یدلر  ،منیپتیرند .و مهچننی از دین او
وی رتند ،هر اه حا دلر و برهان ثاحلخ نكلرد و فلخ دیلن ولن دیلن اتلتاد ولن خلا دیلن آحلاء و
اجداد ولن اتلخ از او منلیپتیرنلد و آن شلخّ بیلدین اتلخ .پلس دیلن آحلاء و اجلداد ،حكلار
كیس منیخورد.
تشللتمی ،ا للر دی لن آحللاء و اجللدادی نركللو اتللخ ،پللس تقص لرر اه ل حآللداد چرسللخ كلله
وی و خند هرچه آحاء و اجداد وا كردند واهن ویكنمی؟ و دین واها دین آحاء و اجداد واتخ ،و
چون آحاء و اجداد اخشان خاعهر فتهاند ،اخشان هن خاعهر وی و خند.
احلاص ل  ،دی لن خللود را از روی شللعور و عق ل حللا دلر ل و برهللان از اه ل او و از حللاب او
حگرر خد و این ناووس را ترك كنرد و بینداز خد آ ه را كه حه تقلرد از آحاء و اجداد خود رفتهاخد.
دین خود را یدلر و برهان و حدون واتطه عق و شعور وگرر خد.
تشللتمی ،آخ لا ا للر آحللاء و اجللداد مشللا صللویف بودنللد خ لا حاشللند ،چلله و لیكنر لد؟ آخ لا صللویف

ویشو خد خا ك
تذری ویجو ییلد از اخشلان؟ و شلرخورحلوم اعلیلاهللوقاوله و رفل یفاخلللد اعطوله
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فروودهاند و چننی هن نوشتهاند كه در هرجا كه اتن صوفره برده حشود حاخد حططن آ ا را هاهر
كرد و قدح آ ا كرد .آخا منیدانرلد كله ولتهج اخشلان چرسلخ؟ از آن لله نوشلتهانلد كله شلر
تین حاشند كه ا ر ك
تصوف این اتخ كه ك
ك
تین نذاشند ،منیتوانند صویف حاشند و وتهج اخشان
داخ وتهج صوفره اتخ .منیبینرد كه دكای وقاح دكان خدا حاز كردهاند و حه وردم خود را
ً
از اه حا ن ویمناخانند و حال اخنكه هراهند؛ و حا ین اتخ كه راه شرطان اتخ .پلس اقلط
از روی شعور و عق  ،صویف وذاشرد و حدانرد كه اص وتهج اخشان چرسخ.
حاال هر اه صویف نشدی و دانسیت حططن اخنا را ،پلس ا لر داخل ایلن اخفله قشلری
شدی ،اخشان نرز دو فرقهاند :آخا تو چه ویكین در این ورانه؟ اصویل ویشوی خلا اخذلاری؟ و
حال اخنكه هر دو تكفرلر خكلدخگر را ولیكننلد ،چنانكله بلر مشاهلا واضلح اتلخ كله قذل از آقاحلاقر
كتاهبای اخذار وشهور بود و یش از آ ا ولردم اجهتلادی و تقلرلدی نشلنرده بودنلد و آن وقلخ
ك
هن مهنی اخذاری وشهور بودند .نه اجهتادی بود و نه تقلردی ،چنا له ولط حمهلدحاقر نوشلته
ك
ك
اتخ اخنكه در ودخنه اخذار ینی اصولرنی را ضال و و ولیدانسلتند ههلخ اخنكله حله وظ ك له
عه ویكردند و مهه اه آن عصر اخذاری بودند و اخذار ونتشر بود در وران وردم .حلكله اآلن
هن از آن اعخ هستند در وران وردم ،تلا اخنكله آقاحلاقر آولد و حنلای اصلول را لتارد در ورلان
وردم و نوشخ از برای وردم اصلول را .و احتلداء اصلول آنوقلخ بلود و هنلوز در آن جمللس بیشلتر
اخذلار ینی بودنللد .چنا لله در مهلان جملللس شخیصل حللدخیث از ح لرتصللادق رواخلخ كللرد و
فخ كه ح رتصادق چننی و چنان فرووده اتخ .پس آقاحاقر فخ ای ورد ،احض اخنكه
حگوی ح رتصادق چننی فرووده اتخ منیتوان عه كلرد .پلس اهل جمللس ل شلدند و
آقاحاقر را زدند كه چرا چننی فته اتخ.
عهد آقاحاقر خورده خورده علن اصول هپن شد و انتشاری هبن رتانرد و
خطصه ،از آن ِ

هر خك از اخشان كه آودند هر خك شرحی از برای آن نوشتند و شرحی ز خادتر از شرحی نوشتند تا
اخنكه حاال حقدر پنجاههزار بیخ شده اتخ .حاال ا ر پدران تو اخذاری بودهاند ،حله چله دلرل
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اخذاری ویشوی؟ و هر اه اصویل بودهاند ،تلو حله چله دلرل اصلویل ولیشلوی؟ و دلرل تلو بلر
ك
ك
حقرخ خكی از اخنا چرسخ؟ و كداورك ح اتخ و كداورك حا ؟ و اخنكه خكدخگر را ضال
ك
و و ویدانند .حاال ویدای كه این دو فرقه خكدخگر را كافر ویدانند و دلریل هن نلداری تلا
ك
وسلتعد
داخ خكی از اخنا حشوی .پلس حله متلام لوش و هلوش خلود وتوجله كلطم حشلو خد و
وطلللج حاش لرد تللا اخنكلله انشللاءاهلل حفههر لد آ لله را كلله و لی للو می و هبللرهای بذر خلد هر خ لك حقللدر
اتتعداد و هرف خود .و مهچننی این اعخ اثناعشری دو فرقهاند؛ اآلن تو چه ویكین؟ آخلا
ك
داخ كداورك از اخنا ویشوی؟ و حال اخنكه خكدخگر را هلراه ولیداننلد .دلرل تلو بلر حقرلخ
خكی از اخنا چرسخ؟ كه خكلی را حل حلدای و خكلی را حا ل  ،و كلداورك را حاخلد حل دانسلخ و
كداورك را حا ؟ حاال وش حدهرد تا اص وطلج را حفههرد.
اوا كسای كه بودهاند از مشاها كله خلدوخ شلرخورحلوم اعلیلاهلل وقاوله و رفل یفاخلللد
اعطوه بودهاند كه آن ب ر وار در این والخخ یزد آوده ،دخدهاند اخلطق و احلوال آن ب ر لوار را و
تلوك او را حا وردم و فكر و ذكر و علن و حلن و حمكخ و نذاهخ او را دخدهاند .و ا ر عوام مشاها
نفههردهاند علهای مشا فههردند و دخدند از او و از له وررزا تلرهان و حاح رجذعیل و علهای
دخگر او را تصلدی كردنلد و حلا او منلاز كردنلد و مهله او را وطلاع ولیدانسلتند و حكلن او را او لا
داشتند و بر كاغت شرخ نوشتند كه شرخ از مهه اعلن و اتیق و اف

اتخ .و مهچننی علهای

كللرحط از للله آقللا ت لرد عللیل و آقللا تلرد وهللدی و علهللای دخگللر ،آن ب ر للوار را متك لنی منودنللد و
تصدی كردند و تسلمی اولر او را كردنلد و حعلد از اخنكله از آجنلا تشلر خف بردنلد حله وشلهدوقدس
واندند در آجنا تا اخنكه احوال او و اخطق او و علن و حلن او و حمكخ او بر مهه اه آن حلد و
كسللای كلله از ای لن حلللد مهللراه او بودنللد هللاهر شللد و در آن والخ لخ وشللهور شللد كلله آن ب ر للوار
وستجابالدعوه اتخ و هر وقخ كله دعلا ولیكردنلد وسلتجاب بلود .مهچنلنی در هلر حللدی از
حلدان ر علهای آن عصر تصدی آن ب ر وار را داشتند و متكنی كرده بودند او را و او را اعلن و
اتیق ویدانستند و مهه در اجازه آن ب ر وار نوشتند كه شرخ از ولا اجلازه خواتلخ و ولا از ادب
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ندانسلتمی كله اجلازه حنو خسلمی ههلخ اخنكله او اعللن و اتلیق و اشلرف از رل واهلا اتلخ ولكلن
ههخ اور اخشان نوشتمی .حاال كسای كه در وران ایندو اختطف واق شدهاند تكلرف اخشان
این اتخ كه مترز دهند ح و حا

را و ا ر حگو خند وا خلود منلیتلوانمی مترلز حلدهمی ورلان اخشلان

اه خذره هستند كه حتوانند حشناتند ح را از حا

و اخنكه حفههند دیلن خلود را از كله اخلت

مناخند و حال اخنكه مهه مشاها ویتوانرد تعی مناجرد و ح را یدا كنرد و دین خود را حدانرد كه
كجاتخ .ز یراكه خدا تكلرف واالخطاق نكرده اتخ در اخنكه فرووده اتخ لج دین مناجرد تا
حدانرد دین مشا كجاتخ و در نزد كرسخ ،حگرر خد آن را .پس حدانرد كه دین خود را از كه اخت
ویمناجرد.
حاال ویخواهن خلك وطللج عظرهلی از بلرای مشلا حگلو می حشلر اخنكله حله متلام لوش و
هوش خود از روی انصاف دل حدهرد شاخد هبرهای بذر خد از این علوم.
حگوجرد بذرمن ا ر خك خانه كوچكی در حسته حاشد و دو نفر از این خانه حدر آخند و خكی از
آ ا حگو خد كه خك انسای در ایلن خانله هسلخ و خلك نفلر حگو خلد كله هلرچكلس در ایلن خانله
نرسخ ،آخا حاخد خكی از این دو نفر دروغ حگو خنلد خلا نله؟ الحمالله خكلی از اخنلا دروغ ولی و خنلد.
حاال هر اه مشاها كه در این ورانه قول هردو را شلنردهاخلد ،ا لر حگو خلد كیسل از مشاهلا كله هلردو
ََ
قات ووالنا عیل .و
راتخ وی و خند ،این شخّ وعاخنه آن اشخاصند كه فتند ووالنا وعاو خه
این خطف اتخ ،ههخ اخنكه ح رتاورر ،وعاو خه را كافر و غاصج ح آل ك
حممد ویداند و
وعاو خه هن علیل را خلرفله منلیدانسلخ و هلر دو ضلد بودنلد و منلیشلود كله شلخّ رعرلخ ،دو
حاكن ضد داشته حاشد .و هر اه دونفر خكدخگر را تكفرر كننلد ،الحمالله خكلی از اخنلا حاخلد راتلخ
حگو خد و خكی از اخنا دروغ .حاال هر اه تو در این ورانه لج دین خود منای ،حاخلد مترلز حلدهی
ح را از حا

و دین خود را از اه ح اخلت منلای .ولكلن ا لر مشلا انصلاف داشلته حاشلرد و

الج دین حاشرد حاخد تفكر كنرد و وتتكر ورگ حشلو خد و ك
حلج ر خاتلخ را از تلر بیلرون كنرلد و

خب و حسد را ترك مناجرد و حاخد حدانرد كه مهه این دنرا و اوضاع ایلن دنرلا و ر خاتلخ و ب ر لی
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این دنرا وی وتد و از برای اج هن اعتذاری نرسخ و از برای كیس هن خقنی نرسخ كه ورگ
كی ویآخد .حلكه از وقلیت كله نطفله حسلته ولیشلود ،امیلن از ولرگ نرسلخ .نله در علقله و نله در
و آه و نه در عظام و نه در اكساء حلن و نه در خل آخر و نه در فولرخ و نه در جوای و نه
در یری ،ایل صد و بیسخ تال كه عهر ذرعی اتلخ .پلس دولی حله فكلر كلار خلود بیفترلد و
ً
خقرنا حدانرد كه مهه اخنا وی وتد و متام ویشلود و از بلرای مشلا رلری نلدارد .پلس چلرا خلود را
حدتخ این آقاخان دادهاخد كه مشا را افسار كنند و توار شوند و حه هر رف كه خبواهند حتازند؟
و چرا مشاها را حاخد اغوا كنند و مشا هن دین خود را حه اخشلان حدهرلد؟ عهلر تشلخ تلا كلی ،تلا
چند؟ خود را از چنل

اخشلان بیلرون بر خلد و حتصلر علهلی مناجرلد و خلود را از قرلد علادات و

نواورس و اهواء و آراء و شهوات بیرون آر خد و ایلن نلاووس را از خلود دور مناجرلد كله ولی وجرلد
آ ه آحاء و اجداد وا و یشرنران وا كردهاند صحرح اتخ و وا را مهنی كفاخخ ولیكنلد و تآریلر
منیدهمی دخین را كه داشتمی .و هر اه كیس چنلنی حگو خلد غرروعقلول اتلخ و پسلندخده نرسلخ،
ز یراكه این عرج ویرتد تا حه انذرا كه هر خك شر خعیت داشتند در عصر خود و چون عاو ن ج
وی رفخ ،تكلرف ز خاده ویشد و شر خعخ تاب نسخ ویشد و شر خعخ جدخد ناتلخ او بلود.
پس حاخسخ آن انذراء یشتر و كاوخ یشتر حگو خند مهان شر خعخ تلاب و تكلرلف تلاب ولا را

كفاخخ ویكند و تآریر منیدهمی .نعوذحاهلل ،انذراء چگونه خطف فرواخش خلدا ولیكننلد و كاولخ
اخشان خطف فرولاخش انذرلاء و تلا عهلد یآهذلر رتلرد هلرچ شلر خعیت منانلد .چنانكله آ لا كله از

حیناتلراجر وانلده بودنلد لیش از یآهذلر حعیضل حلخ ولی رتلتردند و حعیضل نصلاری بودنلد و
حعیض بر دین ابراهمی بودند و حعیض بر دین زردشخ حایق بودند و حعیض هیودی بودند و حعیض
آفتاب وی رتتردند .و حال اخنكه در هر عصری هر یآهذری كه ویآود وی فخ كه حعد از ون
یآهذری دخگر خواهد آود و شر خعیت دخگر ویآورد حاخد حه شر خعخ او عه مناجرد .پس حعد ا ر
آن كاوخ ا اعخ یآهذر جدخد را ویكردند ومون ویشدند و هلر كلدام كله بلر مهلان دیلن آحلاء و
اجدادی واندند كافر شدند ،و آ ا كه واندند بر دین آحاء و اجداد خود هر خك هن از برای خود
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ً
دلریل یدا كردهاند و از برای اعتقادات خود حمهیل قرار دادهاند .وثط عی فتند كه یآهذری
كه حاخد بیاخد هنوز نراوده اتخ ،و مهچننی هر خك نوعی خود را خوشحال كردند و دین آحاء و
اجداد خود را از دتخ نداده هراه شدند و هراه بودند .ولكن نسخ شد ر ولهتا و شر خعهتا
حسذج شر خعخ خامتالنذرنی و آن ب ر وار در كاول اور تكللریف نفروودنلد تلا اخنكله در وكله وعظهله
نل ول اجلطل فروودنلد و ادعلای یآهذلری كردنلد .پلس علی از ولردم حله او رو خدنلد و علی
نگرو خدند .آخا این اختطف حه هر كس كه ویرترد شاخسته بود كه نراخند و نشنوند و مترز ح
و حا

ندهند؟ و آخا شاخسته بود كه هیود و نصاری و جموس و حلخ رتلخ ،بلر مهلان ولتاهج

خود حایق ااننلد و اتلطم نراورنلد و حگو خنلد ولا را دیلن آحلاء و اجلدادی كفاخلخ ولیكنلد و تآریلر
منیدهمی راهی را كه دار می؟ و شاخسته بود كه حگو خند مهه وردم بلر ر یل واخنلد و مهله اخنلا را
ترك منیكنمی كه احض اخنكه خلك نفلری ادعلای حكنلد متكلنی كنلمی او را و حلال اخنكله خداونلد
عاو نسخ كرد ر ول و وتاهج را حه وتهج او .حا اخنكه كیس دخگر هن حله او امیلان نرلاورده
بود وگر ح رتاورر ،و اخشان وی فتنلد كله از كجلا كله ایلن دو نفلر اهل هبشلخ حاشلند و حلایق
وردم مهه اه جهمن؟
حاال انشدكن حاهلل روا هسخ این تخنا در این اور عظمی؟ و روا هسخ كه ر خقه آحلاء
و اجدادی را ترجرح دهند بر ر خقه خامتالنذرنی؟ و از برای مشلا واضلح اتلخ كله آنوقلخ مهله
اه عاو كافر بودند وگر چهار نفری كه امیان آوردند .حاال چرا وی و خند حعیض كه وا را مهنی
وتهج تاحقه كفاخخ ویكند و چرا تآریر حدهمی وتهج خود را و وهتن تاز می خود را؟ آخا خقنی
ندار خد كه در آنوقخ هز ح رتاورر و تلهان و ابوذر و وقداد و ك
عمار ،وموین نذود و مهه عاو
كافر بودند؟ خوب ا ر این كرفرخ را ویشنردند وردم از ا راف كه كیس آوده اتخ و در ودخنه
ادعللای یآهذللری ولیكنللد و حعیضل ولی و خنللد او تللاحر اتللخ و وعجللزه او را تللحر و لیناونللد،
ویحاخسخ بیاخند و بذرنند كه این شخّ ح اتخ خا حا

 ،عاو اتخ خا جاه  ،نی اتخ

خا تاحر .حلكه واجج بود بر هركس كه این حه وشش ویخورد اخنكه بیاخد و او را و وعجزه او
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را بذرند و واجذتر بود از ر واجذات و عذادات اخشان اخنكه دین مهنی اتخ و حاخسخ لج
دین مناخند و هر اه كیس لج دین ننهاخد عذادت برای چه ویكند؟
و اوا چون آن ب ر وار از وران رفتند ح رتاورر فروودند ومن وی و جانشنی یآهذلر ،و
ك
فروودند وا حقمی و غرر وا حا  .پس چهار نفر امیلان آوردنلد و حلایق كلافر شلدند .چنا له كاولخ
ولویس ورتلد شلدند وقلیت كله ولویس از ورلان رفلخ وگلر چهلار نفلر .حلاال انشلدكن حلاهلل حاخسلیت
ك
حگو خنللد كلله ابللوحكر وسلللهی اتللخ و ا للاع خل ل در او شللده و مه لنی وللا را كفاخ لخ و لیكنللد و
احتراجی حه ح رتاورر ندار می وا؟ پس حاخسیت حگو خند كه از كجا كه عیل و چهار نفر دخگر از
اه هبشخ حاشند و حایق ر وردم اه جهمن؟ و فتند چننی چر ی را ،حیل چنلنی هلن بلود.
مهان پنج نفر از اه هبشخ بودند و حایق وردم از اه جهمن ،ههخ اخنكه خمالفخ ح رتاورر
كردند و مهنی اتخ تذج كفر ر عاو .حلكه ا ر تلو خملالفنی آن ب ر لوار را كلافر نلدای ،تلو هلن
كافر خواهی شد و این حدهیی اتخ كه جاخگاه شرعه هبشخ اتلخ و جاخگلاه ك
تلین ،جهلمن .و
ایلن و لیشللود كلله كللافر در صللذح كللافر حاشللد و در عصللر وللمون حشللود حاخنكلله در صللذح خمللالف
ح رتاورر بود و در عصر وواف او و اه هبشخ حاخد حاشد .پلس ونافلای نلدارد كله تللهان
ً
عجهی و وقداد آزادكرده و احاذر و ك
عمار ،ومون حاشند و حلایق ولردم رعلا كلافر .منلیبینرلد عصلر
ح رت ابراهمی كیس امیان نراورد و مهان ح رت ابراهمی در آن عصر ومون بود الغرر .حلاال از
برای خدا هن وری منیشود ا ر مهه عاو كافر حاشند ،و مهرشه ومون قلر بوده اتخ و قلر
هن هسخ .پس نذاخد حگو خند كه چرا وتاحعخ قلر را حكنمی و این ا اع را حگتار می .حاخد فهلن
داشته حاشرد و مترز ح را از حا

حدهرد و دین خلود را از اهللش حگرر خلد ا رچله آ لا قلرلنلد.

حاال چه حاك دارد كه مهه عاو كافر حاشلند و خلك نفلر ولمون؟ چنانكله ح لرت ابلراهمی بلود در
عصر خود كه خدا از برای او فروود ّا .ابراهمی كاّ .اوة مانتا هّلل و چنا ه ح رت ادر خس بود در
عصر خود .پس مهرشه اخشان كن بودهاند تا این زوان هن ویبینرد كه خكنفر عرب بیاحای كه
یاخ و خدم و حشن و یاوضاع و ی ول بود و اخنكه وعروف هن نذود و وعهتا ر والخات
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را دو فرقه كرد ادت این چند تال .و از حمكخ حالآه حكمی عیلاال طق این بلود كله حعلد از
او اوالدهای او را هن برد تا اخنكه از او مناند قذرله و عشررهای .پس علن خود را وا تارد در وران
تا اخنكه حه این ودت چنان اختطیف در این والخلات انلداخخ كله هلان منلیكلمن والخلیت وانلده
حاشد و این اختطف نرترده حاشد .پس نذاخد حگوجرد كه مهه اه ایران راتخ وی و خند و ولا
را مهان كفاخخ ویكند ،چرا متكنی این خك نفر عرب بیاحای حكنمی؟ نگوجرد آ له آحلاء و اجلداد
وا فتهاند راتخ اتخ ،و آ ه فطی وی و خد دروغ اتخ .نواورس را ترك كنرد و ح را یدا
ك
كنرد ،و مترز حدهرد ورانه ح و حا و احض شنردن چر ی از وطها كه حاب افترا و غرذخ بر
وا را وفتوح كردهاند ،قذول وكنرد تا خود بذرنرد و خقنی كنرد .این ناووس را ترك كنرد ،نه اخنكه
ك
ك
هیود هن وطی دارند و آ ه وطهلای اخشلان ولی و خنلد ا اعلخ ولیكننلد و خلدا ولتوخ كلرده
ك
ك
اتخ اخشان را ههخ ا اعخكردن اخشان وطخان خود را .و مهچننی جموس برای خود وطی
ك
دارند و از وطی خود اخت ویكنند و وعهتا حا لند .پس غراحیت ندارد اخنكه نركان قلر حاشند
و چهار نفر اه هبشخ حاشند و حایق اه جهمن؛ و خدا در حمكخ خود چننی قرار داده اتخ.
حاال هر اه جاهیل حگو خد وا را چه حه این اخلتطف ،و هلر دو خوحنلد .شاخسلته نرسلخ
این ،و كطوی اتخ غرروعقول .ز یراكله خلود ح لرتاورلر فروودنلد احلاحكر غصلج خطفلخ ولا
كرده و ابوحكر هن وی و خد ون خلرفلهام و علیل خلرفله نرسلخ ،چگونله ایلن اخلتطف عظلمی را
خكلی حدانرلد و چطللور ولی وجرلد كلله هللر دو خوحنللد؟ حاشللا ،و چگونله ولیشللود دو نفللری را كلله
خكدخگر را تكفرر ویكنند ،هر دو را ومون ،خا هر دو را كافر دانسخ؟
و ا ر جاهیل حگو خد كه هر دو خوب نرستند ،پس وی وجمی كه تو از كداورك از اخنای؟
ا ر از هرچخك نرسیت ،پس تو هلرچ ولتهج نلداری .ههلخ اخنكله خكلی ولی و خلد حل و خكلی
حا

؛ و تو نه حیق و نه حا

و از ولتهج هلر دو خلارج .پلس تلو نله حل را ولیخلواهی و نله

حا را .حاال انشدكن حلاهلل ایلن شاخسلته اتلخ كله خدا رتلخ چنلنی حگو خلد؟ حاشلا .و ا لر
ََ
قات تردنا عیل .هلر دو
حگو خد هر دو خوحند ،این وعاخنه مهای اتخ كه فخ تردنا وعاو خه
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اخنا ضدند و خكدخگر را تكفرر ویكنند ،چگونه هر دو ومون ویشوند؟
حاال حا اخنكه یآهذر فرووده اتخ در آخرالزوان كاوخ ولن هفتلاد و تله فرقله ولیشلوند و
خكی از آ ا ناجی و حایق هالكند ،چه ویكین؟ و ا ر مترز ندهی حل و حا ل را از هلن و حل را
ك
یدا نكین و دین خود را از او نگرری ،آخا از تو ویپتیرند حه حمض شنردن از پدر و وادر خا وعلن
خا اتتاد؟ حاشا ،نه در دنرا از تو خواهند پتیرفخ و نه در آخرت .ههخ اخنكه حجخ را برای
مشا متام كردند و هاهر كردند بر تو این ح را چنانكه در مههجا رترده اتخ .حاال ا ر تو لج
ننهای دین خود را هرچ عهیل از تو وقذول خنواهد شد و اقت ای وشرخ اذهی نرفتهای .حاال
واجج اتخ بر تلو كله حل را از حا ل حشلنایس و آن فرقله ناجرله را حشلنایس و از یپ او بلروی
ههخ اخنكه ا ر این فرقه ناجره را یدا نكین ،حاخد یپ خكی از هفتاد و دو فرقه بروی .حلاال یپ
كداورك از اخنا ویروی؟ یپ قدر خه خا حرور خه خا ورججه ویروی؟ وهكتا ،هفتاد و دو فرقهاند و
حا

 ،تو یپ كداورك از اخنا ولیروی؟ اخلخ تلعی ولیكلین و در ایلن ورانله شلرعه را تلرجرح

ویدهی ،نه اخنكه مهنی شرعه نرز ترزده فرقه شدهاند و دوازده فرقله از اخنلا هالكنلد؟ از لله
كرسللای و فطح لی و ز خ لدی و واقللیف و اوثللال اخنللا و خ لك فرقلله از اخنللا ناجرنللد .و آ للای كلله
اثناعشر خند و مهه امئه را قاجلند ،دو فرقهاند آخا كداورك را قذول ویكین؟ فرقه هالكه را خلا فرقله
ناجره را؟ الذته وی لوی ایلن فرقله ناجرله را .آخلا نله اخنكله علی از اخنلا هلن صلوفرند چنانكله
هستند در اغلج حطد و اغلج از اخنا و ورشدین اخنا در هندوتتانند و از آجنا آولدهانلد و ایلن
والخات را ُ ر كردهاند پس ا ر مشاها نواورس را ترك نكنرلد حلا اخنكله ولیدانرلد كله اثناعشلری دو
فرقه شدهاند و برو خد بر وتهج آحاء و اجداد خود ،احتهال دارد كه پدران مشاها صویف بودهاند؛
آخا مشا هن صویف ویشو خد ،خا اخنكه حه اور یآهذر از اخشان ك
تذری ویكنرد؟

حاری ،شك در این نرسخ كه ر علها تصدی كردنلد شلرخورحلوم را و ایلن اولر را آن
ب ر للوار ونتشللر كللرد و ایلن اخللتطف از آن ب ر للوار اتللخ .و بذرنر لد كلله آن ب ر للوار در ای لن وللدت
یسوپنج شش تال چه كردند كه ر حطد را از آذرحایان و واوراءالنر و هندوتتان و تایر
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حللطد دخگللر را دو فرقلله كردنللد .چنانكلله اآلن هسللتند از شللا ردان آن ب ر للوار در حلللخ و خبللارا و
ترستان و هندوتتان و عراق عرب و عراق عجلن ،حلیت حصلره و شلرراز ،حلیت ودخنله و شلام و
نشر علوم آن ب ر وار را ویكنند حقدر اوكان و در هر خك از این شهرها دو فرقه شدهاند و خكدخگر
ك
ك
را ضال و و ویدانند .چگونه این اختطف عظلمی را كوچلك ولیمشر خلد؟ چگونله ولیشلود
فخ حاال حا ایلن اخلتطف كلتای كله هلر دو خوحنلد؟ حاشلا ،و حلال اخنكله ا لر حگلوی هلر دو
راتخ وی و خند ،پس خكی از ایندو كه الحماله حل اتلخ و ولی و خلد آن دخگلری كلافر اتلخ
راتخ وی و خد .و ا ر هن وی وی هلر دو دروغ ولی و خنلد ،پلس آنكله كلافر اتلخ ولی و خلد آن
دخگری كافر اتخ ،راتخ وی و خد .و ا ر حگوی ون نه از آ امی و نه از اخنا ،تلو كیسل هسلیت
كه وی وی ورا كاری حه یآهذر و شرع او نرسخ؛ پس كاوخ یآهذر نرسیت.
غرض ،اوروز كاوخ یآهذر و شرعه اثناعشر دو فرقله شلدهانلد و هلركس كله شلنرده اتلخ

ایلن اخللتطف را حجللخ بللرای او متللام شللده اتللخ .حللاال ا رچلله ایلن اخللتطف در ایلن والخلخ
ك
تلرحد اخلتطف شلدخد اتلخ .حلیت اخنكله در
انتشاری ندارد ولكن در تذر یز و آذرحایلان و آن
آجنا فخ و و حه كوفخ و كوب رترده اتخ ،از آن له حا هن نزاعها ویكنند و حا هن وصللخ
منیكنند و قلران خكدخگر را منیكشند و غتای خكدخگر را منیخورند و وشلورت حلا هلن منلیكننلد و
دخد و حازدخدی حا هن ندارند و هرتاله حا هن نزاع ویكنند و ویكشلند خكلدخگر را و خلون هلن را
ویر یزند و حطل ویدانند .حاال حا این اختطف كتای وی وی خكلی هسلتند؟ حاشلا .آخلا تلو
خلك كاولخ واحللدهای از بلرای خللود ولیحللایش ،و خلا كاوللخ یآهذلری؟ هر للاه تلو هللن كاولخ یآهذللر
ویحایش ،پس این كاوخ دو فرقهاند حالذداهه و حدون اشتذاه و بلر كیسل هلن خملیف منانلده اتلخ

ایلن اخللتطف وگلر كیسل كلله دیلن خنواتللته حاشللد .حلاال ا للر تلو كیسل هسللیت كله الللج حل
هسیت ،منیتوای خك كناری حنشرین و حگوی كه ون كاری حه این اختطف ندارم و حاخد لج
كین و دین خود را یدا كین .پس هر اه یدا كلردی دیلن خلود را در اعتقلاد خلود قلامی حلاش و
چنان خقنی كن در دین خود كله ا لر رل علاو غرلر از تلو حاشلند ،و پلدر و ولادر تلو خلارج از تلو
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ك
حاشند تو قذول نكین و كرد كین اخشان را و دلر و برهلان بلر حقرلخ دیلن خلود و حطلطن خملالف
داشته حایش.
احلاص  ،ون الحد شدم در این وطلج كه فمت و اههار كردم تا حجخ بر مشاها متام شود
و حعد از این دخگر وست عیف در ورانه مناند .پس دخگلر غفللخ وورز خلد و فكلر كلار خلود كنرلد و
دین خود را یدا كنرد و حدانرد كه دین خود را حدتخ كه ویدهرد و از كه اخت ویمناجرد .پس
حدانرد یوونا هتا كه شرعه اثناعشر خه دو فرقهاند و عی حه زحان فصرح وی و خند واجمی شرخی
و دین وا دین اواوره اتخ و هركس ونكر واتخ ونكر دین اواوره اتخ و هلركس ولا را تكفرلر
كند كافر اتخ ،و عی وی و خند واجمی حاالتری و غررشرخی .و الحماله خكی از اخنا ح اتخ
و خكی حا

 .و ا لر حگلوی ایلن اخلتطف دخلیل حله دیلن نلدارد ،الزم ولیآخلد كله هلر دو اخفله

یدین حاشند و ا ر دخیل حه دین دارد پس حاخد كه تو هبهراه خكی از اخنا بروی .الحماله خكی از
ك
اخنا حقند و خكی حا و دلرل و برهلای ولیخلواهی از بلرای حقرلخ و حطلطن اخنلا و ا لر یپ
خكی از اخنا نروی حا دلر و برهان ،وعلوم اتخ كه دین منیخواهی و حه یدخین تاختهای.
حلاال ك
جهلایل چنلد خرلال نكننلد و نگو خنلد كله شلرخورحلوم و تلردورحوم را كیسل ونكللر
نرسخ و هر دو خو حند ،ولكن این اختطف از شا ردهای اخشان اتخ .حاشا ،حلكه شا ردها
از خود چر ی ندارند ،آ ه خود كردهاند هاهر شده اتخ .برهای حگو می تا حفههرد این را.
اعتقاد ت ك هیا ایلن اتلخ كله ح لرت صلادق ادعلای اواولخ نكلرد ،ولكلن هبتلر ی ِن
ر اه آن زوان بود .و وی و خند كه این قول حعیض از ك
جهال اتخ كه ولی و خنلد اولام حاخلد
دوازده تللا حاشللد ،چللرا حاخلد دوازده تللا حاشللد؟ ایلن دروغ اتللخ و ایلن را از اخنجللا و لی و خنللد كلله
ح رت از راه تقره فروودند ون اوام نرسمت و آن ب ر وار چنان تقرله ولیفروودنلد كله روزی روزه
داشتند و رفتند در جمللس خلرفله ،خلرفله روزه نداشلخ و ناهلار خلورد .ح لرت هلن هبهلراه او
خوردنللد و نفروودنللد كلله روزه دارم .و ع لی از اخنللا و لی و خنللد كلله ای لن ناهللار لیش از عهللد
شلللاهعذلللاس نذلللوده و ایلللن را اللللوا صلللفو خه حنلللا تاردنلللد .لكلللن مشاهلللا كللله ولللیدانرلللد كللله
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ح رتصادق اوام بود و این دین هن از یش بروزی نداشخ لكن دخین اتخ كه حله دتلخ

عیل بن ای الج و حه ضرب مششرر او اوح رفخ و این حدهیی اتخ كله اولام ك
تلخ خلود را حله
خمالف منی و خد حلكه حه شرعران خود وی و خد نه حه ك
تین .و مهچننی شرخورحوم هن ك
تخ خود
را و علن خود را حه اه آن و حه دوتتان خود ورمحخ ویفرواخد چنانكله خلود فروودنلد «تلرد
كاهن خفهن و غرره الخفهن» و فروودند كه علن وا نلزد آن ب ر لوار اتلخ .و ههلخ اخنكله در عهلد
شرخورحوم زوان وقتیض نذود كه وطللی ابلراز دهلد ،ذهلتا تقرله ولیكلرد و تل رد حله ورحلومتلرد
اعیلاهللوقاوه و رفل یف اخلللد اعطوله .و ا لاع شلرخره اتلخ اخنكله آن ب ر لوار بلود جانشلنی

شلرخ و صللاحج تل كلخ شلرخ و در مهلله والخلات ایلن وشللهور شللد .حللاال ا للر حگللوی وللن شلرخ را

دخدهام ولكن این چرزهای كه اخشان وی و خند از او نشنردهام ،حیل؛ حه تو منی و خد ك
تخ خود را،

حله اهللش ولی و خلد و تلرد بلود اهل تل كلخ آن و صلاحج ك
تلخ آن .و مهچنلنی تلرد هلن تل رد حلله
ً
دخگری آ ه را كه زوان ابراز آن نذود و این اختطف از اخشان اتخ .حلاال حاخلد وجوحلا خكلی از
این دو فرقه را قذول كین ا ر لج دین خبواهی حكین ،و ا ر لج ننهای الحماله بیدین خواهی
بود.
حللاال ا للر كسللای هسللترد كلله الللج دیلن و لیحاش لرد و غللرض و وللریض ندار خ لد ،آ لله
وی و می حه دخده حصررت نظری در او حمگار خد .و اوا كطم وا مهه رحط حه هن دارد ا ر حعیض را
حشنو خد و حعیض را نشنو خد ،شاخد بر مشاهلا وشلتذه شلود وطللج و خنواهرلد فههرلد ا لر حله متلام
وش و هوش خود وتوجه كطم شو خد وطلج را خوب درك ویكنرد .و بهیوده تلخن حله ایلن
درازی نذود ،و این اور كوچكی نرسخ كه روی ونذر ،امیان و كفر را هاهر كمن.
حاال وجه اخنكه تذج اختطف چه شد ،ایلن اتلخ كله چلون ذات خلدا خگانله اتلخ
ذات یآهذر هن خگانه اتخ و دین او هلن خكلی اتلخ و هلر شلر خعیت و كاولیت كله آولده شلر خعخ
خامتالنذرنی و كاوخ آن ب ر وار بودهاند و هستند و هركس كه هسخ كاوخ او و ك
وتشرع حه شرع او
اتخ .و مهه اخنا هن كه اختطف كردهاند كاولخ او خنلد و شلر خعخ او را در دتلخ دارنلد .پلس
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اخنا كه حاعد ش ك عصای وسللهنی منلیشلود .حلاال آ له در ایلن ورانله حاعلد شل ك عصلای
وسلهنی شده اتخ چرسخ؟ كاول عرض ویكمن ر خقه شرخره را تا از اعتقاد آ ا خمذلر حاشلرد
تا بذرنمی حاعد این چرسخ ،و خدا را هن شاهد وی ررم و مهه انذرا و اولرلا را هلن كله حاضلرند
شاهد وی ررم و چنلدین وطجكله حفظله و غرلرهن كله در ایلن جمللس ح لور دارنلد و چنلدین
وطجكه كه حا هر خك از مشاها ویحاشند شاهد وی رلرم ،و آ له هلن از اج ك له كله در ایلن جمللس
ویحاشند و این در و دیوار این جملس و این نور و هلهیت كه حاضرند شاهد وی رلرم كله مهله
در قراوخ شهادت حدهند آ ه را كه از اعتقادات این تلسله ابلراز ولیدهلن و مهله مشاهلا هلن
حدانرد كه اعتقاد وا اعخ شرخره این اتخ كه:
خدا خگانه اتخ ولكن خگانگی خدا وث خگانگی ون و تو نرسخ .او خگانهآفر ین اتخ
و ذات او حلا مشاهلا خكلی منلیشلود ،و او خگانلله اتلخ در ذات خلود ،و خگانلله اتلخ در صللفات
خللود ،و خگانلله اتللخ در افعللال خللود ،و خگانلله اتللخ در عذللادت .و هلرچكللس را حللا او شللر خك
ُ
منیدانمی نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال و نه در عذادت ،و كیس را هن وكر و كاركن
ً
ً
او منیدانمی .اخنكه جمهیل بود از توحرد .و اوا او را عادل هن ویدانلمی و احلدا و حتهلا هللن بلر او
وارد منیآخد و صفات دخگر خدا را هن مهه را اقرار دار می.
و اولا در نذل كلوت ،اعتقللاد واهللا ایلن اتللخ كله ك
حممللد بللن عذللداهلل فرتللتادهشللده از جانللج
خداتخ و اخنكه او خامت مهه انذرلا اتلخ و او یآهذلر ولا اتلخ و دیلن او و شلر خعخ او دیلن و
شر خعخ وا اتخ ،و اخنكه حطل او را حطل ویدانمی تا روز قراوخ و حرام او را حرام ویدانلمی
تا روز قراوخ ،و اخنكه او كاول واخل اهلل اتخ و اشرف واخل اهلل اتخ ،و اوتلخ تلاب كله
الخسذقه تاب و الخلحقله الحل و الخطهل یف ادراك وقاوله لاو و اخنكله هلر فریضل از خلدا بلر
خلل بیاخلد اول حلله آن ب ر للوار ولیرتللد و از او هپللن ولیشللود بللر تللایر خلل  ،و مهچنلنی ر ل
صفات او را اقرار دار می .این هن جمهیل از ك
نذوت.

و اوا والخخ ولا ایلن اتلخ كله دوازده اولام را خلرفله حطفصل یآهذلر ولیدانلمی ،و اخنكله
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اخشلان مهله از نلور واحدنلد ،و كیسل تلذقخ بللر اخشلان منلی رلرد ،و كیسل ادراك وقلام اخشللان را
من لیكنللد ،و فروللاخش اخشللان فروللاخش یآهذللر اتللخ ،و شللر خعیت كلله ونتشللر كللردهانللد شللر خعخ
خامتالنذرنی اتخ و این شر خعخ نسخ منیشود تا روز قراوخ بر خطف شر خعخ انذرا كه نسلخ
ویشد حه آودن یآهذری حعد از یآهذری؛ و در قراوخ هن اخشانند پادشلاه و حلاكن .ایلن هلن
جمهیل بود از اواوخ.
و اوا وعاد وا این اتخ كله ولی لوجمی ولردم حلا حلدن خلود حمشلور ولیشلوند و انشلاءاهلل
مهنی حد ا را حا نفس خود و روح خود داخ هبشخ ویكنند ،ولكن از این عاو كله ولیرونلد
قالج ویواند در قذر و روح ویرود در عاو وثال و قالج وثال .این هن جمهیل بود از وعاد.
و اوللا اعتقللاد وللا در وعللراح یآهذللر ایلن اتللخ كلله حللا مهلنی حللدن و لذللاس و نعل لنی خللود
تشر خففروا شدند حه وعراح و لعنخ خدا و یآهذر و اولرا و انذرا و وموننی بر كیس كه غرر از این
حگو خد.
این بود اعتقاد شرخره و هركس هن كه اعتقادش غرر از این اعتقاد حاشلد كله فتلمی حله
ً
ً
ً
ادله و براهنی حسرار ،عقط و نقط و ا اعا كافر اتخ .حاال انشلدكن حلاهلل كیسل كله شلرخره را
كافر حداند حا این اعتقادات كه فتمی كافر اتخ خا نه؟ و حال اخنكه اخشان دخنشان دین اواوره
اتخ .پس هركس كرد كند اخشان را ،دین اواوره را كرد كلرده اتلخ و ایلن كرد ،كرد بلر خداتلخ و
این ورد وشرك اتخ.
حاال از آ ا وی رتمی كه آخا شرخامحد كافر بوده اتلخ خلا ولمون؟ ا لر حگو خنلد كلافر بلوده
اتخ نعوذحاهلل ،پس خود كافر ویشوند حه این قول .ز یراكه بر مههكس واضح اتخ كه دیلن
شرخ ،دین اواوره اتخ و بر ح  ،و حدهیی اتخ كه هركس كرد بر دین اواوره كند كافر اتخ و
حه ا اع وسلهانان از وتهج اواوره خارج .و چون ر خقه او ح اتخ ،الحماله هلركس او را
انكار كند ،انكار ح كرده و مهه علها را تكلتخج منلوده .ز یراكله مهله علهلا تصلدی منودنلد آن
ب ر وار را ،پس این خارج اتخ از وتهج و ر خقه علها .و ا ر وی و خند شرخ ومون بود ،پس
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تلسله شرخره بر ر خقه او خند ،چرا شرخره را كافر ویدانند؟ و چرا غرذخ وا را ویكنند؟ و چرا
افترا بر وا ویحندند؟ وا كه منلی لوجمی غرلر از قلرآن و احادخلد چرل ی را ،آ له ولی لوجمی ف لرلخ
اتخ .هركس رنخ او از رنخ اورراهموننی اتلخ تصلدی ایلن ف لاج را ولیكنلد و هلركس
رنتش از رنخ اورراهموننی خل نشده اتخ ،هرچه حشنود كج ویفههد .ز یراكه آجرنه قلج
وعلوج اتللخ و نللوری كلله در آجرنلله وعل ك
ك
لوج ولیافتللد ،او را حطللور اعوجللاح حكاخلخ ولیمناخلد و
او

ً
حقرقة وستقمی نرسخ و اعتذار ندارد .ولكلن كسلای كله رنلخ اخشلان از رنلخ امئله برداشلته
شده حكاخخ ویكنند صفات و كهاالت و حسن خل اخشان را حطور اتتقاوخ .و ویآخند حه

جملس ف رلخ آقای خود و تصدی ویمناخند ف رلخ او را و دایره آقاخان را كوچك ویكنند ،از
دور ونذر اخشان ویپاشند .از این اتخ كه آقاخان حاب غرذخ و افتراء بر وا را وفتوح منودهانلد و

حنای حد وی و فساد را تاردهاند .نرسخ این وگر ك
حج ر خاتخ و خطف فرواخش خدا و امئه

ویكنند و حا دوتتان خدا دوتخ و حا دمشنان خدا دمشن نرستند .اوام مشا فرووده اتخ ّ
احج
حمج عّ ولو كا .ماتل ولاك و ابیك و احضض ّ
ّ
عاو عّ ولو كا .ولاك و احاك .و ویبیننلد كله ولا

حآرر از ف اج چر ی منی وجمی ،شعور دار خد ،مهه حصررت دار خلد ،عقل دار خلد ،كتاهبلای ولا را
وطالعه كنرد و حه ووعظهها و درتهای وا حاضر شو خد و حشنو خد و بذرنرد و احوال و اخطق وا
را وطحظه مناجرد .هركدام كه عاو ویحاشرد عللن ولا و تللوك ولا را حلا ولردم ولیبینرلد ،و شلعور
واها را ویبینرد و رفقای وا را هن ویبینرد كه چگونه تلوك ویكنند حا وردم .آخلا هلرچ خلطف
شرعی از واها دخده اتخ خك نفر از مشاها؟ آخا در هلرچ جملیسل غرلر از ف لرلخ چرل ی از واهلا
شنردهاخد؟ حطل وا حطل خداتخ و حرام وا حرام خدا و عه ویكنمی هرچه را كه امئه وا را
اور كردهاند و منیكنمی آ ه را كه ی فروودهاند و دین وا دین اواوره اتخ و وتهج وا وتهج
اثناعشر خه ناجره اتخ .پس حنابراین هركس وا را تكفرر كند وا او را تكفرر ویكنمی ههخ اخنكه
هر كس ونكر دین اواوره حاشد كافر اتخ .ا رچه هنلوز نشلنردهام از كیسل كله حگو خلد شلرخره
كافرند و در اص دین وا حرف ندارند ،ز یراكه اص را وا وی وجمی وعرفخ خدا و وعرفخ یآهذر
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و وعرفخ امئه و وعرفخ جمهتد و اخنكه حلدهیی اتلخ و ا لاعی ،نذاخلد در ایلن اخلتطف داشلته
حاشللند .حللیل در فللروع و وسللاج شللرعره حعیضل اختطفهللا هسللخ و علهللای مشللا و لیداننللد كلله
اختطف در وساج فقهره حاعد كفر كیس منیشود .حعیضل از وسلاج فقهرله را ولا حلا علی از
فقها شر خكمی و عی دخگر اختطف كردهاند لكلن ایلن اخلتطف در فلروع اتلخ نله در اصلول.
ً
ز یراكه اختطیف در اص هنوز كیس ادراك نكرده و در فروع هن مهه علها حا هلن خمتلفنلد .ولثط
وساجیل كه رأی حاجی رجذعیل بود ،حاح ترد ك
حممدحاقر در او اختطف كرده بود و در حعیض از
وساج رأی حاح ترد ك
حممدحاقر غرر از رأی حاح حمهدابراهمی اتخ و مهچننی علهای دخگر در
وساج حا خكدخگر خمتلف بودهاند در تاب و هسلتند ،و ولا هلن حلا علی در حعیضل از وسلاج
فقهره شر خكمی و در حعیض خمتلفمی و این اختطف حاعد كفر كیس منیشود؛ ا رچه حلاح تلرد
ك
حممدحاقر رأخش غرر از رأی حاح حمهلدابراهمی بلود و حلاح حمهلدابراهمی رأخلش غرلر از رأی حلاح
رجذعیل بود لكن هرچكس منی و خد حاح حمهلدابراهمی كلافر بلود ههلخ اخنكله خمتللف اتلخ حلا
حاح ترد ك
حممدحاقر خا حاح رجذعیل حا او .پس مهه علها در وساج فقهره حا هن خمتلف بودند
و مهه هن ومون بودند اخنكه تذج نزاع واها نرسخ .اختطیف اتخ در نظر وردم حه احادخد و

ك
تخش هن این اتخ كه چون غصج كردند خطفخ را هلهخ عاو را فرا رفخ و انوار را نابود
كرد وگر كهی را و عاو ر از هلهخ شد .پس كیس مناند از ك
وصدقنی وگر كهلی و هر خلك از امئله
در جمالیس كه ولینشسلتند خلا جملالس خلفلا بلود خلا جملالس ونلافقنی بلود و هر لاه وسلاجیل ذكلر
ویشد در آن جمالس ،امئه وواف

ذ آ ا جواب ویفروودند .و خلا اخنكله تلاجلنی وست لعف

بودند ،خا ا ر وست عف نذودند حم حم تقره بوده ذهتا وسلاج را خمتللف ولیفروودنلد و حطلور
تقرللله ولللیفروودنلللد از وصللللحیت .تلللا اخنكللله ح لللرت اورراهلللموننی تشلللر خف بردنلللد و ح لللرت
اوامحسن را وأوور حه صلح كردند و آن ب ر وار حا وردم ودارا ویكردند تا اخنكله ونلافقنی غاللج
شدند و هرجا كه شرعران را ویدخدند ویكشتند و حه این هن كفاخخ ننهوده هركس را كه اتن
او از ا اء امئه بود ویكشتند ،و حاز حه این هن كفاخخ نكردند وردم حا هركس كه دمشلین تلاب
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داشتند حهتهخ وی فتند حه اخنا كله اتلن فلطن علیل اتلخ خلا حسلن اتلخ خلا حسلنی ،پلس
ویكشتند آ ا را ،و حه اخنا هن اكتفا نكردند كاغت نوشتند حه هر والخیت كه در تسلخرر اخنلا بلود
كه تا اخنكه خلفا را ودح كنند و جایزه حگررند .پس تقره ویفروودند اوام و هركس وسألهای از
آن ب ر وار وی رترد حطور تقره و اعتقاد او جواب ولیداد و ونلافقنی حسلرار بودنلد .پلس چنلان
هلهخ غلذه كرده بود كله نشلر ف لاج منلیشلد ،كهلی از ك
خصرصلنی بودنلد و ا لر ولیخواتلتند
ف رلیت حگو خند ویرفتند در ز یر زورنا و حا هن ذكر ف رلخ ویكردند .و مهچننی اوام حه اخنطور
نشر ف لرلخ ولیفروودنلد و غرلر از ایلن منلیشلد .در اخنجلا خلكچرلز دل ولرا حلدرد آورده اتلخ از
كثرت تقره كه از ترد جنری دختری ُورد و این ورد حسرار وی ر خسخ تا اخنكه شدند دور او
اقوام او و رتردند تذج حسراری ر خه او را .او فخ تذج ر خه ون این اتخ كله ایلن دختلر
چهاردهتال از عهرش رفخ و ُورد و ندانسخ كه او از اوالد فا هله اتلخ و نتوانسلمت كله حله او
حگو می این را كه تو از اوالد فا هه ویحایش ،شلاخد جلای بلروز كنلد .و مهچنلنی هلهلخ بلود در
عهللد هر خلك از امئلله و تقرله ولیفروودنللد و وسللاج را در تقرله جللواب ولیدادنللد ،راكنللده .پللس
احادخد خمتلف شد و تلرنههلا هلن خمتللف بلود ههلخ اخنكله كسلای كله در جملالس بودنلد خلا
وللالكی بودنللد خ لا شللافعی بودنللد خ لا از َو َللخده حآنللوی بودنللد خ لا از خمللالفنی دخگللر بودنللد ،و امئلله
تطماهللعلهین حطور اخشان جواب ویدادند .بذرنرلد كله چگونله تقرله ولیمنودنلد چنانكله زی
تخ آل ك
وسأله حرض از اوام رترد ،ح رت جواب دادند و حعد فروودند كه این از ك
حممد اتخ
و این ك
تخ خداتخ ابراز ندهی .حیت ح رتكاهن فروودند ّا .وـویبـنجع ـر لـیس حاوـام وـن

مال هو اوام فعلیه لعنة اهّلل و والجكتـه و رسـله و انغیاجـه ایل یـوم الـاین و هر لاه ولیخواتلتند حله
عی از خصرصنی كه بودند ف رلیت حگو خند ویبردند اخشلان را در ز یلر زورنلا و آ له صلطح
ویدانستند حه اخشان وی فتند .پس این كتج كه در دتلخ واتلخ حعیضل از آ لا از رواخلات
شرعه اتخ و حعیض از رواخات ك
تین ،و علها و جمهتدین هر خك تتذ كردنلد در ایلن احادخلد و
نظری داشتند و شعوری داشتند .هر خك از این احادخد كه حنظر خودشان نركو ویآود ،این را
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وینوشتند و فتوی ویدادند .پس علها و جمهتدی ِن حعد نظر حه این كتج كردند هر خك حلدخیث

را رواخخ كردند ذهتا وا منی لو یمی كله ایلن حلد راهلی اتلخ كله هر خلك حلدخیث را رواخلخ كردنلد و
حال اخنكه این اختطف را جمهتدین جایز ویدانند .پس این حاعد كفر كیسل منلیشلود و ایلن
تذج نزاع وا هن نرسخ.
حاال خكی از این اختطفات وساج رؤ خخ هطل اتخ و عه حه عدد ،عی از علهلا
و جمهتدین قاج حه عدد ویحاشند و عی قاج حه عه حه رؤ خلخ؛ و از عهلد یآهذلر ایل اآلن
ك
تین حه رؤ خخ عهل ولیكلردهانلد و ولیكننلد و از ایلن لرف هلن حقلدر پنجلاه حلدخد وارد شلده
اتخ كه حه رؤ خخ ورو خد و حقدر پنجاهنفر از علهلا و جمهتلدین از لله شلرخوفرلد كله ح لرت
قلامئ بلرای او نوشللتند كله اهیـا اال الســاخا و الشـیخ امل یـا و ادعلای ا لاع كللرده اتلخ و شلرخ
صدوق كه ورد حسرار ب ر ی اتخ و ته ك
حممد كه حسراری از احادخد وروی اتخ از اخشان كه

حممد كلرین و ك
حممد ویس و ك
ك
حممد بن حابو خه حاشند و عی دخگر از علها كه وقلام ذكلر اخشلان
نرسخ نوشتهاند در كتج خود كه عه حه عدد جایز اتخ و رؤ خخ ر خقه ك
تلین اتلخ .و نرلز
ته كتاب ُوعتینحه اتخ كه وأوور خد حه رف اخنا از امئه خود وث «كایف» و «ون الی ر» و
« تخج» و رواخخ شده اتخ كه عه حه رؤ خخ عه ك
تین اتخ و وعتلینحله عهل حله علدد

اتخ .و عی از وتقدونی وث وفرد و غرره كه در عصلر اولام خلود بلودهانلد ك
عجل اهللفرجله و
ك
ته خمرجه حا عی از وتأخر ین عه حه عدد كردهاند و ویدانرد كه آ ای كه نزدخك حه امئه
بودهاند دین را هبتر ویدانستهاند از كسای كه دورترند از امئه ،وانگهی كه هزار تال هن تشته
حاشد و حا وجود اخنا حدخد اتخ كه رـذ وارـالف القـوم و از ایلن راه حسلراری از ك
وتقلدونی و
وتأخر ین مهراه وا رفتهاند و ویروند وگر چهار نفری كه از ك
ك
وتأخر ین حه رؤ خلخ عهل كلردهانلد.

حلللاال از یپ آن حلللدخد رفتلللهانلللد و علللی از یپ ایلللن حلللدخد و علللی حللله قلللول آن علهلللاء
جلر الشأن رفتهاند و عی از یپ این چهار نفر؛ و حال اخنكه این وسأله از فروع اتخ دخیل
حه اصول ندارد و عی در اخنا تتذعی كردهاند و نظری دادهاند و وسأله را فههردهاند و علی
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هن از یپ او رفتهاند و حاعد كفر هرچخك هن منیشود .هلركس هلر جمهتلدی را تقلرلد كنلد عرلج
ك
ندارد و حاعد كفر جمهتد و وقلد منیشود .پس رؤ خخ هطل حاعد این اختطف ب رگ نرسخ و
نزاع وا بر این نرسخ ههخ اخنكه این وسأله از فروع دین اتخ و نزاع وا در اص دین اتخ.
ا ر كیس فرع دین را تلذج نلزاع قلرار دهلد از بیلدخین او اتلخ .دمشلین اخنلا حلا واهلا از راه دنرلا
نرسخ ،ز یراكه وعاوله حا كیس ندار می و ورافعه كیس را از دتخ كیس نگرفتهامی و ونذر و حمراب
كیس را صاحج نشدهامی .وقف كیس را از او نگرفتهامی حلكه ون تشتهام از ر اخنا و مهه
را وا تاردهام؛ چونكه دخدم رری نداشخ .پس دعوای دنروی و آحاء و اجدادی حا هن ندار می
ك
و نزاع اخشان حا وا ههخ این اتخ كه وا ف رلخ اه بیخ وی وجمی واال هرچ نزاعی نلدار می و
یادی نسذخ حه اخشان نكردهامی و خطف شرعی نكلردهامی و خملالف فقهلا هلن نگفتلهامی وگلر
اخنكه هرچه را وی وجمی حا عی از فقها ووافقمی و هركس چر ی حگو خد و وواف
حاشد تقلرد او را ویتوان كرد و ا ر كیس حگو خد چر ی را و وواف

علی از فقهلا

عی از فقها نذاشد ،فعلره لعنة

اهلل و وطجكته و رتله و انذراجه ایل یوم الدین.
حاال اخنكه حم نزاع وا نرسخ و حمكلخ ولا هلن حمل نلزاع نرسلخ ،ز یراكله ایلن علهلی
اتخ خمصوص وا و حس و احدی از آحاد رحطی منیخاحد حه این حمكخ وگر هركه را كه خود
تعلمی او كنمی؛ این هن كه نرسخ .پس حم نزاع حا وا این اتخ كه وردم ف رلخ آقای خود را
دوتخ ویدارند كه حشنوند و

ویشوند حه جملس ف اج  .پس دایرههای اخشلان كوچلك

ویشود و ر خاتخ اخشان عرج ویكند و اخشان را ك
حج ر خاتخ رم كرده و روح اخشان خرفخ
شده و وردم هن رنتشان از رنخ اهل بیلخ اتلخ پلس دوتلخ ولیدارنلد كله ل شلوند در
جملس ف اج  .حیل ،دایرهها حه این تذج كوچك ویشلود و ضلرر حله ر خاتلخ ولیرتلد .پلس
ویروند حاالی ونذر و شرعران را ون ویكنند از آودن حه جملس ف اج و وشدادن حه ف رلخ
و وی و خند حه جملس فطیها ورو خد كه اخشان شرر ین كطوند و شاخد كه مشاها فر خفته احوال
و اخطق اخشان حشو خد و هراه حشو خد و از والخخ دخگر وینو خسند كه فطی آود خمذر حاشرد و
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وگتار خد كیس حه جملس او برود كه او شرر ینكطم اتخ و وردم را تسخرر ویكند .چه شذاهخ
تللاوی دارد ایلن حكاخلخ حلله حكاخلخ كللرحط وقللیت كله تردالشللهداء فروودنللد وللرا ون ل وكنر لد و
حگتار خ لد تللا بللروم نللزد ی خ لد و حللا خللود او و لی للترامن .ابللنتللعد ولعللون فللخ مشللا حللینهاشللن
شرر ینكطم ویحاشرد مهنیكه تو رفیت در نزد ی خد ،از شرر خین كطم تو حسا هسخ تو او را رایض
كین و از قت تو در ترد و ون از اخالخ ری حمروم شلوم و ولن حلا تلو جنل

ولیكلمن تلا تلرها حله

نرزهها رود .پس مهه این ناخوشهیا از ر خاتخ اتخ و آنقدر خرفخ شدهاند كله بلر منلیخورنلد
حه حدخیث كه اوام فروود ولعون اتخ كیس كه ك
حج ر خاتخ داشلته حاشلد و كیسل كله در دل
خرال ر خاتیت داشته حاشد ،لكن چون اوام فروودند اذا ا رت الغاع و ملخظ ر العامل علهه اجلهه
اهّلل حلجام ون النار ،حاخد حگو می آ ه را كه اور فروودهاند و حال آنكه نگفتهام از ف اج اه بیخ
از برای مشا چرل ی را كله ابلن ایاحلدخلد ك
تلین ناصلی در ولدح اولام فتله اتلخ .و نگفتلهام و
وحشخ ویكنرد ،ا ر حگو می چه خواهرد كرد؟ پس این اتخ نزاع وا كه شنردخد و ویبینرد كه
غرر از این دخگر نزاعی ندارند حا وا .نه تلدر خس كیسل را از دتلخ كیسل رفتلهام و نله وقفرلات
كیس ل را جلللوش را رفتللهام و نلله ق للاوت كیس ل را و لیخللواهن و نلله ر خاتللخ را ،از مهلله اخنللا
تشتهام .حیل ،دو چرز را ون ترك منیكمن :خكی مناز اعخ را ،ههخ اخنكه ترك اعخ فس
اتخ .پس ا ر حاخد حا وردم مناز كمن ههخ اتتحذاب ویآمی و ویكمن .ا ر ونعن كنند از وسجد،
در خانه حا رفقای خود مناز ویكمن و ا ر از این هن ون مناخند در خانه حا ز ا مناز ویكمن .و خكی
نشر ف اج اتخ و خاصرخ ون در ولك خدا مهنی اتخ .پس تا حتوامن روی ونذلر ولیروم و
ف رلخ را وی و می و ا ر ونذر را ون كنند بر روی زونی وی و می و ا ر وسجد را هلن ونل كننلد در
ودرته وی و می و ا ر ودرته را ون كنند در روی وردان خا در بیاحان وی لو می ،و ا لر مهلهجلا را
ون كنند حا رفقای خود وی و می و ا ر آن هن نشود در خانه وینشرمن و ف اج وینو خسن و ا ر
ممكن نشود در او فكر ویكمن .غرض از ایندو دتخ برمنیدارم ،اوا الج ر خاتخ و دنرا و جاه
نرسمت و نزاعی حا كیس ندارم .و آ ا كه حا ون نزاع ویكردند و ویكنند ههخ مهنی اتخ كه وا
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ف رلخ امئه را حسرار وی وجمی و وردم دور وا

ویشوند و دایرههای اخشان كوچك ویشود و

از ر خاتخ حمروم ویشوند .انشدكن حاهلل بذرنرد كه كه نشر ف اج ویكند و كه ون آن ویكند؟
آخا كیس كه ون ذكر ف رلخ ویكند ،اص دین را خراب كرده و ناقّ كرده اتخ خا كیس كه
نشر ف رلخ ویكند؟ آخا وا دین را خراب ویكنمی خا كیس كله در كرولان حلاال ولیرود بلر ونذلر در
وران شرعه و وی و خد دوتیت عیل حسرارش خوب نرسخ ،و ههخ این وطلج این حدخد را
هن عنوان كند كه ریر االو ر اوسط ا .پس نرسخ این ووعظه وگر ههخ عداوت حا وا ههلخ
اخنكه ف رلخ اه بیخ را كیس بیش از وا منی و خد و چلون ایلنقلدر كله ولا فتلهامی ل ا رچله
صلدهزار خلك را نگفتلهامی ل نشلنرده اتلخ ،ولی و خلد اخنلا را كله اخنلا ولی و خنلد در خلود اولام
ً
نرسللخ و حللال اخنكلله احللدا درك ف للاج را منلیكننللد و منلیفههنللد چلله ولی و خنللد و ایلن خذر لد
عصای خود را بر زونی ویاندازد و وی و خد هرقدری كه این عصای ولن تسللط در وللك دارد
عیل هن دارد نعوذحاهلل ون غ جاهلل .یرزن فل خلود را حله علیل ولیتل ارد و چو پلان ،لله
خود را؛ و الذته نگاهداری ویكند و این ب ر وار اتخ راعی و مهه خملوق وتلفندان او و رل
وتلفندها رو حله او دارنللد نله حلله غرلر ،و ایلن ب ر لوار حملرط اتللخ بلر رل ذرات اوكلان .كیسل
منی رتد كه حسراری دوتخداش

كدام اتخ و كهی كدام اتخ ،اصططحش و وقصودش

از این چرسخ؟ آخا حسراری خكون و كهی او چهار خك ،خابیشتر .خا خرایل اتخ و خك ف ای
ب ر لی و ف للای كللوچكی و ف للای وتللطی خرلال كللرده اتللخ .پللس اخنللا كلله وللا و لی للوجمی از
خرلاالت آ لا بیلرون اتلخ ذهلتا ولی و خنلد وللا غللو كلردهامی .حاشلا ،ایلن حسلرار قلول نللاوعقویل
اتخ .چگونه ورتذهای را كه تعق منیتوان كرد غلو ویشود؟ آخا حه آن ورتذه ویرترد كله از او
حگتر خد؟ چه وی و خند! مهه هزار هزار عاو از شعاع جسد اخشان خل شده اتخ و واها هر ز
شرعه را حه وقام انذرا و انذرا را حه وقام اولرا و اولرا را حه وقام یآهذر و یآهذر را حله وقلام خلدایی
ذكر نكردهامی و هركس غرر از این حداند و اعتقاد كند فعلره لعنة اهلل و وطجكته و رتلله و رل
خلقه ایل یوم الدین .حنابراین وا غلو نكردهامی حلكله در وللك غللوی منلیشلود ههلخ اخنكله ولا
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اخشان را خدا منی و یمی و آ له حگلو یمی ف لرلخ اخشلان را متلام نكلردهامی .و فروودنلد ّنتلونـا عـن
الرب بیـة و مولـوا فینـا واشــجمت و ولا هر لز خللدا نگفتلهامی حله اخشللان .خلوب چگونله انسللان ادراك
ویكند ف لرلخ اخشلان را و حلال اخنكله انسلان از شلعاع جسلد انذرلا خلل شلده و انذرلا از نلور
جسللد امئلله .نللور هر للز ونرلر را ادراك منلیكنللد ،پللس چرل ی كلله ادراك منلیشللود چطللور غلللو در او
ویشود؟

غرض؛ نرسخ این وگر حمض عداوت حا وا و منیخواهند ذكر ف رلخ آل ك
حمملد حشلود و
این رره حآض آل ك
حممد اتخ كه در ترنه اخشان اتخ .از كوزه برون تراود آ ه در اوتخ.
پس از برای مشا اشتذاه نشود وسأله ،حاخد مهه را شهادت حدهرد در قراوخ در نزد خامت
النذرنی .مهنی بود دین ون كه فمت هركس غرر از این حگو خد افترا بر وا فته اتخ و غرر از این
دین وا نرسخ .اشتذاه نشود بر كیس كه این اتلخ دیلن شلرخره و مهلنی اتلخ دیلن علهلای
ك
تاب  .نگوجرد وطخان وا راتختر از مشا فتهاند كه خود وی وجرد و آ ا فتهانلد كله دیلن مشلا
ك
این نرسخ و غرر از این اتخ .حاشا و كط ،دروغ فتله اتلخ هلركس فتله .حلكله آ له خلود
وی و می دین ون مهان اتخ و خود راتختر از دخگران وی لو می؛ اشلتذاه نشلود .ایلن حكاخلخ
حعرنه حكاخخ آن حازر ان اتخ كله حله تلفر ولیرفلخ ز ن خلود را حله قلایض شلهر تل رد .حعلد از

چندی بر شلخ و در خانله خلود آولد ،زن را ندخلد ك
وشلوش شلد .حله خانله قلایض رفلخ و از او
رترد كجاتخ زن ون؟ فخ خذر آوردند كه تلو ولردهای ولن هلن او را علروس كلردم .حازر لان
فخ ون كه زندهام و منردهام ،زن ورا حه ون حده .قایض فخ آن كه حه ون خذر داد راتتگوتر از

تو بود .پس وذاشرد در اشتذاه و هراهی ،هرچله خلود ولی لو می راتلختلر از دخگلران ولی لو می و
هرچه وی و می وطاب اتخ حا قرآن و احادخلد و اعتقلادات اهل حلازار و ا لاع شلرعه و دلرل
عق و آفاق و انفس ،و این تآریری هن حا دیلن علهلاء تلاب نلدارد .چهارتلای از ك
وتلأخر ین و
ك
ك
چبلله طهبللای ایلن زوللان ههللخ حل كلج ر خاتللخ انكللاری دارنللد ،ایلن هللن نفههرلده واال آ للا كلله
ً
فههردهاند رعا تصدی كردند از علهای حبر ین و حلساء و قطرف و آذرحایان و عراق عجن
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و عرب و از یزد و اصفهان و شرراز و وشهد و اوثال اخنا .حیت كسای كه وی و خند وا حاالتری
هستمی ،مهگی شرخ را اعلن و اتیق و اشرف ویدانند و احدی انكار او را نداشخ ههخ اخنكه
اعتقادات او حا علهای تلف خكی بود و دین او دین اواوره بود و مهه او را دوتخ ویداشتند.
پس وا علها را كرد منیكنمی و هركس علها را كرد كند حكن خدا را كرد كرده اتخ و این انزله شرك

ك
اتخ و مهه علهاء اواوره از اول تا حه آخری اخنا كه حاح حمهدابراهمی حاشد حقنلد و مهله هلل
ً
ك
حركخ ویكردند وگر این چهارتا كچبه طهبا كه ِهر از ِبر مترز منیدهند ،احدا درك وسأله منیكننلد
و وقام كردكردن و تقلرد را منیدانند و ح را از حا منیدانند .حعرنه وث :
خلرللل ولللنجن كللله از لللج ندانلللد

تللفوف از اخ لارج شللراب از وعللاجنی

حلله قللاروره و خ لد كللدوی حجاوللخ

حه شاخ حجاوخ تلطرالب چلوبنی

ندانسللللللللته از نللللللللدنا دارچرللللللللین

تلللللقنقور نشلللللناخته از تلللللط نی

هللللللای هللللللو اهلل شللللللایف نو خسللللللد

لللللر نسللللللخه انللللللا الرلللللله و تلقللللللنی
بل ِ

چگونه نطفه و علقه و و آه ویتواند حه وقام عق برتد و هنوز وقام اخشان وقام نطفه
اتخ و وعهتا ویخواهند ایلراد بلر علهلای كربلای حگررنلد .نعلوذ حلاهلل ولن غ لج اهلل ایلن چله

بیحرای اتخ و چه بیشروی اتخ كه كرد بر شرخ جلر مناخند؟

و مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین

317

«ووعظه بیس وششن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

كطم وا رترد حه ذكر ف اج اه بیخ تطماهلل علهینا عنی و فتلمی كله ف لرلخ ایلن
ب ر واران اعظن از ر عذادات اتخ و این عذادی اتخ كه حرلات احلدی اتلخ و ولیآولرزد
خللدا ناهللان آخنللده و تشللته او را .اوللام مشللا ولیفرواخلد وــن ذكــر ف ـیلة وــن ف ــاجل عــّ بــن
ّ
وقرا هبا ا ر اهّلل له ّ
ایب الج ّ
واتقام ون ذنغه و واتأرر پس ون ذكر ف اج را ویكمن حه هر نوعی
كه حتوامن و ر خاتیت هن منیخلواهن .ا لر ولیخواتلمت بیسلخهلزار نفلر شلرخی وشلتری داشلمت در
كروان و وشتری دكان ون بودند ،و نكردم .پس وراد ون ر خاتخ نذلوده اتلخ كله تلفر كلردم و
ً
دامئا كمهخ ون نشر ف اج اتخ.
حاال حاشعور حاشرد و فهن داشته حاشرد و حتصر دین خلود مناجرلد كله ایلن حله كلار مشلا
ویخورد .پس ا ر وردوای حاشرد الج علن ،هر روزی را خكتاعخ از عهر خود صرف لج
علن مناجرد ،حه انلدك زولای اعللن علهلا خواهرلد شلد حطلوری كله دتلخ از كسلج خلود هلن بلر
نداشته حاشرد .نگوجرد كه وا عاوی هسلتمی و منلیتلوانمی حفههلمی ،ههلخ اخنكله علری منلیدانلمی.
عری ا ر علن بلود حاخسلیت خ لرر قلا رچی اعللن علهلا حاشلد .پلس عللن اهل بیلخ دخلیل حله
عربیخ ندارد ،عری لآیت اتخ وث لآخ تركی و فاریس ،و علن اه بیخ نزد كیس اتلخ كله
رنخ او از رنخ اه بیخ خل شده اتخ و هر اه كیس رنتش از رنخ اه بیخ نذاشد،
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ك
از این علن هبره خنواهد برد و ون آن علن را حه عجهی وی و می تا مشاها و وطهای مشا وساوی
حاشرد در این علن و احادخد امئه را هن فاریس وی لو می تلا در فهلن حلدخد وسلاوی حاشلرد حلا
آ ا .و نرسخ علن آ ای كه وی و خند حلكله چرل ی اتلخ كله خلدا حله هلركس كله ولیخواهلد
ویدهد العلن ن ر خقذفه اهّلل یف ملج ون خشا و العلن ن ر خقذفه اهّلل یف ملج ون حی ّج و آن كیس

كه دوتخ اتخ ز خاد ولیشلود ك
حلج او و عللن چرل ی نرسلخ كله از زولنی حلاال بیاخلد بلر تلو و از
آ ان پاجنی بیاخد حسوی تو لیس العلن یف السها فینزل علیكن و ال یف االرض فیصعا الیكن بل
ّ
ّ
هو وكن  .فیكن و لزو .عناكن و در حدخیث دخگر فروودند لیس العلن حكثر التعلن بل اّنا هو ن ر
خقذفه اهّلل یف ملج ون حی ّج و در نزد اتتاد هن علهی نرسخ ،حلكه علن نزد خداتخ وگر كیس
كه عللن را قذلول كلرده اتلخ در علاو كذر ،پلس اتلتاد خلادآوری او ولیكنلد و او هلن عللن را اخلت

ویكند ولكن ا ر قذول نكرده حاشد ،علن را منیآووزد .پس عذد عذد ول كسای را كه عری
ویدانند خمور خد ز یراكه در اخنا علهی نرسخ .این وقاوی نرسخ و این هن زحای وث تركلی و
هنلدی اتللخ و كیسل كلله عللاو كربللای اتللخ عطوللای حللا او هسللخ و عطوللات انسللانرخ در او
هسخ .و در ترنهای كه علن خداتخ صاحج نور اتخ و او ك
ونور اتخ و نور او در مههجلا
روشن و آشكار اتخ .پس كرد بر او كرد بر خداتخ و كفر حه او كفر حله خداتلخ .حلاال حنلابراین
پس ا ر عری دانس علن ویبود ،هرآخنه یآهذر كه عر هبا را كشخ ویحاخسخ حسرار یادی
كرده حاشد و این حدهیی اتخ كه این عری هن خك زحای اتخ وث زحا ای دخگر و دخیل حه
ك
علن ندارد و جترحه هن شده اتخ كه خكی از عاوهیای وا غالج ویآخد بر وطهای ب رگ ب رگ
اخشان.
اوا علن ویدانرد چرسخ؟ علن وعرفخ خلدا و وعرفلخ یآهذلر و وعرفلخ امئله و وعرفلخ
جمهتللدین اتللخ .ولكللن حشللر تقللوی و ا للر تقللوی نذاشللد حللا وعرفللخ ،رللری نللدارد .پللس ول كلتیق
صاحج وعرفخ اتخ و صاحج دین اتخ و اف ل از علارفنی یتقواتلخ حلكله ّا .ا كـروكن
عنا اهّلل اتقیكن .پس این انزله روح اتخ و وعرفخ انزله جسد؛ و جسن یروح ورده اتخ و
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علن یعه ناوعقول اتخ .پس علهی كه صحرح اتخ آن علهی اتخ كه حا عهل اتلخ.
ك
حاال هر اه علن این حاشد و عه این ،مشلا و وطهلای مشلا در ایلن عللن خكلی ولیحاشلرد ،چلرا
كوچك آقاخان كردهاخد؟ چرا خود مهخ منیكنرد
وی وجرد منیفههمی و چرا خود را حه این واتطه
ِ

كه عاو حاشرد حه علن اه بیلخ؟ اخنكله نله دریس ولیخواهلد و نله علربییت و خلدا هلن واجلج

كرده اتخ بلر مشاهلا كله للج عللن مناجرلد و یآهذلر اولر فرولوده كله ا لغـوا العلـن و لـو حالصـنی و
ولیفرواخنللد لللج علللن فر خ لله اتللخ بللر هللر وسلللن و وسلللههای .پللس چللون ای لن علللن علللن
اه بیخ اتخ ،پلس او را حاخسلخ از كیسل رفلخ كله خلود آجرنله مناخنلده خلدا و امئله حاشلد در
وران وردم و آن كیس اتخ كه خود رفته اتخ علن خود را از اوام خود و منی و خد هلز كلطم
اوام خود را .حاال چون خداوند عاو از برای هر علهی اهیل قرار داده؛ از برای عللن اهل بیلخ
تطماهلل علهین وا را اه آن قرار داده و حاخد هركس كه آن را لج ویكند از وا حگررد ،ز یراكه
آن نزد واتخ و نزد دخگری نرسخ .حیل آ ه وی و می از اه بیخ اتخ تطماهلل علهینا عنی
و ف رلخ اخشان اتخ و ا ر كیس وساجیل از علن اه بیخ خبواهد حاخد از وا اخت مناخد الغرر و
ا ر اشتذاهی از برای خكی از مشاها حایق ااند بررترد تا بر خقنی شو خد .چلرا وحشلخ ولیكنرلد از
این ف اجیل كه وی و می و حال اخنكه هنوز چر ی نگفتهام .برداشتهاند بر ون نوشلتهانلد كله از
تخنان تلو ولردم وحشلخ كلردهانلد خلا دخگلر وگلو از ایلن تلخنان خلا بیلا و وذاحثله كنلمی .ولن در
ایلن فتنله را از دذهلا منلیزداخلد ،مشاهلا

جواب نوشمت كه حبد خكی خكی حاجنام منلیرتلد و زنل
ً
رعا حنو خسرد هر خك هر خك از وساج خود را كه اشتذاه شده اتخ و هر حبیث كه حا ولا دار خلد
ً
ً
حنو خسرد بر صفحه و حدهرد .ا ر جواهبای مشا را كافرا شافرا ندادم متكنی مشا را ویكمن؛ حلكه در
این والخخ هن منیوامن و ویروم و ا ر جواب مشلا را كلایف و شلایف دادم پلس تشلر خف بذر خلد در
حاالی ونذر و حلند حه وردم حگو یید كه اهیا اهمونون حدانرد كه ر خقه واها تا حبال بر حا

بلوده

اتخ و ر خقه شرخره برح بوده اتخ و متكنی كنرد كطم وا را .خا حنشرنرد در جملیس و چند
نفر ك
وصدق حكمی عادل كه اه خذره حاشند حنشانرد و آ ه اشتذاه دار خد و حبد حا ولن دار خلد
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خا وساجیل چند را كه ویخواهرد از ون بررترد ،بررترد .حلكله هلر وسلألهای كله رل علهلای
وشرق و وآرب خبواهند بررتند ،بررتند تا جلواب حلدهن آ له را كله خبواهنلد .و ا لر ك
وصلدقنی

تصدی ورا كردند آ ا هن حكنند و حبولاهلل و كقوته ا ر

شوند ر علهای وآرب و وشلرق

كه خك خدشه بر ون حگررند ،منیتوانند حگررند و از كیس هن خویف ندارم .و ا ر حبد اتخ كله
جواب حبد ویخواهرد و ا ر هرز ی اتخ كه احض های و هوی ك
جهال ،ون حركخ از جای
ِ
خود منیكمن و نشستهام بر جای خود حمكن و قرار دارم بر جای خود وث ترب ،قامی و حمكن.
و كیسللل منلللیتوانلللد ولللرا حركلللخ حدهلللد از جلللای خلللود ههلللخ اخنكللله آقلللای ب ر لللی دارم وثللل
ك
طهبلا هلای و هلوی حكننلد حله ولن تلأثرری منلیكنلد و حله ایلن ك
شلخ و
صاحجالزولان .پلس چبله
ك
شللورها حللركیت من لیكللمن از جللای خللود .وط ینللاس نرسللمت كلله حلله خ لك هللای و هللوی حگر ی لزم و
و لیدانر لد كلله و لیخواتللمت بللروم حلله تللفر وشللهد ،ع لی از دوتللتان نگتاردنللد و وللاه وذللارك را
خواتتند در این والخخ اامن ،واندم و اراده كردم كه حعد از واه وذارك ،خا در بیسخ و پنجن رو
حه تفر بروم و اتتخاره كلردم خلوب آولد ولكلن ههلخ اخنكله ك
جهلال ایلن حركلات ناشاخسلته را
كردند منیروم كه حعد از این حرفهای جاهطنه از برای وا نگو خند و ویوامن تا اخنكه حبول و قوه
خدا ،خكی خكی خشهتا را از ز یر پای هر خك هر خك حكشن و اعهال قذرحه اخشان را ثاحخ كمن تا
مهله علوام و خللواص حفههنلد و بذرننللد .پلس اآلن كلله قطل تلفر كللردم و بلر جللای خلود حمكللن و
وستقمی واندهام ،وث قلعهای كه توپ حه او كار ر نشود ،خا ر خود را

دارند و آ ه هن كه

ویخواهند حكنند .غرض كه وراد وا اخنا نذود كشانرد خدا وا را حه اخنجا و وصلحیت اتخ كه
از برای وردم خوب بوده اتخ و بر زحان ون جاری تاخخ تا حجخ بر وردم متام شود.
كلطم ولا در توحرلد بلود و فتلمی كلله توحرلد بللر چهلار قسلن اتللخ :توحرلد ذات و توحرلد
صفات و توحرلد افعلال و توحرلد عذلادت .و شلرحی از بلرای توحرلد ذات فتلمی و اولا دلرل از
برای توحرد ذات فرووده اتخ مل هو اهّلل احا و از برای توحرد صفات فرووده لیس كهثله ی
و اوا دلر از برای توحرد افعال فرووده اهّلل الذی رلقكن ّمث رزمكن ّمث مییتكن ّمث حیییكن و در آخه
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دخگر ویفرواخد ّا .الذین تاع  .ون دو .اهّلل لنخیلقوا ذحاحا ولو اجتهعوا لـه و ا .خسـلهبن الـذحاب
شیجا الخسـتنقذوه ونـه ضـعف الطالـج و املطلـوب وامـاروا اهّلل ّ
حـو مـاره .و ولراد از ایلن آخله ایلن
اتللخ كلله خلرفلله اول و دو می و ت لروم را از نللزد خللود ،اوللام قللرار دادنللد .و اوللا ذحللاب ،كناخ له از
ح رت اورر اتخ چون ُذ كب رانده شده اتخ و وعین َ
اب بر شخ؛ پس ح لرت اورلر اتلخ
كه ویرود و بروی ردد در رجعخ و وراد از قدر هن ح رت اورر اتلخ و اوتلخ قلدر خلدا و در
ّ
آخه دخگر ویفرواخد مل اهّلل رالو كل ی و در آخه دخگر دلر از برای توحرد عذادت ویفرواخلد
ون كا .یرجو لقا ّربه فلیعهل عهال ماحلا و الخشرك حعغاد ّربه احـاا .حلاال ولیخلواهن وطللج
شر خیف از برای مشا حگو می و وقدوهای ضرور اتخ در اخنجا كه برحصررت شو خد حله تلذج ایلن
وقدوه.
هر اه مشا ز خد را بذرنرد آخا غرر از الوان و اشكال او چر ی ویبینرلد؟ و نله ایلن اتلخ كله
این الوان و اشكال را حه این ودارك مخسه هاهری درك ویكنرد؟ و نه این اتخ كه ذات را حه
ایلن ولدارك ادراك منلیتللوان كلرد؟ نله دخلده ولیشلود و نله حلله خرلال بیلرون ولیآخلد ،و نله تعقل
ویشود .پس ا ر چر ی را خبواهند ادراك كنند تعذرر ویآورند ذات را حه صفات و ذات خدا را

نه ولك ك
وقر ی ادراك ویكند و نه نی ورتیل و نه ومون ممتحین .پس آ ه در ولك تعذرر آورده
شود صفات خداتلخ و اعظلن صلفات خلدا ح لرت اورلر اتلخ .و امئلهانلد تلطماهلل عللهین
ّ
ولكن اهّلل روی و ح رت اورر
صفاتاهلل .این اتخ كه حه یآهذر ویفرواخد و واروی اذ روی
در وصف آن ب ر وار فروود در خطذه عه و غلدیر اماوـه وقاوـه یف سـایر عواملـه یف االدا اذ كـا.
ال تاركه االحصار و الحت خه روا ر االفكـار .پلس یآهذلر اخسلتاده اتلخ در جلای از وللك كله ا لر

جایز بود خدا بیاخد در ولك ،حه این صورت ویآود .ز یراكه این صلورت الطلف از رل َ
صلور
اتخ .پس هرچله در وللك اضلافه حله خلدا حشلود مهلان اضلافه حله تلوی یآهذلر اتلخ .ذهلتا
عذللادت خللدا عذللادت ایلن ب ر للوار اتللخ .لكللن منلی للو می تللجده كننللد او را ،حلكلله ا اعللخ او
عذادت اتلخ چنانكله لوشداشل حله تلخن و خنلده عذلادت اتلخ .ولن منلی لو می اولام تلو
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فرووده اتخ ون امضی ایل نا و فقا عغاه فا .كا .النا و خنطو عن اهّلل فقا عغااهّلل و ا .كا.
النا و خنطو عن الشیطا .فقا عغا الشیطا ..هر اه كیس وش دهلد حله تلخن و خنلدهای از
خدا ،عذادت خدا كرده اتخ .پس وشدادن حه تخن این ب ر وار عذادت خداتخ و ایلن
لوشدادن ،للوشدادن حله تللخن خداتللخ ز یراكله للوش او للوش خداتلخ و قللول او قللول
خداتخ و فع او فع خداتخ .این اتخ وعین ون كا .یرجو لقا ّربه فلیعهل عهال ماحلا
لقاء یآهذر لقاء خداتخ و اوتخ رورشدهنده ر ولك .وحشخ نكنرد از این كلهات كه

رب اعین رورشدهنده اتخ و ك
چرا رب خل اخشانند .لفظ ك
رب هن خك ا ی اتخ از ا اء
خلدا و اخشللانند كل ك ا للاء خللدا و حللال اخنكله خللدا در قللرآن ع یلز وصللر را ك
رب خوانللده اتللخ.
رب وی و خند ههخ اخنكه ك
تشتمی شخّ ق ك اد را ك
وربا ویتازد و تربیخ كرده اتخ این اجزاء

را .روا هسخ ق ك اد ،ك
رب حاشد و یآهذر نذاشد؟ حاشلا ،رؤ خلخ او رؤ خلخ خداتلخ هلركس او را
بذرند خدا را دخده اتخ .این اتخ كه چون حوار ینی عریس خدوخ آن ب ر وار عرض كردنلد
خا روحاهلل حا كه حنشرنمی؟ فروودند حا كیس كه دخدن او مشلا را حله خلاد خلدا آورد و فتلار او ز خلاد
كند علن مشا را ،و عه او رغذخ مشا را حه توی آخرت ز خاد كند .پس دخدار او دخدار خداتخ
و فع ل او فعلل خداتللخ و عه ل او عهلل خداتللخ و ذكللر او ذكللر خداتللخ و علللن او علللن
خداتخ و نفس او نفس خداتخ و ذات او ذات خداتخ و ر انوار اذهی در دل او افتاده
اتخ و بر هر كه حتاحد نور خدا از آن ب ر وار ویتاحد .حاال خدا چننی قرار داده اتخ ،چه كلمن

كه چننی كرده اتخ؟ و حعد از این چارهپتیر هن نرسخ ،چه لوها حاد كند و چه ترنهها تن
ك
شللود و خ لا ت لرنههللا وتللعخ داشللته حاشللد و حللظ خللود را بذللرد از ای لن .وللن من لی للو می اوللام تللو
ّ
ح رتاورر ویفرواخد جتّ هلا فاشـرم و الع ـا فـتألألت فـالیق یف ه خهتـا وثالـه و اا ـر عفـا
افعالــه پللس بللر كیسل شل های حللایق منلیوانللد در اخنكلله اخشللانند ا للاءاهلل و صللفاتاهلل .حلكلله
اخشانند وعای ا اءاهلل اقت لای فرولاخش ح لرت تلجاد كله ولیفرواخلد و اوـا املعـاین فـنحن
وعانیـه و حنــن جنغــه و خـاه و لســانه و ایلن اتللخ كلله ولیفرواخلد وللن قللرار دادهام بللر روی زو لنی
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خلرفلهای را كله حكلن او حكلن ولن و اولر او اولر ولن حاشلد .و ا لر كیسل ح لرتاورلر را خلرفله
نداند ،حلكه ا ر خلرفه چهارم نداند كافر اتخ ز یراكه خلرفه اول ح لرت آدم اتلخ و خلرفله
ثای ح رت داود و خلرفه تروم ح رت هارون و خلرفه چهارم ح رت اورلر .حلاال هلركس
خلرفه خدا را در روی زونی وطقات كند خدا را در عرش وطقات كلرده اتلخ و مهلنی اتلخ
ّ
ّ
وعین انـا هّلل و انـا الیـه راجعـ  .ههلخ اخنكله رجلوع متلام خلل حسلوی یآهذلر اتلخ چنا له در
حعیض از ز خارات ویخوای اخاب اخللو الیكن و حساهبن علیكن.
پس از این بیا ا وعلوم شد كله لقلاء اخشلان اتلخ لقلاء خلدا و وعذلودی غرلر از خلدا از
برای حند ان نرسخ و عذادت اوردداش حه لقاء خداتخ پس توحرد عذادت این اتخ كله
هز خدا را عذلادت نكلین .و چلون توحرلد ذات را از بلرای مشلا شلرح كلردمی و حعیضل از توحرلد
صفات را هن از برای مشا بیان كردمی و دانسترد كه خدا خگانه اتخ در صفات خود .اوروز هن

از مه لنی صللفات و لی للوجمی ا رچلله حس لرار وسللأله وشللكیل اتللخ ولكللن حبللول و قل كلوه خللدا حلله

آتانتر ین الفاظ بیان ویمناجمی تا هركس حقدر خود هبرهای بذرد.
حدانرد كه خدا بود و هرچ نذود ،چون خدا خواتخ خلیق خل كند اول یآهذر را خل
كلرد و رل خملوقللات را در حتلخ رتذله او خلل كلرد .لكلن نلله مهلنی یآهذلری كلله در ایلن عللاو
ادی آود و حه چشن ادی دخده ویشد .ز یراكه مهه علاو لاد و هلزار هلزار علاو در حتلخ
رتذه آن ب ر وار اتخ و از برای او نه وكای اتخ و نه رتذهای و نه جهیت و نه ككمی و نه كریف؛ و
ف ای نذود كه خدا در آن ف ا حاشد و وادهای هن نذود كه از آن واده خل كند و خلودش را
حه خودش خل كرد و از نور خود خل كرد و ر هزار هزار عاو پس از او خل شده و او در
هر خك از این عواو نی بود و خود حه نفس شر خف خود دعوت فروود مهه اه این عاهها را و
رتانرد احكام خدا را و از هر عاهی لطرفهای از عناصر آن عاو را رفخ و از برای خود جسدی
قرار داد و جلوه كرد در آن عاو .پس حه آن واتطه دعوت فروود اه آن عاو را چنا ه در این
عاو از لطرفه عناصر این عاو رفخ و در او جلوه كرد و بواتطه این حدن ادی دعوت فروود
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ك
این عاو اد را .واال از برای یآهذر وكای منیتوان درك كرد و رتذله او را ادراك منلیتلوان كلرد و
وقام او را تعق منیتوان كرد .پس هر اه هرچ ودركی از ودارك ولكی حله رتذله یآهذلر منلیرتلد،
چگونه خدا را توحرد ویتوان كرد؟ خگانگی تو غرر از خگانگی خداتلخ و خگلانگی خلدا غرلر از
خگانگی ولك اتلخ ز یراكله ایلن خگلانگی حملدود اتلخ حله حلدود ك
تلته و خگلانگی خلدا حملدود
نرسخ و خگانگی تو وركج اتخ از اجزای و خگانگی خدا وركج منیشود و ایلن تركرلج را خلدا
ك
ك
ویكند ،پس او وركجآفر ین اتخ و ا ر او هن وركج ویبود پس حاخسیت كه وث تلو حاشلد و او
هن تركرجكننده ویخواتخ.
و ا ر حگوی خگانگی او وث خگلانگی ولن نرسلخ و حسلرط اتلخ وثل خگلانگی آ ا لا،
وی و می ا رچه خگانگی آ ا ا وث تو نرسخ كه دتخ و پا و تری داشلته حاشلد ،ولكلن او را
هن اجزای وتشاك ویحاشد ولكن خلیق اتخ از خملوقات .و مهچننی ا لر حگلوی خگلانگی او
وث خگانگی آفتاب اتلخ ،اشلتذاه اتلخ حلكله هلرچ شلذاهیت نلدارد خگلانگی خلدا حله خگلانگی
خل .
حاال برحصررت حاشرد و حفههرد آ ه را كه وی و می و وش حدهرد و بذرنرد چه وی و می،
و هر اه وش دادخد حدون غرض و ورض و از برای مشا وشتذه شد چر ی بررترد تلا حفههرلد و
ك
انشاءاهلل وطلج را حطور آتای بیان ویمنامی تا مهه علاو و جاهل و ولط و علوام هر خلك حقلدر
خود هبرهای بذرند و انشاءاهلل بر اعتقاد مشاها ویافزاخد.
حاال فمت كه هرچه تعق كنرد آن شلریئ اتلخ عقلطی و از وقلام عقل حلاالتر منلیرود و
این عاو مشا اتخ و از عاو خود حاالتر نرفتهاخد و چون كه خداوند علاو در هلر ورتذله از وراتلج
مشاها ودركی از شعاع یآهذر خل كرده اتخ ،ذهتا هرچه حاالتر برو خد تا جلای كله اعلیل وقلام
مشاتخ ،هرچه را كه درك كنرد شعاعی از اشعه انوار یآهذر را درك كردهاخد و نوری از انلوار او
را توحرلد كللردهاخلد .پللس از وقللام خللود حللاالتر نرفتللهاخلد .و چگونلله خللدا را بلیش از ایلن توحر لد
ویتوای كرد؟ هرچه حاالتر برو خد كه خدا را غرر از این توحرد منیتوانرد حكنرد و توحرد مشاها حه
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اتف وقام امئه منیرتد ،حلكه از وقام حقرقلخ خلودت منلی لترد .ایلن اتلخ كله ح لرتاورلر
ّ
ّ
ویفرواخد كلوا ویزمتوه حاوهاوكن یف ادق وعانیه ف و لل ق وـثلكن وـردود الـیكن .پلس خگلانگی
خدا را از خگانگی یآهذر دانستمی و چون كه خدا او را خگانه خل كرد فههردمی كه خدا خگانله
اتخ .ا ر او را خگانه نرافر خده بود ،چگونه خدا را توحرد ویكردمی؟ و ا ر شناخ

یآهذر نذود،

چگونه خلدا شلناخته ولیشلد؟ پلس حله او شلناخته شلده خلدا و مهلنی اتلخ وعلین لـوال انـ
واعرف ان ان خعین ا ر تو نذودی وا منیدانستمی تلو خلودت هسلیت و ایلن اتلخ كله در دعلا
ّ
ویخوای خا ون دل عّ ذاته حذاته و ذات وقدس خدا شناخته منیشود وگر حه خود خدا ،و حه
ذات وقللدس یآهذللر ذات خللدا شللناخته و لیشللود .یآهذللر وصللف كللرد خللدا را حلله خللودش و
ك
خگانگی خدا را حه خگانگی خلود وصلف فرولود تلا اخنكله فتلمی خلدا خگانله اتلخ .واال خگلانگی
خدا را غرر از این منیتوان تعق كرد .این اتخ كه چون وطجكه امئه را دخدند فتند این اتخ
خگانگی خدا .پس امئه تطماهلل علهین كوطل شدند بر قلوب اخشان و خرال اخشان و فروودنلد

ّ
ّ
ّ
ال اله اال اهّلل پس شرعران وتاحعخ كردند و فتند ال اله اال اهّلل پس وطجكه فتند ال اله اال اهّلل .و
مهچننی هر خك از صفات امئه را دخدند فتنلد ایلن اتلخ خلدا .چگونله نله و حلال اخنكله اولام
خلااونا و ّ
فروودند ّا .املالجكة ّ
خدام وا و ك
راام شیعتنا خعین وطجكه ك
خدام شرعران وا هسلتند و
خداوند عاو حه وطجكه فروود تا حله بركلخ ا لاء اخشلان علرش را برداشلتند و ایلن را چلرا قذلول
ویكنرد كه وطجكه فعالنلد و ح لرتاورلر را فعلال منلیدانرلد كله آقلا و اورلر آ اتلخ؟ ایلن چله
وریض اتخ كه ح رت اورر را پسختر از وطجكه حدانرد؟ وذاشرد از له كسای كه خداوند
عاو شرح فرووده اتخ خعلهـ  .اـاهرا وـن احلیـو الـانیا و چنا له للج غلتای حلدن ولیكنرلد
لج غتای روح حكنرد ،ز یراكه ا لر غلتا نلدهی ،روحاالمیلان ولیورلرد و مهلنیكله ُولرد ،از ورلخ

كاری بر منیآخد و هركس روحاالمیان او اررد كافر اتخ و خداوند عاو غتای روحاالمیان را نزد وا
قرار داده اتخ و ا ر كیس از وا حگررد حا حسن هن و حدون غریض و وریض هرآخنه روحاالمیان
او زنده اتخ .چنا له ولیبینرلد تلا در ایلن جمللس نشسلتهاخلد نشلا ی دار خلد و تلریق دار خلد و
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حمذخ مشا ز خاد ولیشلود حله امئله و توكل مشلا هلن ز خلاد ولیشلود و از ایلن جمللس هلن كله بیلرون
ویرو خد حاز نشا ی دار خد و هنوز رورد؛ چون حا خمالف حنشرنرد ترد ویشو خد .حاال مهرشه
لج غتای روح كنرد تا مهرشه حانشا و كرف حاشرد .حمذخ مشا حه اه بیخ ز خاد ویشود و
چون ف اج اه بیخ غلتای تلو اتلخ ،مهرشله دل تلو زنلده خواهلد بلود و از ذكلر ف لاج حله

هرجان ویآجرد و حا ن مشا ك
ونورتر ویشود .حلاال تلا كلی آخلرت خلود را حله دنرلا ولیفلرویش؟ و
هرجای از دنرای تو كه ضاخ ویشود از آخرت بر او وصلله ولیكلین؟ و ولمون كیسل اتلخ كله
هرجای از آخرتش كه خراب ویشود از دنرا او را وصله ویكند و مهرشه از یپ غتای روح كه
ذكللر ف للاج اتللخ ولیرود و مهرشلله دل او زنللده اتللخ و مهرشلله توكل او بللر خداتللخ و قطل
ویكند هر اوری از اوور دنرا را كه ضرر بر آخرت او داشته حاشد.
حاال قذ از اخنا مشا وردم یزد لج دنرا ویكردخد و لج آخرت منیكردخد و ذهتا خود را
وركج این آقاخان قرار دادهاخد تا دهنه حه تر مشا زدهاند و توار شده حه هر ریف كه ویخواهند
ویتازند .حاال كمهیت حمگار خد و خود را از چن اخشان رها كنرد و خود عاو حه علن اه بیلخ
حشو خد .حلكه ا ر روزی خكتاعخ را صرف ذكر ف رلخ و ح ور حه این جمالس حكنرد ،هرآخنه
حاندك زوای اعلن علها خواهرد شد و احترلاجی حله اخشلان ندار خلد .حلس اتلخ دخگلر ،عذلرت
حگرر خد از این دنرا ،عهر خود را كجا صرف كردهاخد؟ از اول عهر خود تا حال چه كردهاخد؟ آخلا
پنجاهتال تشته چه كردهاخد؟ تا بیسخ تال كه در غلرور بودخلد و تلا پلانزده تلال او حله حلد
تكلرف نرترده بودخد و روزی دو ته تلاعخ هلن حله ذهلو و لعلج و غلتاخوردن ولی ترانردخلد.
پس اخخ ترزده تال عهر كردهاخد ههخ اخنكه آ ه را خوب كلردهاخلد كلاری نكردخلد كله حله
درد مشا خبورد .آخا حگوجرد بذرمن در این ترزدهتال كه عهر كردهاخد ،روزی را كه پلنج دقرقله منلاز
ویكین هر ز شده اتخ كه در آن پنجدقرقه كوفته ن ی ،خا قا ر خنری و در حازار وعاوله نكین؟
نه .این اتخ كه نشناختهاخد خدا را و ا ر كیس حشناتد خدا را ،چنلنی عذلادت منلیكنلد .ا لر
كیس وعرفخ حله پادشلاه داشلته حاشلد ،الذتله از او ولیترتلد .ا لر كیسل عظهلخ خلدا را حدانلد،
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كوفته منی زد در مناز و غرر از خدا چر ی در دل او جای ندارد .پس العن شعور تعی در مهنی
ّ
ّ
و ال ال ــالنی فل ولیكنرلد ،آخللر تللعی در اصلللش حكنرلد .درتللخ كللردن و ال ال ــالنی حكللار
منیخورد و رری برای مشا وترتج منیشود .از ایلن اتلخ كله هر لز عذلادت مشلا بلرای مشلا نفعلی
منیكند و حعد از عذادت ،ویكنرد آ ه را كه ویكردخد یش از عذادت .مهان غرذخ را ویكنرد
و مهان حدخلیق را ویكنرد و مهان وعای دخگر را كله ولیكردخلد قذل از عذلادت نرلز ولیكنرلد و
هرچ تریق هن از برای مشا حاص منیشود .منیدانرد كه در حمشر ویآورند ناوه اعهلال مشلا را و
ویدهند حه دتخ مشا ،نظر ویكنرد ویبینرد كه در خك صفحه او ثذخ اتلخ غرذلخ ولمون ،و
در خك صفحه او ترك مخس اتخ ،و در خك صفحه او ترك مناز خا زكوة اتخ ،و در خك صفحه
او قط صله رحن اتخ ،و در خك صفحه او اذخخ برادر ومون اتخ ،و در خك صفحه او تلرك
حتصر علن اتخ ،و در خك صفحه او نشنردن ف اج اتخ ،و در خك صفحه او وشدادن
حه تخن و خنده از شرطان اتخ وهكتا هر وعصریت كه از تو تر زند ثذخ ویشود و در قراوخ
حه دتخ تو ویدهند .حاال عه یروح رری ندارد ،وقذول منیشود و تعی كنرد روح عه را
ّ
حتصر كنرد .اص را درتخ كنرد ،ف و ال ال النی ا رچه از خمرج جدا شلود خلوب اتلخ
لكن عهلیل اتلخ یروح ،و عهل یروح ولرده اتلخ؛ وثل ورلخ كله روح نلدارد .پلس هر لاه
روح اعهللال ،تللا عهللیل كلله ولیكنرلد حكارتللان بیاخلد .حللاال روح ر ل
الذرلد تللعی كنرلد بللرای ِ

عذادات ذكر ف اج اتخ ،هر اه حتصر كردی ف اج اه بیخ را ،هر عهیل كه حكین حا روح
ك
اتخ و آن وقذول اتخ واال از روی یشعوری و هرزهدرآیی و خواهشدرآیی و خواهش نفس
عه كردن ،رر ندارد .تخین كه از دل برآخد بر دل نشرند و آ ه از زحلان برآخلد بلر ِ ل نشلرند و

حال اخنكه تو را هن اور فروودهاند و واجج كردهاند بر تو للج دیلن را كله خلود یآهذلر فرولوده
ّ
ا لغوا العلن ولو حالصنی و فروودنلد لـج العلـن فر خ ـة عـّ كـل وسـلن و وسـلهة و در حلدخیث
ّ
دخگر فروودند عّ كل حال و واجج كردند كه لج عللن مناجرلد در هلر والخلیت كله حاشلد .حلاال

لج مناجرد دین خود را چنانكه لج ولیمناجرلد وقلیت كله روزه دار خلد غلتایی ههلخ افطلار .و
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چون للج غلتای حلدن نكنرلد حلدن مشلا خواهلد كاهرلد تلا متلام حشلود ،و غلتای روح مشلا هلن
مهچننی اتخ و حاخد لج علن را بیش از لج غتای حدن كرد و حه این رتلنهتلر از غلتای
حدن حاشرد .منیبینرد كه اوام مشا فروودند وفووا .الخشغعا .الج الانیا و الج العلن هلان
ویكنرد كه ون از اعخ ولردم خوشلن ولیآخلد و اللج عرلخ هسلمت و ایلن تلخنا حاعلد
اعخ ویشود كه وی و می

شو خد دور ونذر ون كه ف اج اخنجاتخ ،ولكن خدا ویداند

كه حمذوحتر ین لت ا نزد ون

كردن ف رلخ اتخ و حدتر ین چرزها وعاشرت حا ولردم .اولا حله

حمكهتلای خمتلفله و جهللات عدخلده بللر ولن واجللج شلده اتللخ كله اخنللا را حگلو می و وللردم را از
اشتذاه بیرون بیاورم تلا حلدعهتایی كله بلروز كلرده بر لرف كلمن اقت لای اولر اولام كله فروودنلد اذا
ا رت الغاع و العامل الخظ ر علهه اجلهه اهّلل حلجام ون النار و مهچننی بر ون واجج شده حه اولر
آن ب ر وار كه حگو می از برای مشا و بر مشا هن واجج شده اتخ حه اولر یآهذلر كله فرولوده اتلخ
ّ
لج العلن فر خ ة عّ كل وسلن و وسلهة و فرووده ا لغوا العلن ولو حالصنی كه حشلنو خد آ له
وی و می و غرض و ورض را بر رف كنرد و نواورس را ترك كنرد و حا حسن هن وش حدار خد و
ك
حا متام هوش و وش خود وتوجه كطم شو خد و آ ه هن وی و می ادله حسرار بر آن اقاوه ویكمن
ك
از قرآن و ت ك خ و ا اع و آفاق و انفس و عق  ،بذرنرد ا ر چننی اتخ برتیر خد واال هركس كه

دین مشا را حا دلر از كتلاب و تل ك خ و ا لاع وسللهنی ثاحلخ ولیكنلد و ووافل آفلاق و انفلس
برهای واضح از برای مشا آورد از او اخلت مناجرلد و تقلرلد او كنرلد .ولن توقل نلدارم كله پلای ونذلر

حنشرنرد و نفههرده حله حله حگوجرد ،ههلخ اخنكله ر خاتلخ منلیخلواهن و ور خد رتلخ و ور خلدنواز
نرسمت؛ هركدام خقنی كردخد كه دین در نلزد واتلخ پلس بیاجرلد و از ولا اخلت كنرلد و هركلدام كله
خقنی ندار خد عه وكنرد و تقلرد وا وكنرد تا اخنكه دین خود را یدا كنرد .لكن هركس اللج
دین اتخ حاخسخ حه متام دل و هوش و وش خود وتوجه كطم وا شود و رحط دهد كلطم ولا
اول كطم وا حه آخر كطم وا رحط دارد و مهه هبن حسته اتخ و منیتوامن مهه حرفها را
را ،ز یراكه ِ
حه خكروز حگو می و وطالج حسرار اتخ مههوقخ هن منیشود و مههجا فته منیشود .حاخلد حله
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دفعات تفصر این وطالج را حگو می.
ً
جمهط ا ر لج علن كردی عاو خلواهی شلد و ا لر للج نكلین تلارك و یدیلن خلواهی
بود .حاال لج دین واجج اتخ بر تو نه اخنكه لج دنرا منای و مهرشه حه خرالخ برتد كه
حاخد لج دنرا و روزی حكین ،خداوند عاو رزق دنروی تو را ا ر ز یر تن

حاشد حه تلو خواهلد

رتلانرد ،ا لر تللو للج علللن كلین و للج رزق نكللین ضلاون شللده اتلخ كله ایلن رزق را حله تللو
برتاند .ولكن رزق اخلروی و رزق حلا ین تلو را ضلاون نشلده اتلخ و او را در للج قلرار داده
ك
اتخ كه ا ر لج كین حه تو حدهد واال فط .پس تعی كن در لج دین تا این رزق دنروی تو
از تو بر خده نشود و حال اخنكه خدا رزق امیان را حه تعی قرار داده اتخ و رزق دنرا را حه تعی
قرار نداده اتخ و ا ر رزق حدن حه تو نرتد و حدن تو اررد ،حاز در جای زنده خواهد شد ولكن
ا ر روحاالمیان اررد دخگر زنده خنواهد شد .تا زود اتخ تلعیی كلن كله دیلن خلود را یلدا كلین،
عهر تشخ و یدا نكردی ا ر بیدین ارری چه ویكین؟ در وامت خود نشنی و فر خادی كن .آخا
منیدانرد كه عاهی كه در علهش روح نذاشد چه وعصرخ كند و چه این عذادات را كه فرق بر
او منیكند ا رچه صدهزار تال عذادت كند .ههلخ اخنكله عذلادت یروح وثل جسلن یروح
اتخ و ورده اتخ .حاال ا ر در خك قذرتتای ف هفختالهای حاشلد زنلده و صلدهزار ولرده
حاشد از متام این قذرتتان و اووات صدای بیرون منیآخلد و هلرچ اولری هلن از اخنلا بلر منلیآخلد و
مهه ادند و از آن ف مههچرز بر ویآخد .حاال عاوطن یروح ولردههلای هسلتند و قذلوری
چند هستند كه راه ویروند چنانكه خداوند عاو شرح فرووده اتخ در قلرآن كله ولیفرواخلد اذا
رأخهتن تعجغك اجساو ن و ا .خقولوا تسهع لقوهلن ّ
كأّنن رشج ّ
وسنا  .پس ا ر دین ویخواهرد
تا جان دار خد حشتابید در لذش كله روح عذلادت اتلخ ،شلاخد ولرده نذاشلرد و زنلده حاشلرد و
عذادت مشا یروح نذاشد و عذادت یروح تا لج قذر بیشتر هبهراهی تو منیآخد و این در مهنی
دنرا و شر خعخ جاری ویشود نه در آخرت و این در حقرقلخ عذلادت نرسلخ و عاحلد حله ایلن
عذللادت در حللا ن كللافر اتللخ و ایلن عذللادت اثللر منلیكنللد در آخللرت ههللخ اخنكلله ای لن دار دار
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اوتحان اتخ و دار تكلرف و هر كس در این دار آود ج ك خ و نار بر او ك
وقرر ولیشلود و آنكلس
كلله عهلللش روح دارد حاخنكلله دوتللخ اهل بیلخ اتللخ وسللتح ج ك للخ و لیشللود و ا للر والخ لخ
اه بیخ را ندارد ورده اتخ و او وستح دوزخ اتخ .وگر هر كس از ومون و كافر كه آلود ی
از دخگری داشته حاشد ،حقدر آلود ی ومون حه كفر در دنرا عقلاب داده ولیشلود و حقلدر آللود ی
كافر حه امیان ،در دنرا او را ك
عزت ویدهد و وال ویدهد و عرال ویدهد.
و اوا این آلود ی ته نوع اتخ :خا وثل غذلار بلر آجرنله اتلخ و آن حله انلدك چرل ی وثل
دتتهال پاك ویشود و خا وث زنگی اتلخ بلر ولس و آهلن و ایلن حله تلاجردن حله تلوهان متلام
ویشود و خا اخنكه وث غش در ط و نقره اتخ و این حه خطص و قال پاك ویشود.
حال ا ر از قسن اول اتخ ،از وعاصیی اتخ كه از دتخ و چشن و جوارح هاهر اتخ
در این دنرا و عقاب آن هن در این دنرا ویشود و آن عاریض اتخ .و ا ر از قسن دو می اتخ،
پس آن وعاصیی اتخ كه حه صدر و حه خرال كلرده اتلخ و عقلاب او در بلرزخ ولیشلود و ا لر
آتش ر عاو را

كنند كه عتاب خك آن برزخ را منیتواند وارد آورد و كفاخخ علتاب بلرزخ

را منیكند .و ا ر از قسن تروم حاشد ،آن وعصریت اتخ كه حا قلج كرده شده اتخ و عتاب او
در آخرت اتخ .ا ر ر عتاب برزخ را حه كیسل حكننلد كله عقلاب او عقلاب اخلروی اتلخ،
كفاخخ خك ِآن او را منیكند.
حاال آن كاویل حه اندك اذخهتای دنروی و ك
غصههای او و آتشهای او پلاك ولیشلود حلیت
حدخد اتخ كه ومون را مهان جانكندن كفاخخ از وعصرخ ویكند .و اوا آن دو میی حاخلد حله
عتاب برزخ پاك حشود .و اوا ترووی چارهای ندارد هز اخنكه عتاب اخروی حه او وارد شلود و
او را حاخسخ حه قلال لتارد .پلس عقلاب او در جهلمن اتلخ و كهتلر وانلدن در جهلمن دو حقلج
ك
اتخ كه هر حقی هشتادهزار تال اتخ .حاال وتأثر شو خد و اندكی حه هرجان بیاجرد و دتخ
از وعای بر دار خد و از خدا شرم كنرد .لج كنرلد دیلن خلود را و والخلخ ح لرتاورلر را ز خلاد
كنرد شاخد نه در دنرا وعاقج شو خد و نه در برزخ و نه در آخرت .این بود آلود ی ومون حه كفر.
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و اوا آلود ی كافر حه امیان نرز تهنوع اتخ :خا اخنكه ثواهبای كه ویكند عاریض اتلخ و
از جوارح هاهری اتخ وث اعهال شرعره .و خا از اص روح و خرال و فكر اتخ وث اعهال
برزخره و ر خقه و وتهج .و خا اخنكه از دل ویكند و آن اعتقادات حا ین اتخ.

و اوا ثواهبای نوع اول در مهنی دنرا حه او داده ویشود وث وال و عرال و ك
عزت و اوثال

اخنا و ثواهبای نوع دو می در برزخ حه او داده ویشود و ثواهبای كه كرده حله عوضلش آن دركلی

كه برای او در جهمن ك
وقرر شده اتخ اندك پسخترش ویبرند .و مهچننی اتخ ثوای كه كرده

در دل ،پس در آخرت دركش را اندك آتانتر ویكنند؛ پس هبرحال راحیت نرسخ از برای او .و
ً
مهچننی ثوای كه در دنرا ویكند عتاحش را اندك دورتر ویكنند وثط هزار چوب ا ر حاخد خبورد
این را قسهخ ویكنند و روزی صد چوب حه او ویزنند .پس این اتخ كه فروودند ر بوی
كه كافر از ومون رفته اتخ از كافر وی ررند و حه ومون ویدهند و ر بوی كه ومون از كلافر
ً
رفته اتخ وی ررند از این و حه كافر كرد ویكنند .وثط عذادت كافر جسن اتلخ و روحلش نلزد
ومون اتخ ،وی ررند آن را و ویدهند حه ومون و وعصرخ ومون جسلن اتلخ و روحلش كفلر
اتخ و نزد كافر وی ررند این را و ویدهند حله كلافر حلدلر قولله تعلایل كله ولیفرواخلد اخلغیثـات
للخغیثـــنی و اخلغیثـــ  .للخغیثـــات و الطیغـــات للطیغـــنی والطیغـــ  .للطیغـــات و در جلللای دخگلللر
ویفرواخد لیهیز اهّلل اخلغی ون ّالطیج و جیعل اخلغی حع ـه عـّ حعـض .هبرحلال ،روح رلج
وال ومون اتخ و روح خذرد وال كافر و علن آن والخخ ح رتاورر اتخ و نزد ومون اتخ.
و عه ی آن هر اه نزد كافر حاشد وی ررند و ویدهند حه ومون .و عه ی علن ورخ اتلخ و
ك
در نزد كافر انزله ورخ در قذر اتخ و كفار قذرهاخند كه راه ویروند و علن ،روحلی اتلخ در نلزد
وموننی و جسد را هر اه كفار درتخ كنند ،رفته ویشود از اخشان و داده ویشود حه وموننی .و

اوا روح رج ،ك
حج عیل اتخ و جسن او عه نركوتخ .هر اه این عه نركو یش كفلار و
خمالفنی حاشد ،رفته ویشود و داده ولیشلود حله ولموننی كله ولحل شلود حله روح خلود .و اولا
ك
حج خلفاء ثلطث ،روح خذرلد اتلخ؛ و عهل ِ حلد ،جسلن خذرلد .حلاال هر لاه آن عهل نلزد
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وموننی حاشد وی ررند و ولیدهنلد حله كفلار تلا ایلن جسلد حله روح خلود بریونلدد .و ایلن جسلد

خذرد كه عه حد و وعصرخ حاشد هر ز ضرر حله روح رلج كله ك
حلج علیل حاشلد منلیرتلاند.
ز یراكلله جسللن شللر خف صللطحرخ روح لطرلف دارد و جسللن خذرلد را روح خذرلد صللطحرخ
دارد؛ چنانكه حه جسد كلی روح كلی ویدهند و حه جسد انسای روح انسای و روح انسلان
را هر ز حه جسد كلی منیدهند ز یراكه جسد كلج صطحرخ روح انسان ندارد .پلس حنلابراین

جسد خذرد ،كه عه وعصرخ اتخ وال روح خذرد اتخ كه ك
حلج خلفلاء ثلطث حاشلد و

حج عیل كه روح رج اتلخ منلیرتلاند .و مهلنی اتلخ وعلین ّ
این خذرد هر ز ضرر حه ك
حـج
عّ حسنة ال ت ّر وع ا سیجة و حض ه سیجة ال تن ع وع ا حسنة .و ا ر ومون توحه كند آن جسد

خذرد از او ویرود و ا ر نكند مهان اعهال جمسن ویشوند و آتش و وار و عقرب ویشوند در
قذر و مهخواحه او ویشوند و اخنا مهان جسدهای خذرثهاند كه در دنرا حا آ ا وعاشرت كرده و
ّ
خلود ل آورده چنانكله خداونللد عللاو شللرح فروللوده اتللخ ایلن را در قللرآن وــاجتزو .اال وــا كنمت
تعهل  .و در آخه دخگر ویفرواخد سیجز هین وم ن .این اتخ كه روح كافر نلزد ایلن جسلن كله
ویآخد شریئ ویشود و آتش ویشود و وار ویشود و عقلرب ولیشلود .و مهچنلنی در دنرلا هلن
آ ه ویكشد مهان عه اوتخ كه ك
غصه ویشود و مهلان عهل اوتلخ كله تلرحاز ولیشلود و
مهان اتخ كله چلوب هلاو و كتلك ولیشلود و اوثلال اخنلا هرچله حكشلند مهلان عهل اخشلان

اتخ .و مهچننی عه نركو در حدن نركو كه ویرود و حا ك
حج عیل عهل كلرده ولیشلود ،ایلن
جمسلن ولیشلود و شلریئ ك
هلن ك
تلام ولیشلود و اوتلخ كلله در قذلر حلله صلورت حمذوحللههلای نركللو و
حور خله ولیشللود و نللور اتللخ در قذللر او و در آخللرت حعیضل حللوری ولیشللود و حعیضل درخللخ
و ر یان ویشود .و مهچننی در این دنرا خررات و

ویشود و حعیض قصر ویشود و حعیض
وذخات ویشلود و كللت ا حله او رو ولیكنلد و وثل اخنكله در آخلرت عهل نركلو ك
ك
جمسلن ولیشلود و
صورت انسان ویشود و عه حد حله صلورت حرلوان ولیشلود ،چنانكله ولیبیلین ولثلش را در
خودت كه هر اه حرف نركوی حشنوی حظ ویكین و هر اه حرف حد ویشنوی حدت ویآخلد.
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پللس هللر عهللیل كلله ثللواحش بیشللتر اتللخ هر للاه در او وعص لرخ كللین ،وعص لرتش هللن بیشللتر و
عقاحش بیشتر اتخ و هرچه ومون نركوتر اتخ وقلاوش حلاالتر اتلخ .و هرچله وعصلرخ كلافر
ز خادتر اتخ دركش هن پسختر اتخ پس در ذات خدا غ ی نرسخ كه غ ج كند حنده را
و این وعاقج حشود .حلكه از بلرای هلر وعصلریت خلك عقلای اقت لای آن صلورت حرلوای قلرار

داده اتخ كه فطن وعصرخ هر اه ك
جمسن شود فطن صورت خواهد شد و هركس هر وعصریت
را قذول كند و در او فرو رود تا مناخنده آن حروان شود ،پس آن در چشن ككملنی حه صورت مهان

حروان شود و آن عقای كه بر او ك
وترتج اتخ حه او ویدهند .حاال ا رچه وعصرخ را او ویكند

اوا ك
حقوه خدا ویكند و خود ،عتاب احدی را خر خده اتخ .ز یرا كه ا ر ور ویكرد حه حسنات
ً
نرز كقوه خدا حا او بود و حسنه را خود بر خود خر خده اتخ ولكن حا وشرخ خدا ولیكنلد .ولثط
خدا زهر را خل كرده و پا زهر را هن خل كرده و حه تو هن فته اتخ كه این زهر اتخ و این پا
زهر ،خوب را خل كرده و تو را حه آن اور كرده و حد را خلل كلرده و تلو را از آن لی فرولوده .هلـا
وا كســغ و علهیــا واا كتســغ هرچلله را كلله خر خللد از بللرای خللود ،مهللان را در آخللرت حللله او
ویدهند؛ ا ر هبشخ را خر خد وال اوتخ و ا ر جهمن را خر خلد ولال اوتلخ .پلس هر لاه اعهلال

نركوی مشا حا روح رج حاشد هرآخنه اخنلا ك
جمسلن ولیشلوند و درخلخ و قصلور و حلور و ل و
ر یان ویشلوند و هبشلیت از بلرای خلود خر خلدهای .و هر لاه اعهلال حلد حاشلد اخنلا آن صلور ا
ویشود در قذر و دنرا و برزخ و آخرت حطوری كله علرض كلردم .پلس تلعی كنرلد انشلاءاهلل تلا
هبشخ را از برای خود خبر خد و هر اه عذادات مشلا روحلی نداشلته حاشلد ،هلرچ رلری بلرای مشلا
ندارد .و ا ر خبواهرد حدانرد كه چطور رر ندارد این اتخ كه خدا فرولوده ّا .الصـلو تفـی عـن
ال حشا و املنكر خعین مناز ،ی ویكند از فحشاء و ونكر كه احاحكر و عهر و اعهال اخنلا حاشلد.
ك
حاال ا ر مشا را ی ویكرد از فحشاء و ونكر ،حاخسیت كه حعد از منلاز تلریق كلرده حاشلرد و حمذلخ
مشا ز خاد شود و ویبینرد كه حعد از منازها مهان غرذخ را ویكنرلد و مهلان فحلایش را ولیكنرلد و
اعهایل را كه در تاب داشتهاخد ویكنرد .حلكله در بلنی منلاز قلا ر ولیخر خلد و حلازار ولیرو خلد و
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وعاوله ویكنرد؛ حیت اخنكه خرال كارهای دخگر را ویكنرد و هرچه چننی منازی را ز خادتر حكنرد
اعهالتان حدتر ویشود ،پس اخنكه نشد .حاال چرسخ آن مناز كه ی ویكند از احاحكر و عهلر؟
رجوع حه امئه خود كردمی از احادخد امئه فههردمی كه مناز وردی اتخ كه ی ویكند از فحشاء
و ونكر و حاخد او را حشناترد و دوتیت او را بورز خد تا مناز كرده حاشرد .و این اتخ كه هر اه خك
عذادت از كیس وقذول شود ،خداوند عاو ر عذادات را از او قذول ولیكنلد و آن والخلخ منلاز
ً
اتخ .حاال آخا هرچكدام مناز را شناختهاخد كه چرسخ و كرسخ؟ خا اخنكه احدا منازی منیدانرد
ً
اقط ك
غصه خبور خد كه ودت عهر خود چه كردخد ،هر ز
وگر اخنكه خن و راتخ شو خد؟ ههیات،
خك عذادی كردهاخد كه قذول شود؟ عهر تشخ و اج نزدخك شد و این راهی كله حاخلد بلروی
یتوشه منیتوای بروی .توشه تو عه تو اتخ پس چر ی دخگر بر مشا منیواند وگر عه و ا ر
آن هلن یروح حاشلد كله ولرده اتلخ و از ولرده چرل ی و كلاری برمنلیآخلد و ا لر روح دارد حله كللار
آخرت مشا ولیخلورد ز یراكله آن ولردی اتلخ در اخلخ نركلوی و آن اتلخ ل و ر یلان و آن
اتخ حور و قصور و غلهان و آن اتخ قصر و درخخ و رضوان و آن اتخ ندمی تو در هبشخ
جاو خدان .ولكن ا ر عه یروح حاشد ورده اتخ و ورده وی وتد ،ند ویكند وث قذرتتای
كه جای شرا نی ویشود كه ا ر كیسل بلرود در آجنلا دیوانله خواهلد شلد و وطجكله از آجنلا فلرار
ویكنند.
حاال عهیل كه روح دارد عطوتش این اتخ كه آن عاو هر صذح كه بر ویخرزد عازم
اتخ كه اوروز كاری كمن كه از دیروز نزدخكتر حشوم حه خلدا و ا لر شلج شلد و نزدخكتلر حله خلدا
نشد ،غصه خبورد .حاال حای از بلرای تلالكنی وفتلوح ولیمنلامی كله هر خلك حقلدر خلود هبلرهای
بذرند و آن این اتخ كه خدا از برای هركیس نفیس خلل كلرده اتلخ كله او كلج اتلخ ،خعلین
خاصرخ او این اتخ كه هر خوی را حد بذرند و هر حدی را خوب ،و او را خدا ضد عق خل
كرده اتخ و وعكوس اتخ وث تاخه درخخ كه در آب ویافتد .و این وستویل اتخ بر حدن
و هر ز ك
عز ی حه خود منیبیند وگر وقیت كه در واق ذلر حاشد و هر ز خود را ذلر منیبینلد وگلر
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وقیت كه ع یز حاشد و خود را صحرح منیبیند وگر وقیت كه ور خض حاشد و هر ز ور خض منیبیند
ً
خود را وگر وقیت كه صحرح حاشد .وثط هر وقخ ُعجج ویكند كه چه عذادت خوی كردهام،

این عطوخ فساد آن عذادت اتخ و هر وقخ كه ك
تكبر ویكند الحماله خك خواری در او هسخ
و كذر ویكند كه بروشاند آن خواری و ذلخ را .حاال چون دانسیت كه آن كج ویبیند و هرچله
او بذرند كج دخده اتخ ،حدان كله در ایلن خلك عرلی اتلخ كله خواتلته اتلخ آن را بروشلاند.
ّ
ّ
ّ
اجلنة حاملكاره و ح النار حالش وات .پس ا ر
پس هبتر ین عذادات خطف نفس اتخ ح
خطف او كردی صاحج حصررت ولیشلوی حشلر آنكله تلدبیرهای او را حلدای .ز یراكله تلدبیر
ویكند چون تو خطف او ویخواهی حكین و برعكس ویمناخاند حه تو چون ویداند تو تلذرس
ویكین حا او ،آن هن حا تو تلذرس ویكند .ولكن ا ر خوب نظر كلین و وتوجله تلذلرس او شلوی،
منیتواند كه حا تو تلذرس كند.
احلاصل ؛ وقصلود ولا ایلن بلود كله عذلادت را هر لاه روحلی نذاشلد ولرده اتلخ و آن نللد
ك
ویكند و وردم را و اولرا را وتأذی ویمناخد و علن هن چر ی اتخ كه هر اه عه كردی او نزد تو
ویواند و ا ر عه نكردی ویرود و عه ی علن ،آخر فساد ویكند؛ و مهچننی اتخ علن ی
َ
العامل فسا العامل و این اتخ كه یآهذر فروود پشخ ورا دو نفر شكستند :جاه
عه  .اذا فسا ِ
عاو و عاو یعه  .و این عاو یعه  ،وردم را هراه ویكند .وردم ول این را ویخورند حه
تذج علهش ولكن از عه او خذری ندارند كه غرذخ وموننی ویكند و رشوه از وردم وی رلرد
و دمشین حا خدا و رتول ویكند و حال اخنكه غرذخكننده ومون كافر اتلخ ا لر ههلخ امیلان او
حاشد .و اوا ا ر ههخ نزاع دنروی حاشد این ورد فات اتخ و نفاق ویكند.

و انللللدرون قهللللر خللللدای ك
عزوجلللل

هللاهرش چللون للور كللافر للر حل ل

ك

و مهچننی عاو یعلن كه منیداند چه ویكند و اذخخ ومون ولیكنلد و اذخلتش حسلرار
اتخ از برای ومون و افعال ناشاخسته حسراری از اخشان حعه ویآخد كله تلسللهای را ضلاخ
ویكند .پس خاری اوام منیكند .و حه این واتطه پشخ اوام را شكستهاند این دو نفر.
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و مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
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«ووعظه بیس وه مت»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

كللطم ولا از تفسلرر ای لن كلهللات ایلن بللود كلله عللرض كللردم لللج علللن واجللج اتللخ بللر
مههكس و هركس لج علن نكند وواف مهه وته ا بیدین اتخ .پلس هر لاه كیسل اللج
دین حاشد ،حاخد تفكر كند در علن و هركس تفكر كند علن او ز خاده ویشود و از هزار هلزار وعلین
قرآن وعای چندی ویفههد كه یشرنران او نفههرده بودند و هرچله بیشلتر تفكلر در عللن كنلد،
بیشللتر ولیفههللد .ز یراكلله علللن قللرآن علللن اهل بیلخ اتللخ و هلرچكللس منلیتوانللد حلله مهلله علللن
اه بیخ برتد .ذهتا هركس نزدخكتر اتخ حه اه بیخ بیشتر از علوم قرآن را ویداند .پس این
اتخ كه هر عاهی كه حعد ویآخد بیش از عاو تاب ویفههد چراكه علهای كه یشلتر آودنلد
هر خك تتذعی كردند در قرآن و چر ی از قرآن را فههردند و نوشتند پس علهای حعد كه ولیآخنلد

آ ه را كه علهای تاب نوشتهاند ویفههند و آ له را هلن كله خلود ك
تتبل از قلرآن كردنلد ز خلادتر
ً ً
فههردند از علهای تاب  .و مهچننی چون زوان آنا فآنا تریق ویكند و علها هن زولای پلس از
زوای اعلن و اتیق ویشوند چنانكه ویبیلین در ایلن زولان علهلا وعلای چنلد را فههرلدهانلد كله

هلرچخلك از علهللای تللاب نفههرلده بودنللد و علللووی چنللد ز خلاد شللده اتللخ كلله احللدی تعقل
منیكرد از یشرنران .چنا ه تلرقه اه این زولان را ولیبینرلد از لذاتلهای اخشلان و لذاتلهای
تاب و عهارات اخشان و عهارات تاب  ،حلكه اص نوع تللوك ایلن اخلام حلا نلوع تللوك اخلام
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تاب وث اخام شاه ههاتی اتخ.
پس هستند علهای كه ویدانند حا ن و حا ن حا ن و تأو خل و حلا ن تأو خل و تأو خل
حا ن را و مهچننی از كلهات یآهذر آنقدر ز خادتر فههردهاند كه احدی از علهای تلاب ادراك
نكللرده بودنللد و هرچلله از احادخ لد و ت ل ك خ فههر لدهانللد تللاحقنی و نوشللتهانللد در كتللاب خللود
نوشتهاند كه این حتقر شر خیف اتخ و هرچخك از علهای تاب چننی حتقر شر خیف نكردهاند
و علهای حعد هن آودند و آ ه از كلهات یآهذر و امئه تطم اهلل عللهین خلود ك
تتبل كلردهانلد حلا
آ ه از كتاب علهای تاب فههرده بودند ههخ ز خادی فهن اخشان نرز تصنرف فروودند كتی
چند و در كتاب خود نوشتند كه این حتقریق اتخ كه هرچخك از علهای تاب بر خنوردهاند تا
این زوان كه ویبینرد چقلدر حتقرقلات شلر خف حلاال آولده كله احلدی از تلاحقنی ولدرك اخنلا را
نداشتند كه درك كنند .پس زوان حه زوان علن ز خادتر ویشود چنانكه علن اصول را در عهد آقا
حلاقر بلیش از ششللهاه منلیخواندنللد و بیشللتر را حللرام ولیدانسللتند و هر للاه دوره درس اصللول از
ششهاه بیشتر لول ولیكشلرد ایلن را حاعلد ت لری عهلر و دیلن ولیناوردنلد و خلورده خلورده
اصولرنی فهمیتر شدند و اصول را ز خادتر از علهای تاب نوشتند و دوره درس اصول ز خادتر شد
ك
تا اخنكه در عهد وطشر خف دوره اصول یستال ول ویكشرد و كهتر از یستال متام منیشد.
و حعد از او حاز علهای اصول فهمیتر و عاهتر شدند ،نوشلتند هر خلك شلرحی بلر اصلول آنقلدر كله
ویبینرد كه ا ر كیس خبواهد خك دوره اصول را متام كند حه یستال هن متلام منلیشلود .ز یراكله
پنجاههزار بیخ وتجاور نوشتهاند اصول را.
و مهچننی اتخ علن فقه كه در اول اور مهان نّ حدخد را وینوشلتند و مهلان نلّ
حدخد را وطالعه ولیفروودنلد و مهلان نلّ حلدخد فتلوای اخشلان بلود ،ولكلن حلاال چنانكله
ویبینرد آنقدر وعای از برای احادخد نوشتهاند كه خود ویدانند چه كردهانلد .و مهچنلنی هلر
علهی ز خاد شده اتخ چنانكه علهاء ویدانند.
ك
تفكلر و ك
تلدبر مناخلد در احادخلد چرل ی چنلد از وعلای قلرآن ولیفههلد كله
غرض ،هركس
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علهاء حعد حا ل
دن
ِ
یشرنران نفههرده بودند و وعهتا هرچ عری هن نكرده ز یراكه بیشتر فههر ِ

منلیكنللد آ للا را كلله علهللای تللاب فههرلده بودنللد .اخلخ آ لله تللاحقنی فههرلده بودنللد اخشللان
دانستهاند و ز خادتر هن دانستهاند و ا ر چننی بود حاخسیت وعای چندی كله یشلرنران فههرلده
بودند حا حاشد .حاشا ،حلكه در هر عصری مهانقدر از وعای كتاب و ت ك خ را كله علهلای
آن عصر فههرده بودند حجخ بود برای اخشان و حقدر هرفشان فههردند نه بیشتر و بیش از آن
هن تكلرف اخشان نذود و فهن هر عصری بر آن عصر حجلخ اتلخ نله بلر عصلر حعلد ،و ثلواب و
عقاب اه آن عصلر هلن حقلدر خلود آ اتلخ .پلس عللوم تلاب و تكلرلف اخشلان حقلدر عقل
اخشان بود نه ز خاده و نه كن ،ویل علن حاال و تكلرف حاال حقدر عق اخشان اتخ و آ ه حاال
فههردهاند مهنی حجخ اتخ بر اه این زولان ولكلن حجلخ بلر تلاحقنی نذلوده .حلكله حعلد از
این هن علن ز خاد ویشود و هرقدر كه ز خادتر فههردند مهان اتخ حجخ بر اخشان حدلر قوله
ّ
تعایل كه ویفرواخد و وا كـا .اهّلل لی ـل مووـا حعـا اذ هـاهین حـیت یغـنی هلـن وـاخ ّتق  .خلدا هلراه
منیكند قووی را حعد از آنكه هداخخ كلرد اخشلان را تلا اخنكله هلاهر كنلد وتقرلان و حجلج را .و در
ّ
جای دخگر ویفرواخد و ون خشامو الرس ل ون حعا واتغنی له اهلای و خ ّتغع ایر سغیل املموننی نوله
ّ
وــاتویل .پللس چللهحس لرار از وسللاج و علللوم را كلله علهللای رحللای فههر لدهانللد و در كتللج هللن
نوشللتهانللد كلله هلرچخلك از علهللای تللاب نفههرلده بودنللد و وعهللتا حاعللد نقللّ تللاحقنی هللن
منیشود .چراكه بیش از این فهن نداشتهاند و تكلرفشان هن ز خادتر از این نذوده .فهن آنوقلخ
حقدر علووی بود كه كفاخخ اور اخشان را ویكرد و اوا فهن حاال حقدر علووی اتخ كه كفاخخ اور
اخنا را ویكند كه ا ر علن تاب بود كفاخخ اولر اخشلان را منلیكلرد؛ چنانكله علهلای حعلد را ایلن
علن كفاخخ منیكند .چلون اولام عصلر زنلده اتلخ و در هلر عصلری كله علهلی بلروز ولیكلرد كله
وطاب كتاب و ت ك خ بود ،مهرنكه اوام او را تقر یر ولیكلرد حله ایلن وعلین كله تلاكخ ولیشلد و
حططی از برای آن هاهر منیكلرد ،ولیحاخسلخ ولردم او را تصلدی كننلد .چراكله ا لر حلا یل ابلراز
دهد ،اوام تقر یر منیكند و او را رتوا ویكند چنا ه بر خدا اتلخ احطلال حا ل و احقلاق حل .
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ذهتا در این عصر هر اه ف اجیل چند از علهای رحای شنردخد كه یش از این نشنرده بودخد و
حال اخنكه وطاب كتاب و تل ك خ هلن حاشلد و وعهلتا اولام هلن تسلدخد كنلد و تقر یلر كنلد ،از او
حگرر خد و تسلمی مناجرد و تصدی كنرد او را حا وجود اخنكه وواف عق و وطلاب آفلاق و انفلس
اتخ؛ ولكن ا ر خطف اخنا حاشد كه عرض كردم و حال اخنكه حططن او را هن هاهر كردند ا ر
هرچلله از او دخ لده شللود ش لرطای اتللخ ز یراكلله خللدا حطللطن او را هللاهر كللرده اتللخ پللس از او
و تیر خد هرچه حگو خد.
حاال ویخواهن خك قاعده كیل حه دتخ مشاها حدهن كه انشاءاهلل برحصلررت شلو خد و
آن این اتخ كه اوروز اعتهاد ر مشاها حه كتاباهلل و عترت یآهذر اتخ .و اوا حه كتاباهلل
ههخ صحخ اوتخ و اوا حه عترت اهره او ههخ عصهخ اخشان اتخ .پلس حنلابراین حله
علهاء وثل ولن و فلطن و فلطن اعتهلاد منلیتلوان كلرد ،ز یراكله احتهلال تلهو و خطلا بلر اخشلان
ً
ویرود و امین از تهو و خطا نرستند .حاال ا ر احرانا كیس اعتهادی بر اخشان حكند از جهالخ
اتخ و این هن ناوویس اتخ كه از برای خود قرار داده اتخ خا مهان دین آحاء و اجلدادی را
از دتخ نداده اتخ و خود لج دین نكلرده اتلخ و ك
تتبل در كتلاب و تل ك خ نكلرده اتلخ و
نشنرده اتخ ،خا شنرده اتخ و نفههرده فرواخش امئه را كه ولیفرواخنلد اعتهلاد حله غرروعصلوم
منیتوان كرد .منیبینرد هر اه كیس حگو خد آقا حد وینو خسد نعوذحاهلل او را حاخسخ كشخ كه چرا
ً
هتك حروخ علها كرده و كرد حه علها فته اتخ؟ پس نذاخد شلخّ اخنقلدر احلله حاشلد و اقلط
اخنقللدر را ندانللد كلله آ لله ولن ولی للو می خلا حللاجی حمهللدابراهمی ولی و خلد ،و آ لله حللاجی ت لرد
ك
وط ك
ك
حممدحاقر جملیس وی و خد ،و آ ه وررزا ابوالقاتن ،ی ولی و خلد ،و
حممدحاقر وی و خد و آ ه
ك
آ له عطوله ولی و خلد ،و مهچنلنی آ له علهللای دخگلر ولی و خنللد احتهلال تللهو و خطلا در آ للا
ویرود و احتهال صحخ هن ویرود.
حاال ا ر علهای رحای دلر بر صحخ قول خود داشته حاشند و احتهال خطا در آن هن
منیرود و دلر بر عدالخ خود دارند ،تقلرد آ ا را حكند هركس ولیخواهلد ویل در فروعلات نله
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در اصول .ز یراكه اص دین تقلرد برمنلیدارد ،اصل دیلن را حاخلد از ثقلهای كله او از اولام خلود
رواخخ ویكند حدون تآریر و تذدخ حگررند و تسلمی آن هن حكنند و او و قول او را تصدی كنند.
غرض خدا را عه نكرده اتخ هركس خطف این كند .حاال ا ر ون ادعای كمن و وسلأله خلا
ف رلیت از ف اج اه بیخ حگو می حه دلریل كله علهلای مشلا حفههنلد و تصلدی كننلد و ووافل
كتاب و ت ك خ هن حاشد و وطاب حا عق مشاها حاشد و وواف آفاق و انفس و ا اع شرعه هن

ك
حاشد ،از ون برتیر خد واال و تیر خد .و هر اه مشاها را وأوور حه اعتقاد حه وسألهای كمن و حگلو می
واجج اتخ كه اعتقاد مشا فطن حاشد ،بذرنرد ا ر حه این ادلهای كه عرض كردم ثاحخ ویكمن
ك
وجوب حه این اعتقاد را ،از ون قذول مناجرد واال فط .و ا ر كیس دخگر هن ادعای خود را حه این
ك
دلرلها كه عرض شد ثاحخ كند ،حاخد از او برتیر خد و ا ر حه این ادله و براهنی كیس ثاحخ نكند
ل ووی ندارد تصدی كردن او؛ هرچه ویخواهد حگو خد ا رچه ادعاهای ب رگ كنلد ،نذاخلد لول
خورد.

حاال از آن له وساجیل كه ادعا ویكمن كه از كتاب و ت ك خ اتتنذا كردهامی و حه این
ادله و براهنی ثاحخ كنمی وواف كتاب و ت ك خ و ا اع شرعه ،حجخ اتخ بر اهل ایلن زولان

هركس انكار كند حجخ خدا را انكار كرده و ونكر كتاب و ت ك خ شلده و ونكلر كتلاب و تل ك خ
كافر اتخ .و این وساجیل كه اآلن ثاحلخ شلده اتلخ حلا دلرل و برهلان و فههرلده شلده حجلخ
اتخ بر اه این زوان نه زوان تاب و زوان تاب تكلرفشان غرر از این بلود .پلس هلر زولای
ّ
حقدر وتلعخ آن زولان تكلرلف شلد چنانكله در اول حعثلخ تكلرفشلان فل ال الـه اال اهّلل بلود و
ّ
هركس فخ ال اله اال اهّلل اه هبشخ شد .و حعد از چندی كه ن ج رفتند وردم وأوور حه مناز
شلدند و حعلد از چنللدی ولأوور حله روزه شللدند و حعلد از چنلدی وللأوور حله مخلسدادن شللدند و
مهچننی زوان حه زوان تكلرف ز خادتر ویشد و وردم حه این تكلرف عهل ولیكردنلد پلس حلاین
واتلطه صلاحجنللور تلر و صلاحجقل كلوت تلر ولیشللدند؛ یآهذلری اعللن و شللر خعیت هبتلر فرتللتاده

ویشلد پلس حله شلر خعخ اخشلان عهل ولیكردنلد و حله بركلخ اخشلان نلورانرتر و صلاحج فهلنتلر

342

ویشدند .حاز نذیی اعلن و شر خعیت هبتلر ولیفرتلتاد و هلر وقلیت كله تكللریف ولیشلد ولأوور حله او
ویشدند و چون تكلریف دخگر ویشد وأوور حه دخگری ویشدند و تكلرف ا كویل تاقط ویشلد
ك
و نسخ ویشد و هركس تكلرف جدخد را قذول كرد ومون شد واال كافر شد .پس در هر عصری
عاو آن عصر و علن آن عصر ،حجخ از برای اه آن عصر بود .پس لعنخ كنلد خلدا كیسل را
كه حگو خد واها علها را حد ویدانمی و حال اخنكه ومونان را خوب ویدانمی و مهه علها را ولمون
ویدانمی .حیل چرل ی كله هسلخ ایلن اتلخ كله ایلن عللوم و تكلرلف در تلاب ون لذط نذلود و
حجللخ نذللود ،حللاال ون للذط و حجللخ اتللخ .حللاال هللوش داشللته حاش لرد ،ا للر حللاح تللرد
حمهدحاقر ،جناری نداند و حاجی حمهدابراهمی زر ری نداند و جملیس ،حقایل نداند و علن جفلر و
رو ندانند ،كفری منیشود .حیل آن هن وردی بود فقره وث ورد جنار و ورد زر لر ،و چلون رل
علوم در وللك ضلرور اتلخ فقرله هلن ضلرور اتلخ و چلون هر خلك از ایلن عللوم هلاهره و عللوم
كسذه حاویل دارد ،ذهتا علن فقه هن حاویل دارد .و چون قلران ویخواهی نزد زر ر ویروی ،و
كریس ویخواهی خا ونذر ویخواهی نزد جنار ویروی ،وسأله فقهلی هلن خبلواهی حاخلد نلزد حلاح
ت لرد حمهللدحاقر بللروی .و چللون جنللاری و زر للری كسللی اتللخ كلله ضللرور اتللخ و حعیض ل خ لاد
رفتهاند ،فقه هن كسی اتخ كه ضرور اتخ و حاجی ترد حمهلدحاقر او را خلاد رفتله اتلخ و
چون جنار غرر جناری را منیداند و نقّ او هن نرسخ ،حاجی ترد حمهدحاقر هن جفر منیداند،
حمكللخ یونللای منلیدانللد ،حمكللخ فلسللیف منلیدانللد ،حمكللخ اذهلی منلیدانللد و مهچنلنی علللوم
حسراری اتخ كه او منلیدانلد و وعهلتا نقلّ او هلن نرسلخ؛ آن جمهتلد اتلخ و شلأن او ك
جلد و
جهلد كللردن در ل كلردن وسللاج فقهلی اتلخ كلله حدانللد وسلأله هللارت را و وسللأله منللاز را و
وسأله حرض را و وسأله نفاس را و وسأله غس را و وسأله ترهن را و وسأله غسل و كفلن و
دفن ورخ را و بیش از شر خعخ را منیدانلد .نله از كواكلج خذلری دارد نله از خلقلخ ابلر خذلری
دارد ،نه از آ ا ا خذری دارد ،نه از رعد و برق خذری دارد و نه از حمكلخ خذلری دارد و هلزار
هزار عاو خل كرده اتخ خدا كه هرچخك را منیداند .نه از ج یره خ را خذری دارد نه از حبر
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ابیض خذری دارد و نه از جاحلسا و جاحلقلا خذلری دارد و نله از علاو وثلال و ولاده و ذرعلخ و
نفس و روح و عق خذری دارد .چر ی كه ویداند علن حطل و حلرام اتلخ ا رچله ایلن هلن
ضرور اتخ در وران وردم چنانكه علن جناری ضرور اتخ و هر اه نذاشد كیس كه علن حطل
و حرام را حداند ولردم وعطل ولیشلوند .چنانكله ا لر كیسل قلرلان خبواهلد و زر لر نذاشلد وعطل
ویشود .حههرحال هستند كسلای از شلرعران كله عللن هلزار هلزار علاو را ولیداننلد و آن هلن در
ولك حاخد حاشد ،حاال این یه را هان خود وزنرد كه جمهتد نذاخد چر ی غرر از وسأله حطل و
حرام را حداند و حه ذرج حمتاح اتخ و حه زر ر حمتلاح اتلخ و حله جنلار حمتلاح اتلخ و حله كبلزاز
حمتاح اتخ و حه مهله علهلای صلاحج صلناعخ و صلاحذان عللوم هلاهره و حله عللن حمكلخ
حمتاح اتخ.
جاهیل تمال ویكند كه آخا حاح ترد حمهدحاقر علن جنات از نار و اورد وردم حه هبشخ
را داشخ كه كفاخلخ كنلد ولردم را مهلنیكله تقلرلد كننلد او را خلا نله؟ جلواب ولی لوجمی كله فقهلاء
نوشتهاند در كتج خود كه علن جفر و علن رو و علوم صناعخ و علوم هاهره و علن حمكخ
مهه ویحاخد در ولك حاشد و واجج اتخ دانسل مهله ایلن عللوم .حلیت دانسل عللن تلحر
واجج اتخ كه ا ر كیس علن تحر را داشته حاشلد و تلحری حكنلد ،حا ل كنلد و ا لر ادعلای
حكند جواب حدهد .و نوشتهاند كله دانسل ایلن عللوم واجلج كفلای اتلخ حله ایلن وعلین كله
خكنفر حاخد خك علهی از این علوم را حداند تا جواب صاحذان این علوم را حدهد ا ر جمادلله حلا
دین یآهذر كنند .حیت نوشتهاند كه علن عطاری و جناری و زر لری و حقلایل و نلانوای و اوثلال
اخنا واجج كفای اتخ ،هر لاه حعیضل حداننلد و حكننلد ایلن كارهلا را از دخگلران تلاقط اتلخ.
پس صاحذان مهه این علوم كه عرض كردم در ولك واجج اتخ حاشند كه ا ر نذاشند هرآخنه
ً
حنران این عاو ازهن ویپاشد .وثط حه او وی و می تو وردی هسیت َشعرحاف و ونهتای كار تلو در
این شهر این اتخ كه قدكی بذایف از وران مهه این َشعرحافهیا .حاال ا رچه وردم حه این قلدك
حه تو حمتاجند ولكن تو حه آتتر او و تجاف او و تمكه او و دوخ او ،حه وردم حمتاجی و ههخ
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اك و شرب و تایر لذاتخ حه مهه وردم حمتاجی و حله زر لر و نلانوا و جنلار و ح ك لاء و اوثلال اخنلا
حمتاجی .آخا ا ر اخنا نذاشند تو چه ویكین در ر این ضرور خات؟ پس ضرور اتخ ر این
كس ا در ولك و واجج اتخ بودن ر علن فقه و رو و جفر و تحر و حمكخ و اوثال اخنا.
آخا ا ر نذاشد كیس كه ر علوم و علن حمكخ را حداند ،ا ر كیس ادعا كند نراحیت خلا وصلاخیت
خا حابییت خا فرنگی حا وتهج و دین مشا حبد كند چه ویكنرد؟ آخا ا ر هندو و نصاری و هیلود و
جموس خا ك
تین حبلیث كننلد بلر دیلن مشلا ،آخلا كیسل حاخلد حاشلد كله جلواب اخشلان را حدهلد خلا حله
وسأله فقهی جواب اخشان را ویدهرد؟ خوب وی وجرد شك وران چهار و پلنج ،حنلا را حاخلد بلر
اقل حگلتاری؛ خلا غسل وتعللدد را حله خلك نرلخ ولیتللوان هلا آورد ،خلا عطوللخ شلناخ خللون
حرض آن اتخ كه رم و تراه و جهنده حاشد و اتتحاضه ترد و زرد و وط می حاشد .آخا فرنگی
را از كتاب خدا جواب ویدهرد؟ كه نه كتاب مشا را ح ویداند و نه مشا را .آخا كیس كله حله
خدای و یآهذری قاج نرسخ ،از قرآن و احادخد دلر ویآوری برای او؟ تشتمی ،آخا مشاهلا
جلواب ایلن حلاب ضلطلخ انتسللاب را چله ولیدهرلد؟ حله ایلن وسلاج فقهرله جلواب كیسل را
ویدهرد كه اهی ادعای یآهذری ویكند و وی و خد بر ون وحی آود چنانكه بلر خلامتالنذرلنی
آود ،و بر ون كتاب آود چنانكه بر او آود .و اهی ادعای والخخ ویكند و وی و خد ر انذراء
هر خك كه حه حلرهای رفتار شدند ههخ این بود كه در والخخ ون ك
تأو كردند ،و اهی ادعای
حابیخ ویكند و وی و خد واجج اتخ بر مهله ولردم كله رو حله ولن كننلد و ولرا ا اعلخ كننلد ،و
وی و خد ون وسجود یشرنرامن؛ ویپتیرد از مشا؟ انشدكن حاهلل هوش داشلته حاشلرد و حفههرلد
چه وی و می .ون از برای نافهن و بهیوش منی و می ،از برای كیس كه بر فطرت حاشد و حلاهوش
حاشد و حفههد وی و می كه واجج اتخ بودن حكمی اذهی در ولك كه جواب فرنگلی را حدهلد و
جواب نصاری را حدهد و جواب هیود را حدهد و جواب حاب را حدهد و جواب تاحر را حدهد و
جواب حا

را حدهد از حمكخ اذهی نه از وساج فقهی .كیس كه انكار قرآن كند اخنا جواب

او منیشود .كیس را كه حدعخ در دین وی لتارد و قلرآی ولیتلازد و حله رأی خلود تفسلرر قلرآن
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ویكند و وردم را اغوا ویكند ،حاخد خك كیس حاشد كه حمرط بر مهه افعال اخنا حاشد تا حطلطن
ّ
اخشان را هاهر كند .ون منی و می اوام مشا ویفرواخد ّا .لنا یف كـل رلـف عـاوال خن ـ  .عـن دخننـا
حتر خف الضالنی و انتحـال املغطلـنی و تأو یـل اجلـاهلنی .پلس واجلج اتلخ بلودن حكلمی اذهلی تلا
حا

كند حا

را و اصطح كند نامتاوهیای عاو را؛ چنانكله واجلج اتلخ كله ذرلج در علاو

حاشد تا ورضها را شفا حدهد بواتطه ادو خله ،و حله عللن فقله ولر خض چلاق منلیشلود .پلس ایلن
ُ
علللوم و كسلل ا مهللله ضللرور اتلللخ در عللاو و مهللله اخنللا حمتلللاح حلله خكدخگرنلللد و مهلله كلللاركن
ویخواهند و كاركن لذاس ویخواهد و اك و شرب ویخواهد و اخنا حلاز كلاركن ولیخواهلد و
)

كاركن پنذه ویخواهد ،پنذه كولك  1ویخواهد ،كولك كاش ویخواهد ،او ویخواهد ،آهن
و لیخواهللد ،خ لرش و لیخواهللد ،آهنگللر و لیخواهللد .چللوب او جنللار و لیخواهللد و اخنللا عطللار
ویخواهند ،حقال ویخواهند ،نانوا ویخواهند ،بزاز ویخواهند ،وكاری ویخواهندَ ،شعرحاف
ویخواهند ،شالذاف ویخواهند ،زر ر ویخواهند و مهچننی مهه اخنا مهه اخنا را ضرور دارند
و مهه اخنا كاركن ویخواهند و حاز كاركن مهه اخنا را ضرور دارد .پس مهله اخنلا هبلن حسلته و
وربو حه مهند و مهه ولك از حاال و پاجنی خك كرهای اتخ كه مهه حه هن حسته اتخ كله ا لر
خلك جللزء از او نذاشللد ،مهلله ای لن ولللك از هللن و لیپاشللد و حنر لان ای لن ولللك حلله مه لنی واتللطه
علوم كسی مهه ضلرور اتلخ و عللوم غر یذله مهله ضلرور اتلخ و
برپاتخ .پس فتمی كه این ِ

ضرورتر از مهه اخنا علن اه بیخ اتخ و واجذتر از رل واجذلات اتلخ و حلاوطن ایلن عللن
حاخد حاشند در ولك تا حه بركخ اخشان عاو برپا حاشد و كیس نتواند حبلیث حلا ایلن ولتهج كنلد.

خوب ا ر نذاشد ،كه نشر ف اج كند؟ و كه اوام مشا را حه مشا حشناتاند؟ و كه ن ج دهد مشا
ً
ً
را؟ و حال اخنكله حاخلد یوولا فروولا ولردم تلریق كننلد و علاو هبتلر شلود .حلاال دخگلر علـیكن حـاین

( )1ا سن كذوئی كَ ز ًاى پٌ ثَ ر شتٌی را در آى ًه ٌذ.
ًاشر
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العجاجز كفاخخ این زوان را منیكند و وردم حاشعور شدهاند و فهن اخشان ز خاد شده اتخ و دخگر
نه در دنرا از مشا ویپتیرند و نه در آخرت ،لكن حاخد كیس حاشد كه فوق فههها حاشد تا حگو خد
حه مشا عرج این نوع علن را و حشناتاند حه مشا علن را و دین را تا حدانرد علیكن حاین العجاجز
از برای مشاها نرسخ ،از برای مهان عجوزه خوب بود و وردوان آن زوان نه حاال كه این علوم
كتای هاهر شده و رر ندارد این اعتقادات فاتده از برای كیس .هبوش بیاجرد و بذرنرلد چطلور
علن حاال آوده و چطور حمكخ حاال آوده .حا ل شلد اعتقلادات فاتلده ،حگوجرلد بذرلمن علـیكن
حاین العجاجز خعین چله؟ كله فتله و كله رواخلخ كلرده و از كله رواخلخ كلرده ،از بلرای كله رواخلخ
كرده؟ و ا ر هن بوده اتخ بر اه آن زوان بوده و حقدر فهن آن زوان بوده .و عرض كردم فهن هر
زوای حجخ اتخ بر مهان زوان خود و حجخ نرسخ بر زولان حعلد .وانگهلی حلا ایلن شلعور و
هوش كتای كه حاال آوده ،منیتوان حه عذارت علیكن حاین العجاجز جواب صلوفره را داد و حله
این كطم حططن او ثاحخ ویشلود؟ انشلدكن حلاهلل ،و حلال اخنكله اولام فروودنلد هلر وقلخ اتلن
صوفره را ویبر خد ،حططن آ ا را هاهر كنرد .حاال كرسخ كه حططن اخشان را هاهر كند؟ تلو از
وساج شر خعخ جواب او را ویدهی كه ولی و خلد اهل حقرقلمت؟ كجلا از تلو ولیپلتیرد؟ آخلا حله
اخنكه حگوی خون حرض از دتخ راتخ ولیآخلد ،حلاال جلواب او شلد؟ و ا لر جمهتلد بلرود در
ونذر و حگو خد شك در چهار و پنج را حنا بر اق حاخد تارد ،و ترهن حا فقدان آب واجج اتخ ،و
غس واجج اتخ خا وستحج ،و وضلو واجلج اتلخ خلا وسلتحج ،و حلرض چنلان اتلخ و
نفللاس چنلنی ،و وسللأله جتللارت ایلن اتللخ ،و وسللأله هللارت ایلن .حللاال حدانر لد كلله صللوفره
حا لند ،انشدكن حاهلل مهنی اتخ احطلال حا ل و احقلاق حل ؟ حله اخنلا اتلتدالل ولیكنرلد بلر
ك
وردم ،ویشود؟ حاشا و كط .عاو رحای ویخواهد كه احقاق ح كند و احطال حا  ،نه غرر
او .علهی كه احقاق ح و احطال حا

حه او حشود ،علن رحای اتخ و او را هن حاویل اتخ

چنانكه حاح ترد حمهدحاقر حاو فقه اتخ و زر ر حاو زر لری اتلخ و جنلار حاول جنلاری
اتخ و مهچننی تلا آخلر عللوم .پلس چلون مهله عللوم نلزد خداتلخ هركیسل در عللن خلودش
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حجخ خداتخ بر وردم ،چنانكه جنار حجخ خداتلخ در جنلاری و زر لر حاول عللن زر لری
اتخ و حجخ خداتخ بر وردم در زر لری ،و حلاح تلرد حمهلدحاقر حجلخ خداتلخ در عللن
حطل و حرام ،عاو علن اه بیخ هن حجخ خداتخ در وعرفخ و كیس دخگر منیتواند غرر از
این شخّ از عهده جواب خمالفنی و فرنگی و هیودی و نصرای و صویف بر آخد .جواب اخنا و
جواب این حاب ضطلخ انتساب شأن كیس نرسخ غرر از حكمی و منیپتیرند از كیس وسأله
حطل و حرام ف خا این و آن جواب نرسخ .پس هركس قلرلان ولیخواهلد حاخلد رو حله زر لر
كند ،و هركس كریس و ونذر ویخواهد رو حه جنار كند ،و هركس وسأله حطل و حرام ویخواهد
نزد حاح ترد حمهدحاقر برود و هركس علن اه بیخ ویخواهد نزد عاو حه عللن اهل بیلخ حاخلد
برود؛ و این حمت اتخ حاخد در ولك حاشد تا اصطح مناخد ر فسادهای عاو را.
از آن لللله ادعلللای حلللاب اتلللخ كللله علللرض شلللد و از آن لللله اتلللخ اخلللتطف شلللرعه
اثناعشری كه ترزده فرقه شدهاند و هر خك از اخنا ادعای ویكنند و ونكر فقه مشاخنلد ،چگونله
فقه مشا حه كار او ویخورد و كه ویپتیرد از مشا؟ پس حاخلد كیسل دخگلر حاشلد كله فلوق فقرله و
فوق ترزده فرقه حاشد تا احقاق ح و احطال حا

در وران اخنا مناخد و این عه شأن فقرله

نرسخ ،اخخ در جواب اخنا وی و خد «قال النی علیكن حاین العجاجز» خا تذحاناهلل ،حا این
شعور حاال ،كی كفاخخ اور ولردم ولیشلود؟ هلوش ز خلاده شلده و عللن ز خلاد شلده .عللن تلاب
ِ

حجخ بر آ ا بود نه بر این وردم و در این عصر كیس منیتواند حگو خد وا را علن تلاب كفاخلخ

ویكند ز یراكه آن بر مشاها حجخ نرسخ .پس اآلن دخین كه از برای مشا ثاحخ شلده حله ادلله و
براهنی كه عرض كردم حاخلد از صلاحج و حاول آن رفلخ؛ ز یراكله ایلن اتلخ حجلخ بلر ایلن
خل و خود حاخد لج دین كنرد و دیلن را حشناتلرد الغرلر ،پلس عهل كنرلد حله او .و كفاخلخ
ّ
منیكند دخین كه پدر و وادر تو خا تاحقنی تو اههار كردهاند .لج العلن فر خ ة عّ كل وسلن و
وسلهة لج علن واجج اتخ ،خود حاخد لج كین و بذرین دین كجاتخ و ا ر نكین خطف
اور خدا و فرواخش یآهذر كردهای .حلكه در هر تاعیت و آی و روزی واجج اتخ بر تو كه دین
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ّ
را یدا كین و حه لج دین بروی .ون منی و می ،یآهذر تو وی و خد لج العلن فر خ ة عّ كل
حال .پس ا ر تو وردی هسیت دخندار ،چگونه لج ویكین در هر آی؟ این اتخ للج دیلن
تو كه وی وی مهنی علن تشته و دین تاب كفاخخ ویكند ورا؟ آخا منیبینرد مهنیهلا حلا هلن
اختطف دارند؟ آخا این شكوك و ش ات حسراری كه در وران اخشان اتلخ ،مهلنیهلا كفاخلخ
ویكند تلو را؟ آخلا خلدا از تلو ولیپلتیرد ،و یآهذلر قذلول ولیكنلد ایلن تلدین را از تلو؟ پلس اخنكله
نرسخ و حاخد دین را ش های نذاشد و دین در نزد كیس حاشد كه او آجرنه متاممنای اوام حاشد و
او كیس حاشد كه این اختطف را از وران وردم بر اندازد .پس چشن خود را حاز كنرد و حشناترد
عاو را ،تا چند حه تقلرد وی ترانرد؟ و حال اخنكه دین تقلرلدی حله درد كیسل منلیخلورد .واهلل
نرسخ این تقلرد و حایقبودن بلر دیلن آحلاء و اجلدادی وگلر از شلكوك و شل ات حلا اخنكله هلرچ
لالی و تلالكی امیلن از شلر شلرطان نرسللخ وگلر شللخّ كاول  ،و شلرطان از آجنللا ولی ر یلزد،
منیاخستد .حاال مشاها حه مهنی هاهر شر خعخ كفاخخ كردهاخد و از وعرفخ توحرد هرچ ندار خد و
هنللوز در توحرلد شللك دار خلد و هنللوز در نذللوت و والخلخ شللك دار خلد و هنللوز دوتللیت اولر لاءاهلل
منیدانرد .ا ر اندكی رده از روی كار برداشته شود ر وردم رتوا ویشوند .مهه شك دارند در
دین خود و خقنی در توحرد خود ندارند .ا لر ولن خبلواهن ولی لو می كله هر خلك هر خلك كجلای از
توحردتان خراب اتخ و وصلحخ نرسخ كه حگو می و اخشان را رتوا منیخواهن حكمن .حاهوش
حاشرد ،غالج وردم وتزلزلند در توحرد خود و هن در نذوت خود ،حلكه در وسأله وعراح و وعاد و
وساج مناز وتزلزلند و ا ر نذاشند علهای رحای كه حفظ دین و قلوب وردم را حكنند در غرذلخ
اوام و این شكوك و ش ات را بر اندازند ،هرآخنه حنران عاو خراب خواهد شد و از هلن خواهلد
پاشرد .و ا ر نذاشند حه بركخ كی این عاو برپاتخ؟ مهنیكه عاو نظهی دارد و ولك حسته هبن
اتخ دلر وجود چننی شخیص اتخ .آخا حكمی علیلاال لطق وللك را یصلاحج قلرار داده
اتخ؟ حاشا ،اخشانند صاحذان ولك .پس واجج اتخ بر ر وسلهنی كه اعتقاد كننلد حله
وجود چننی اشخای در عاو كه هستند در عاو حدلر قول ح رتصادق كه ولیفرواخلد ّا.
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ّ
لنا یف كل رلف عاوال خن  .عن دخننا حتر خف الضالنی و انتحال املغطلنی و تأو یل اجلاهلنی .پس
واجج اتخ رو حه اخشان كردن ،حلكه واجذتر اتخ از ر واجذلات كله بیاخنلد و اخلت مناخنلد.
ز یراكه این علن را خدا حه وا كراوخ فرووده و بر وا و ك خ تارده و ا ر كیس آود و فههرد ،برود و
شكر خدا حكند كه خدا و ك خ بر اخشان تارده اتخ .ولكن هركس لج نكند ،نه واجذات او

صحرح اتخ و نه وستحذات او .آخا عه یعلن رری داده هر ز؟ خلا هلان ولیكننلد هرچله را
خاد رفتند آن علن اتخ؟ ا ر این علن اتخ پس حه كوری هر اه خاد حدهند ،خاد وی ررد؛ فخلر
تو بر او چرسخ؟ وانگهی هرچه را كه خاد حدهی ،حه هركس كه خاد حدهی خاد وی ررد .وث علن
ج كه ا ر كیس دخگر هلن ولیخوانلد كتلاب لج را خلاد ولی رفلخَ .وثل ایلندو وثل دو كلور
اتخ كه وی وی حه خكی از اخنا كه ایلن قذلا تلذز اتلخ و حله خكلی منلی لوی .حلاال حله آن كله
فتللهای ولیدانللد و حلله آن كلله نگفتللهای منلیدانللد .آخلا فخللر آن كلله ولیدانللد بللر آن كلله من لیدانللد
چرسخ؟ ا ر این دانس علن ویبود ،پس فرنگی هن قرآن مشا را خاد رفته اتخ ،فخر تو بر او
چرسخ؟ پس وعلوم شد كه اخنا علن نرسخ و عللن چرل ی اتلخ كله بذرلین ،و علاو ولیبینلد
ر اوضاع ولك را و خدا آن علن را در وا قرار داده اتخ و هركس علن خبواهد حاخد بیاخد و از
وا حگررد .منیدانند چه ویكنند ،واجذات خود را هنوز نفههردهاند و منیدانند واجذتر از واجذات
چرسخ .ویخواهرد حگو می؟ واهلل العیل الآالج واجج اتخ بلر رل علهلاء وشلرق و وآلرب
عاو كه بیاخند در پای ونذر ون ،حلكه واجذتر از مهه واجذلات ایلن اتلخ و عللن را اخلت كننلد و
حعد ا ر اخت كردند بروند و شكر خدا كنند كه خدا و ك خ تارده اتخ بر اخشان.
ایلن بلود جلواب تلاج  .حللاال چلون حنلای مشلا ایلن اتللخ كله هرچله حشلنو خد او را هبللن
ك
حشكنرد و انتشار حدهرد ،برو خد و حگوجرد فطی اوروز در روی ونذر چننی و چنان فته واال غرلر
از مشاها كیس دخگر در این جملس نرسخ.

و مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
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«ووعظه بیس وهشمت»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

كطم از تفسرر این آخه شر خفه حه اخنجا رترد كه عرض كردم قرآن فرولان خداتلخ بلرای
مشا و در آن فروان چند فقره و چند حكن اتخ .و خكی از فقرات او كه حاخد عهل مناجرلد حله او
ّ
این اتخ كه ویفرواخد وارلق اجلن و االنـس اال لیعغـاو .خعلین خلل نكلردم جلن و انلس را
وگر از برای اخنكه ورا عذادت كنند .و در تفسرر ویفرواخد خعین لیعرف  .پس غرض خدا مهنی
اتخ كه ویفرواخد خل نكلردم جلن و انلس را وگلر ههلخ شلناخ  ،و وعللوم شلد كله مهلنی
لارف عذللادت كننللده ،قطل نظللر از عذللادت او ،ایلن اتللخ كلله
وعرفللخ ،عذللادت اتللخ .پللس عل ِ

عذادی كه عارف ویكند هفتادورتذه هبتر اتخ از عذادت عاحلد .پلس اخنجاتلخ جلای اخنكله
اوام ویفرواخد نوم العامل عغاد و ویفرواخد خواب عاو هبتر اتخ از عذادت وردم .و وراد از عاو
در اخنجا عارف اتخ.
حاال وعلوم شد كه غرض خدا از این خلقخ ،وعرفخ اتخ چنانكه در حدخد قدیس
ویفرواخد كن

كنزا ل یا فاحغغ ا .اعرف فخلقـ اخللـو لكـی اعـرف خعلین ولن لنج پنلای

بودم ،دوتخ داشمت كه شناخته شوم ،پس خل كردم خل را تا شلناخته شلوم .پلس غلرض
خدا از خل  ،وعرفخ اتخ ال غرر .حاال هرچ ویدانرد ا ر لج وعرفخ نكنرد خطف غرض
خدا كردهاخد؟ قذح این را برخور خد ،هركس خطف غرض خدا كند كافر اتخ .حه اعهال خود
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حه عذرت نظری هار خد و ك
تعمیق حكار بر خلد ،بذرنرلد كجاهلا عرلج ولیكنلد .بذرنرلد ا لر پادشلاهی

عظمیالشأن عهاری در اخخ ك
علو و وتلعخ و نركلوی حسلازد و رل شلاهزاد ان و خلواننی و
وزراء و ك
وقر بنی در اه خشخ و ِ او را بیاورند و راحی ا راف او را حكنند تا متام شود ،و حعد
از آن ر ز یورها و اوضاع نركو را بر او ترترج دهد و مهه اخنا كه عرض شلد ههلخ خلدوخ

این جملس كهر خدوخ را حسته حاشند و ر غطوان و نوكرها و رعرخ مهه صلف حكشلند در
برابر این جملس و انواع ا عهه و اشرحه و الذسه را در آجنا حاضر تازد و جواهر حسراری را در آن
نصج مناخند و ذقهلای زر در آن ترترلج دهنلد و مهله رعرلخ رحل وسلكون را ل كننلد و مهله
ً
غرض پادشاه این حاشد كه فرضا تو را حه وهیهای بذرد آخا حا اخنهه زمحهتا و تعهیا ،ا ر تو نروی
حه وهیهای او ،ویدای چه كردهای و قذح ایلن را بلر ولیخلوری خلا نله؟ ولیدای كله رل رحل
وسكون را حركخ داده اتخ و ر جواهر را

كرده و این اوضاع را

كرده خملتّ تلو و

وعهتا تو خطف غرض او حكین ،انشلدكن حلاهلل انصلایف در اخنجلا حكلار بر خلد و حله دخلده عذلرت
نظری كنرد كه ا ر تو خطف غرض خدا حكین و حال اخنكه ر افطك در صدد تربیلخ تلو بلر
آودهاند و كواكج را هر خك تأثرری اتخ برای تو ،و ابر را اور فرووده تا حاران را برای تو حفرتتد و
راهها و لها و ر خاحنی و اشجار و انواع وروهها و غتاها از برای تو از زولنی برو خانلد ،و آتلش و
هوا و آب و خاك برای منو اخنا كه حه رلر برتلند ههلخ تلو قلرار داده .و مهچنلنی حلدن تلو را هلن
هر خك حه تأثرری وتوجه حشوند وهكتا ر ولك را هبلن وربلو كلرده ههلخ اخنكله تلو وعرفلخ
داشته حایش و این حاشد مهه غرض خدا از این خلقخ ولك و از خلقخ تو و اوثلال تلو و ایلن
حاشد فروان خدا ،آخا خطف غرض خدا ویكین؟
ابللر و حللاد و ولله و خورش لرد و فلللك در كارنللد

تلا تلو نلای حلله كلف آری و حله غفللخ خنللوری

مهللللله از هبلللللر تلللللو تر شلللللته و فرولللللانذردار

شللر انصللاف نذاشللد كلله تللو فروللان نذللری

این حدهیی اتخ كه مشاها را خدا برای خلوردن و خوابیلدن خلل نكلرده اتلخ .حكلمی
لآو منیكند ،یحمكخ و یغرض خلیق را خل منیكند و غریض اتلخ در خلقلخ مشلا و حاخلد
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دانسخ كه خطف غرض خدا هن حسرار اور عظرهی اتخ .ز یراكه هركس خطف غرض خدا
كند ،دین را خراب كرده .حلكله آن شلخّ رل عذلاداتش را خلراب كلرده و هلرچ عهلیل از او
وقذلول نرسللخ .چراكلله عهلده اعهللال و عذللادات ،ووافل غللرض خللدا كلردن اتللخ؛ و حللدتر ین
ناهان ،خطف غرض خدا كردن .پس انشاءاهلل مشاها امهلال نكنرلد در حلاب غلرض خلدا و
حكوشرد در وعرفخ ،هرچه ویتوانرد ،شاخد وعرفخ را حاص كنرلد .ا رچله روزی خلكتلاعخ
حاشد ،خا هفتهای خكتاعخ حاشد ،خا واهی خكدفعه حاشد كه مهنی كفاخخ اور دنرلا و آخلرت
مشاها را ولیكنلد .و ولداووخ مناجرلد كله از بلرای مشاهلا دمشلن حسلرار اتلخ از شلرا نی و تلعی
اخشان این اتخ كه آن وهر ران ا را از مشلا برحاخنلد .یوقلوف نرسلتند كله حله كاهلدان بزننلد،
وتاع نركوی لطرف را ویرحاخند .پس حترترد از اخنا و پناه بذر خد حله خلدا از حسلراری اخشلان و
دمشین اخشان حا مشاها .آخا ویخواهرد حدانرد عدد این شرا نی را؟ خداونلد علاو آ له حلینآدم
در دنرا آفر خده از اول تا آخر ،حه عدد هر خك از این حینآدم ،ده حروان در روی زولنی آفر خلده .و
حه عدد هر خك از این حینآدم و این حروانات كه عرض شد ،ده حرلوان در در خاهلا خلل كلرده
اتخ ،و حه عدد هر خك از مهه اخنا كه عرض شد روی هلن رفتله ده رنلده در هلوا خلل كلرده
َ
اتخ .و حه عدد هر خك از اول تا آخر كه عرض شد روی هن رفته ده ولك در آ ان اول خل
كرده ،و حه عدد هر خلك از مهله اهل زولنی و آ لان اول ،ده وللك در آ لان دو می خلل كلرده و
مهچننی آ ای حاالتر از آ ای هبهنی ترترج تا ترصد و شصلخ تلرادقات علرش .و حله علدد
هر خك از مهه این وطجكه ،شرا نی آفر خده اتخ.
حاال بذرنمی كه این شلرا نی حلا كله كلار دارنلد .مهله اخنلا دمشلن مشاهاخنلد و رل تلعی
اخشان بر ت ری مشاهاتخ و عرض كردم مهان دانه ران ا را هن ویرحاخند .مهان وعرفخ مشا
را ویخواهند نله غرلر او را ،و از مشاهلا قلرل

اعلخ شلرعه اثناعشلری هلن ولیخواهنلد .حلكله

شرعه ترزده فرقهاند و از دوازده فرقه آ ا هرچ منیخواهند ز یراكه هالكنلد و ندارنلد وعلرفیت كله
شرطان بذرد .و اوا فرنگی و نصرای و هیود و جموس و ونافقنی و كفار و ك
تین و اوثلال اخنلا هلن
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ندارند چر ی كه شرا نی بذرند .چنا ه ویبینرد دروغ منلی و خنلد و ولال كیسل را منلیخورنلد و
ر خقه خود را از دتخ منیدهند.

غرض ،هفتاد و ته فرقهاند كاوخ یآهذر و هفتاد و دو فرقه كه هالكند احللرس كلاری حله

اخشللان نللدارد .و اوللا خلك فرقلله ناجرله هللن تلرزده فرقلله شللدهانللد و دوازده فرقلله از آ للا هالكنللد؛
چنانكه عرض شد و از آ ا هن چر ی منلیخواهنلد .و اولا ایلن خلك فرقله هلن حعیضل از اخشلان
صوفرند و حعیض رشوه وی ررند و حعیض ز ای وردم را از حآل شلوهران خودشلان ولیكشلند و
حعیض انكار ف لرلخ اولام دارنلد وهكلتا ،مهله اخنلا اهل جهنهنلد و شلرا نی حلا اخشلان كلاری
ندارند و حا مشا كار دارند كه والخخ اه بیلخ حلا مشاتلخ و ایلن اتلخ كله حاعلد جنلات دنرلا و
آخرت مشاتخ .و دوتیت هن فرع وعرفخ اتخ ،پس غلرض خلدا از خلقلخ وعرفلخ اتلخ و
این اف

از ر عذادات اتخ .ز یراكه هركس شناخخ او را دوتخ ویدارد او را و هلركس

دوتخ داشخ او را علاویل اتلخ كله هلرچچرلز اعهلال او را فاتلد منلیكنلد .منلیبینرلد اولام مشلا
ویفرواخد ّ
حج عّ حسنة ال ت ّـر وع ـا سـیجة و حض ـه سـیجة ال تن ـع وع ـا حسـنة دوتلیت علیل
حسنهای اتخ كه ضرر منیرتاند حه او هرچ ناهی و دمشین او ناهی اتخ كه نفل منلیدهلد
حه او هرچ ثوای .و این دوتیت فرع وعرفخ اتلخ و وعرفلخ ،آن كدر رامناخلهای اتلخ كله مهله
شلرا نی در صلدد ربلودن او برآوللدهانلد .نله حلله منلاز مشلا واخلنللد و نله حله روزه مشللا و نله حله تللایر
عذادات مشا.
حاال دقرقهای اتخ اخنجلا و انشلاءاهلل ولیشلكافمی او را تلا بلر حصلررت شلو خد و حدانرلد
حاعد جنات چرسخ .حاخد حدانرد كه هر جنیس حله جلنس خلودش زودتلر تلأثرر ولیكنلد از غرلر
ً
جنس خود .وثط ا ر خبواهی زی حگرری ،ا ر صد نفر ورد برود و خواتتگاری كند ،تأثرر منیكند
ولكن هر اه خك یرزی را حفرتیت ،یفالفور او را رایض ولیكنلد .و مهچنلنی هر لاه ولردی را ز لا
خبواهند رایض كنند منیشود وگر وردی او را رایض كند ،وهكتا هركس در جنس خود تأثررش
هبتر اتخ از غرر و انس منی ررد مهجنس وگر حه مهجنس .نشنردهای:
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كنلد مهجلنس حللا مهجلنس للرواز

كذلللللوتر حلللللا كذلللللوتر حلللللاز حلللللا حلللللاز

و مهچننی نجشك حا نجشك و كطغ حا كطغ ،انسان حا انسان و حروان حا حروان .و
تلجرین حلا ك
مهچننی نوری حا نوری ،هلهای حا هلهلای ،علریلین حلا علریلین ،ك
تلجرین .چنا له
خداونلد علاو از حمكلخ حالآله خلود هلركیل در دنرلا قلرار داده اتلخ كله وناتلذیت حلا اهل دنرلا
داشته حاشد كله هلر فریضل كله خبواهلد حله خلل برتلاند بواتلطه آن هركل برتلاند و مهچنلنی
شرطان هن در دنرا هركیل از برای خود قرار داده كه هركس را خبواهد اغوا كند بواتطه او اغوا
كنللد .و چنانكلله یآهذللر قللامئوقللام خداتللخ و دتللخ او دتللخ خداتللخ و چشللن او چشللن
خداتخ و دوتیت او دوتیت خداتخ و دمشین او دمشین خداتخ و نفس او نفس خداتخ
و ذات او ذات خداتللخ ،هركل شلرطان هللن نرلز قللول او قللول شلرطان اتللخ و فع ل او فع ل
شرطان اتخ و نفس او نفس شرطان اتخ و ذات او ذات شرطان اتخ .و چنا ه دخد خدا
دخد یآهذر اتخ ،دخد او هن دخد شرطان اتخ .و چنا ه خدا منی و خد وگر حا او ،شرطان هن
منی و خد وگر حا او .مهچنانكه مشاها جن را منیبینرد ولكن بواتطه دیوانه خا فیل حا مشا تخن
ك
ولی و خلد .چنا له شلرخورحللوم فرولوده بودنللد خلك زی بللود دیوانلله و حلا جللین ولط رفرل بللود و
چهارشللنذه تللا چهارشللنذه و لیآوللد در حللدن او و وللردم ل و لیشللدند نللزد او و هللر وسللأله كلله
ویخواتتند از او وی رتردند و جن حه لذلاس او در ولیآولد و حله زحلان او جلواب ولی فلخ تلا
عصر ،و دخگر از حدن او بیرون ویرفخ تا هفته دخگر.
هبرحال هركیل در دنرا كه قامئوقام خدا حاشد ،خا قامئوقام شرطان حاشد ضرور اتلخ و
ش ل های در ای لن نرسللخ كلله خللدا و لیفرواخ لد ولــو جعلنــاه ولكــا جلعلنــاه رجــال و للغســنا علی ـه
واخلغس ..

ُ
و اوللا ش لرا نی دو نوعنللد :خ لا ش لرا نی جللن و آ للا انللس دارنللد حللا ش لرا نی جللن ،و خ لا
ُ
شرا نی ِانس و آ ا انس دارند حا شرا نی ِانس .و آ ا در وران وردم راه ویروند و حا هن اك
ً
و شرب ویمناخند و این اتخ كه خدا خطاب ویكند اخشان را وعا چنانكه ویفرواخد خـا وعشـر
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ّ
ّ
اجلن و االنس ا .استطعمت ا.تن ذوا ون امطار السهوات و االرض فان ذوا ال تن ذو .اال حسلطا ..و

هلن در جللای دخگللر ولیفرواخلد مــل اعــوذ بـ ّ
ـرب النـاس ولــك النــاس ِالــه النــاس وــن شـ ّـر الوســواس
اخلناس الذی یوسوس یف ماور الناس ون ّ
ّ
اجلنة و الناس وهكتا .پس وعلوم شد كله شلرا نی
در ترنههای هرا كیل چند وأوی رفتهانلد تلا مهله اخنلا فلای در او شلدهانلد؛ حلیت اخنكله قلول
اخشان قول شرطان اتخ و فع اخشان فع شرطان اتلخ .پلس شلرا نی انلس هفتلاد ورتذله
حدترند از شرا نی جن و ضلرر اخشلان بلر شلرعران حلدتر اتلخ از شلرا نی جلن ،ز یراكله آ لا حله
چشن منیآخند و ول آ ا را كیس منیخورد وانگهی حه ف حسن اهّلل الرمحن الرحمی فرار ویكنند.
ُ
اوا شرا نی انس حه خواندن متام قرآن هن فرار منیكنند و شرا نی انس حا وموننی انس دارند و
بواتطه ُانس ول ویزننلد ولردم را و اغلوا ولیكننلد .ایلن اتلخ كله خلدا ولیفرواخلد ّا .كیـ ّ
اكن

عظمی حدرتیت كه كرد مشاها عظمی اتخ و خطاب حه شرا نی انس اتخ.
ك
حاال حاخد حدانرد كه شرا نی از هیود و نصاری و كفاری كه حه ا اع كافرند ،هرك قرار
منلیدهلد از بلرای خللود و از هفتلاد و دو فرقله هالكلله هلن هركل قللرار منلیدهلد ،و از دوازده فرقلله
هالكه از شرعه هن هرك قرار منیدهد از برای خود ،و از لو ی و ،ارحاز و اوثال اخنا و صوفره
هن هرك قرار منیدهد .ز یراكه كسای كه در كفر و فس و هلن و اوثلال اخنلا وشلهورند ،لول
اخنا را كیس منیخورد و از اخنا اغوا منیشوند وردم .ههخ اخنكه كیس اغوا ویكنلد كله لذلاس
اتطم داشته حاشد و كطم خدا و یآهذر را هن جاری كند و او را وردم از اوالد یآهذر خبوانند ،و
ك
ُوعتینحه حاشد و كیس اشتذاه در حقرلخ او نكنلد .حلیل ،شلرطان یوقلوف نرسلخ ،هلركیل قلرار
ویدهد كه وردم را هزار هزار و كرور كرور اغوا كند و حه جهمن حفرتلتد و كیسل را هلن هركل قلرار
ك
ولیدهللد كلله وللردم او را نركلو حداننللد و دور او ل شللوند .حللاال آن هلن مهلله را اغللوا ولیكنللد اال
خملصنی را چنانكه خداوند علاو وهللخ داد او را تلا یلوم وعللووی و قسلن خلورد كله و الاـ خ ّفن

ّ
امجعنی اال عغادك وفن املخلصنی .پس دانسترد كه خملصنی را اغوا منیتواند حكنلد و اغلوا هلن
منیكند وگر حه هرك  ،و هرك هن حاخد ُوعتینحه حاشد ،و نفاق كند و از نفاق ش ه یدا ویكند
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در دذهای ضعفای شرعه و حه این واتطه هلراه ولیشلوند .و اخشلان را خلدا وصلف فرولوده در
آجنا كله ولیفرواخلد اذا رأخـهتن تعجغـك اجسـاو ن و ا .خقولـوا تسـهع لقـوهلن ّ
كـأّنن رشـج ّ
وسـنا

ّ
حیسغ ّ .كل میحة علهین هن ّ
العاو فاحذرهن ماتل ن اهّلل این یمفك  .و اذا میل هلن تعالوا خستض ر
ك
ّ
لكن رس ل اهّلل ل ّ وا رؤس ن و رأخهتن خصاو .و هن وستكغرو ..و اخشان حدتر از كفارند حدلر قوله
تعایل كه ویفرواخد ّا .املنافقنی یف الارك االس ل ون النار .این اتخ كه احاحكر حدتر از ر خل

اتخ ،ههخ اخنكه زهدی ورز خد در وران وردم كه هرچكس شك نكرد در خطفخ او ،و او پدر
هلهای ر هلههتاتخ .و ُع َمر ،وادر بلود ههلخ اخنكله نفلاقش كهتلر از او بلود ،حلكله او خلك
وعصریت از وعای ابوحكر بود؛ عهر سیجة ون سیجات ایبحكـر پلس چنلان نفلاق كردنلد كله مهله
ك
وردم را اغوا كردند وگر چهار نفر :تلهان و احاذر و وقداد و ك
عمار .و چنان تلوكی كردند كه وط
حمهلدحاقر نوشللته اتلخ كلله علهلاء ،رل خطاهللای َ
عملر را ل كردنلد ده تللا خلا دوازده تللا بللوده
اتللخ .لكللن حللاال هللر روزی از هر خ لك از ای لن ونللافقنی ،پنجللاهخطللا تللر و لیزنللد :چلله رشللوه
ولیخورنللد ،و چلله وللال ختللاوی را ل و لیكننللد ،و چلله وللال وللردم را حلله هللر نللوعی كلله حتواننللد
ویخورند ،و چه احكام غرر واان لاهلل جاری ویكنند و وعهتا لذاس اتطم و تقوی وشردهاند
و وردم را حه این لذاس ول ویزنند و اغوا ویكنند .و از برای شرطان هن داولی حممكتلر از ایلن
نرسلخ كله كللرور كلرور را خكذلاره حلله اخنلا اغللوا ولیكننلد .پللس احلاحكر و عهلر هللن لذلاس خطفللخ
وشردند و قالالرتول وی فتند ،نه اخنكه وری حركخ ویكردند كه كفرشان هاهر شود .خدا
پدران وا را رمحخ فرواخد كه آنقدر وا را ترتانردهاند كه هان ویكنلمی احلاحكر و عهلر را شلاخی و
دوی اتخ ،خا كفر خود را هاهر ویكردند ،خا صورت هروالیی و خشین داشتند .حلكه در اخخ
پاكرز ی و لطافخ ،دتهتای خ اب كرده و لذاتهای لطرف و چشههای تروه كرده و زحا ای
چرب و نرم و فتگوهای شرر ین و اخلطق خلوب و حلاتقوی در ورلان ولردم تللوك ولیمنودنلد.
چنا ه اآلن شرا نی انس در اخخ پاكرز ی راه ویروند ولكلن نفلاق ولیكننلد و ولردم را لول
ویزنند .پس اینجوره اشخاص حاخد هاهرشان درتخ حاشد كه وشتذه كنند برای وردم.
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پس حه هر دتلیت نذاخلد داد دتلخ

ای حسللا احل لرس آدمرو كلله هسللخ

ول هركس را خمور خد ،شعور داشته حاشلرد و دخنتلان را حله دتلخ هلركس ودهرلد .دیلن
مشا كه نذاخد پسختر از ول حاشد؛ ا ر پنجتووان ول حدتخ كیسل حلدهی ،اول ز یلر تلری از او
وی رری ،حعد بیل شلر ولیكلین و كاغلتی از او ولی رلری كله حلاكن شلرع و علدول ولموننی و
توچپیهای كه دور آقاخند او را وهر كرده حاشند .و اكتفا منیكین و ویبیین خوشوارث اتخ خا
ك
حدوارث ،كه ا ر اررد وارث او قرضش را ادا ویكند ،پس ویدهی واال منیدهی .و دین خود را
یشناخ وردم ،مهرنكه كیس ادعا كند ویدهد حدتخ او .بذرنرد اینكه ادعا ویكند شرطان
اتللخ خلا وللمون ،ای حسللا كیسل كلله در ورلان وللردم راه ولیرود و الحللول و خلان حللا عصللا و ردا و
قدوهای كوچك و ور خد حسرار ،ولكن هرك شرطان اتخ .ا رچه عری حگو خد برای تو ،ولكن
ایلللن دام شلللرطان اتلللخ و دام حممكلللی اتلللخ ایلللن كللله بواتلللطه علللری فللل  ،حسلللراری لللول
ویخورند .وانگهی كه عری ف هن ونا دین مشاها نرسخ ،اخخ لفظی اتلخ وثل لفلظ
تركی و هندی و زحان یونای و فرنگی و اوثال اخنا هن وث زحان عری اتخ .حسا دیوانهها كه
عرحند خا تركند خا هندخند و خا حه زحای دخگرند ،عاو نرستند دیوانلهانلد .پلس ایلن لفلظ اتلخ و
علن نرسخ .ا ر دانس زحای علن ویبود حاخسیت خ رر قلا رچی و قا رچهیلای تلرك و هنلد
اعلن علها حاشند ،و ا ر هركس كه زحان عری ویداند صاحج دیلن اتلخ و حاخلد دیلن نلزد او
حاشد و از او اخت كنند ههخ اخنكه زحان او عری اتخ و فاریس نرسلخ ،پلس فسلقه علرب و
ترك و هند و زحا ای دخگر هن حاخد صاحج دین حاشند ،پس از آ ا اخت دین كنرد نعوذحاهلل.
اخنلا صلاحج دیلن یآهذلر نرسلتند ،اشلتذاه اتلخ .شلرا نی هلن مهله ایلن زحا لا را ولیداننلد،
چلهحسلرار از شلرا رنند كلله درس اصلول ولیخواننلد و چللهحسلرارند كلله فقله ولیخواننلد و چلله
حسرارند كه ر علن تحر را ویدانند .پس حسا شلرا نی كله اغلوا ولیكننلد و علهلای اخشلان
علها را اغوا ویكنند وهكلتا هر خلك كله وناتلذیت حلا كیسل داشلته حاشلد ،حله ایلن وناتلذخ اغلوا
ویكنند .چرا كه حسرار زرن

و حاتدبیرند.
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حللاال دانسللترد كلله هرك ل خللدا حاخ لد وناتللذیت حللا خللدا داشللته حاشللد و هرك ل ش لرطان
وناتذیت حا شرطان داشته حاشد ولكن در وران وردم حا عهاوه وولوی و عصای آحنوس و عذای
نازك و قدوهای كوچك الحول و خان راه ویرود تا بواتطه این ول بزنلد ولردم را ،و ا لر غرلر از
ایلن راه بللرود كیسل را لول منلیتوانللد بزنللد .حلاال مشاهللا انشللاءاهلل اورلد اتلخ كلله للول چنلنی
اعجوحهای را خنور خد و از یپ چننی كیس نرو خد و دین خود را عذد عذد حدتلخ او ندهرلد و
دین خود را قامی نگاه دار خد ،حاهوش حاشرد و بذرنرد و خنده از خلدا كرسلخ .هركل توحرلد را
حشناترد و هرك احللرس را هلن حشناتلرد و مترلز دهرلد اخنلا را .و از بلرای هركل شلرطان خلدا
عطوای چند قرار داده كه خكی از عطوات او این اتخ كه مشاها را ون ویكند از ذكر ف اج
و از شللنردن ذكللر ف للاج و از نشسل در جملللس ف للاج و ایلن حاخلد حلله لذللایس حاشللد كلله تللو
ا هرنای داشته حایش حه او .و خود وی و خد ون دوتخ اواون ،منی و خد ون دمشن اواون .ا ر
حگو خد ،تو از او منیپتیری .حله ،وی و خد ون دوتمت ولكن صطح مشا را منیدامن كه حه جمالس
ف رلخ برو خد و مشا خودمنیفههرد .انشلدكن حلاهلل ایلن اتلخ دوتلیت اهل بیلخ؟ واهلل نرسلخ
این وگر دمشین حا اه بیخ.

و ك
تخ ون كردن اخشان از حاضرشلدن حله جمللس ف لرلخ ایلن اتلخ كله ولردم بلر فطلرت

خلل شللدهانللد و دوتللخ اواونللد و وعلللوم اتللخ كلله دوتللخ از ذكللر دوتللخ خودخوشللوقخ و
وشعوف ویشود .پس ویآخند و حه جملس ذكر ف رلخ

ویشوند ،پس دایرههای ونذرشان

كوچك ولیشلود ،ذهلتا ونل ولیكننلد اخشلان را از حاضرشلدن حله ایلن جملالس و حله داد و فر خلاد
ویآخند .و این حدهیی اتخ كه نلزاع دنرلوی كیسل حلا ولا نلدارد ،نله تلدر خس كیسل را از دتلخ
كیس رفتهامی و نه حمراب و ونذر كیس را یش رفتهامی و نه جلو وقفرات كیسل را رفتلهامی .و
ك
اخشان را ویترتانند از اخنكه وی و خند واها غلو كردهامی ،حاشا و كط .و حال اخنكه نه رعرخ را
حه وقام اوام بردهامی و نه اوام را حه وقام یآهذر بردهامی و نه یآهذر را خدا فتهامی .و مهچننی از
آن رف هن نه خدا را حه وقام یآهذر آوردهامی و نه یآهذر را حه وقام امئه آوردهامی و نه امئه را حه
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وقام رعرخ آوردهامی .خدا لعنخ كند كیس را كه این حاشد اعتقاد او ،هنوز چر ی از ف رلخ را
نگفتهام و وحشخ ویكنرد ا ر حگو می چه ویكنرد؟ و حال آنكه منیشود فخ .ا ر مهه اشجار
قلن شود و مهه جن و انس و وطجكه نو خسنده شوند و مهله در خاهلا ولداد شلوند كله چرل ی از
ك
ف لرلخ را منلیتللوان فللخ .چنانكلله اوللام فروللود نرتلرده اتللخ از وللا حلله مشاهللا وگللر ترشللحی و
فروودند نرترده اتخ حه مشاها وگر الف نصفهای؛ خعین خك نقطه .ز یراكه مهه خلقخ اشراء از
شعاع حدن آن ب ر واران خل شده اتخ .حاال انشدكن حاهلل ویشود غلو در اخنجا ،آخلا غللوی
ّ
ویشود؟ حا اخنكه تعق منیشود وقاوی از وقاولات امئله .ایلن اتلخ كله فروودنلد كـلوـا ویزمتـوه
ّ
حاوهاوكن یف ادق وعانیه ف و لل ق وثلكن وردود الیكن .پس وعین غللو را نفههرلدهانلد و خلود
منیدانند چه ویكنند و عذد وردم را ویكرذانند و خود را حله لذلاس ،خملیف كلردهانلد كله ولردم را
اغوا كنند .وث چاهی كه در ته او كارد و خنجر و نرزه حسراری اتخ و تر او را حه جاوه نازكی
وشردهاند .هر اه كیس نداند از آن راه كه وی ترد در چاه تراز یر ویافتد و هطك ویشود .حه
لذاس و تدبیر ،وردم را اغوا ویكنند و رم دنرا شدهاند و وردم را هن رم كردهاند و هراه كردهاند
ولردم را حلله ایلن واتللطه .اوللا اورلد اتللخ كلله مشاهللا هللراه نشللو خد و حلله هللر كللوره راهلی نرو خلد و
رخسلاره كلرمی خلود را رو حلله هلركس ذلرل وكنرلد .راهلی را یلدا كنرلد كلله شلعذه شلعذه نذاشللد،
تر
ههخ اخنكه راه راتخ ،شعذه شعذه نرسخ و حه هزار راه منیرود .حلكه راه آن اتخ كه این ِ
راه كلله ولیاخسللیت ،آن تل ِلر راه مناخلان اتللخ و وقصللود واهللا از راه ،راه وعرفللخ اهل بی لخ اتللخ
وعرفلخ ح لرتاورلر،
تطماهلل علهین و داخ وعرفلخ هلن كیسل منلیشلود وگلر از راه او ،و راه
ِ

شللرعه آن ب ر للوار اتللخ .و حاخللد ایللن كیسلل حاشللد كلله در اخنجللا كلله وللیاخسللیت از آن تلللرش
ح رتاورر مناخان حاشد و در این راه نذرین وگر ح رتاورلر را .پلس آنكلس كله راه آن ب ر لوار
اتخ كیس اتخ كه آجرنه ترتاپامنای آن ب ر وار اتخ ،دخد او دخد ح رتاورر اتخ و فخ او
ّ
فخ ح رتاورر اتخ و فع او فع ح رتاورر اتخ .مهنی اتخ وعین جالسوا ون خذكركن
ّ
اهّلل رؤ خته و یز خا یف علهكن ونطقه و یراغكن یف االرر عهله .حاال تاعخ حه تاعخ وعرفخ او
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حه اوام خود ز خاده ویشود و دوتیت او ز خاده ویشود و رمحخ خدا بر او حسرار نلازل ولیشلود.
ولكن كیس كه وعرفخ اولام را حاصل نكلرده و حمذلخ او و شلوق او حله اولام ز خلاده منلیشلود و
الج شناخ اوام خود نرسخ ،او راه عیل نرسخ و او راه شرطان اتخ كه دخدار او مشا را حه
خاد دنرا و ذهو و لعج دنرا و ر خاتخ دنرا ویآورد و نواورس تو را ز خادتر ویكند .ا ر حا او حنشرین
رفاقخ حا او تاعخ حه تاعخ تو را رم دنرا ویكند و تو را از خاد اواوخ ویبرد و چون خود دور
اتخ از خدا ،تو را هن دور ویكند و برودت او تو را هن ترد ویكند و حمذخ تو را كن ویكنلد تلا
اخنكه تأثرر ویكند حه تو عه او .پس اتن عیل را دخگر حه زحان جاری منیكین و ذكر تلو ،غرلر از
ذكر ف رلخ او ویشود و وشآول ذكر دخگر ویشوی كله وناتلذیت حلا ذكلر اخشلان داشلته حاشلد.
ً
وثط قاعده ك
تین این اتخ كه هر اه دتخ حه زانلوی خلود ولی ررنلد كله برخرزنلد ولی و خنلد خلا
عذللدالقادر و از او اتللتهداد ولیجو خنللد ،چنا لله حلله علی تللأثرر كللرده اتللخ در خواندنشللان و
فعلشان و قولشان .از آن له وی و خند ك
محام جنس اتخ و ترشح او جنس اتخ ،و مهچنلنی
دهان خود را جنس ویدانند و آی كه وتصل ولیشلود حله جناتلخ ،ا لر تلا خلك كلرور وزن هبلن
برتاند پاك منیشود وهكتا از افعال و اخطق و غرره ،تأثرر كرده حه اخشان از وعاشرت حا اخشان
و وعاشرت حا كتج اخشان .چون نفاق ویكند ذهتا شرطان دام خوی از برای خود دخده آ ا را
هرك خود قرار داده و رعاخخ او كرده ،پس بواتطه اخشان وردم را ویكرذاند و هركه را كله بذرنلد
حه جملس ف اج ویرود او را ذلر كند بواتطه اخشان.
غرض ،این اور را حه ا ال وگترانرد .این اوری اتخ عظمی و خطی اتخ جسمی ،این
را كوچك وشهر خد .دمشنان مشا حسرارند و صاحج وقوف حه كاهدان منیزنند ،وهر ران ای را
ویخواهند كه نزد مشاتخ و از بلرای اخشلان هلن هركل هبتلر از ایلن آقاخلان یلدا منلیشلود .دام
حمكن شرطان ،آقاتخ و حسا هركیل كه هرك صد شرطان اتخ .پس قر خنند شرا نی حا این
هركلها و ون خعش عن ذكر الرمحن نقیض له شیطانا ف و لـه مـر ین .ذكلر ف لرلخ را تلرك كلردهانلد
پس قر خنند اخشان حا شرطان ،و شرا نی هن قرآن ویخوانند و شرا نی هن ف اج ولی و خنلد
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حه زحان اخشان و وساج وی و خند حه زحان اخشان و وعهتا رری برای كیس ندارد نه قول اخشان
و نلله فع ل اخشللان .ز یراكلله هللركس از و خنللده از شلرطان حشللنود و للوش حلله تللخن او حدهللد،
عذادت او را كرده اتخ و هركس لوش حله تلخن و خنلده از خلدا حدهلد ،ا اعلخ خلدا كلرده
اتللخ .حلكلله ا للر دوتللخ حللداری ح للرتاورلر را و خلك ا لی از ا للاء امئلله را ذكللر كللین ،ثللواب
خواندن قرآن و تورات و اجنر و صحف و زبور را خدا از برای تلو ولینو خسلد .پلس دمشلین حلا
خلدا كلردن ،وشلخ و درفلش اتللخ .پلا لیش پلای ولن نگتارنللد ،ولیچشلند آ له را كله خللدا
خواهد و آ ه حكنند ون نشر ف اج را تلرك منلیكلمن .ا لر وسلجد و ونذلر راونل كننلد در ودرتله
وی و می و در روی زونی وی و می ،این را هن ون كنند در بیاحان وی و می ،خا در خانه وی لو می.
فكری از برای خود حكنند و فع خود ،و بذرنند چه ویكنند و حا كه در ویافتند .بذرنند كه خدا
اخشان را حه چه وصف كرده اتخ در قرآن كه ویفرواخد و ون االن ممن ونع وساجا اهّلل ا.خذكر
فهیا امسه و سعی یف رراهبا ایل آخر .ویفرواخد كرسخ هاهتر از آن كیس كه ون ویكند وساجد
را از ذكر ف رلخ اه بیخ؟ و حه ادله و براهنی ثاحخ اتخ كه متام روی زولنی وسلجد اتلخ و
در مههجلا خلدا تلجده ولیشلود و مهله زولنی وسلجد خداتلخ .یآهذلر فرولود جعلـ َ االرض
وسجاا خعین قرار دادی تو مهه ارض را وسجد .پس در هرجای زونی كه ون كنند ،از وسجد
ون كردهاند .و اوا ا اء خدا امئهاند چنانكه خود فروودهاند حنن امسا اهّلل پلس ذكلر اخشلان ذكلر
ا اء خداتخ .حاال فكری برای خود حكنند كه ون ویكنند وساجد را از اخنكه ذكر خدا در او
حشود و هاهترند از ر روی زونی و از كیس كه خرهههای تردالشهداء را آتش زد .حلكه آ ا
كرحایس آتش زدهاند و هاهتر از آ ا اخشانند و ضرر اخشلان حلدتر اتلخ از بلرای شلرعران از ضلرر
لشگر ی خد و از كسای كه مششرر حه روی تردالشهداء كشردهانلد .ز یراكله لشلگر ی خلد هركله را
كشلتند حله هبشلخ رفتنلد و اخنلا مهله را هلراه كردنلد و حاعلد جهلمن اخشلان شلدند و خلود للرم
ر خاتتند و منیدانند چه ویكنند .بذرنرد كاری كردهاند كه ر رح وسكون را ضاخ كردهانلد و
هلهخ حه مهه ولكها تابیده اتخ خبصوص اخشان ز یراكه وعصرخ اثر در مهه ولك ویكنلد و
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مهه ولك را كثرف ویكند و ُ ر ویكنلد از كثافلخ .حلاال ُ لر كلردهانلد علاو را از كثافلخ و نلد ،و
ً
ضاخ كردهاند اخشان از وعلای خلود كله ونل كلردهانلد از روی زولنی ذكلر ف لرلخ را .ولثط ا لر
پنجاه انذار ُ ر از كاه كنند ،اخخ انذاری چهار تووان قرهخ اوتخ ،ولكن ك
حج ح رتاورر آن
دانه وهری اتخ كه خراح مملكیت اتخ و جای او در حآ اتخ .حاال تصور حنهاجرد قرهخ
كاه ا ر مهه عاو هن ُ ر حاشد چقدر اتخ؟ و مهه جاها را هن رفته اتخ كه جای وتاع لطریف

نرسخ و مهه را از كثافخ ُ ر كرده .ولكن خك دانه جواهری كه مهه عاو را قرهلخ او ُ لر كلرده و
وعهتا جای او در كرسله و حآل اتلخ ،خلودش لطرلف و قرهلتش مهله علاو را ُ لر كلرده .حلاال
وعصرخ اخنا عاو را هلهای كرده و حمذخ ح رتاورر كه جای او در ترنه شرعه اتخ عاهی
را ر از نور كرده .و كسای كه مششرر بر روی تردالشهداء كشردند ،این علاو را لر از هلهلخ و
كثافخ كردند .ز یراكه كرحایس چند را غارت كردند و حدی چند را تر بر خدند و حال اخنكه این
فخر شهداتخ و از این كشلتهشلدن صلاحج وقاولات اعلیل شلدهانلد .ولكلن كسلای كله ونل
كللردهانللد ر ل وسللاجد را از اخنكلله ذكللر ف لرلخ در آ للا نشللود ههللخ دمشللین كلله حللا دوتللتان
ك
اه بیخ دارند ،روحهای شهدا را وتأذی كردهاند و دل تردالشهداء را شكستند و حا ن علاو
را ر از هلهخ كردند و اخنا آن جواهر را ربودند كه عرض كردم قرهخ او ز خلاده از قاحلرلخ علاو
اتخ .حاال ا ر ر عاو را حه ازاء خون تردالشلهداء حكشلند كله خون لای خلك تلر ولوی او
منیشود ،ز یراكه هزار هزار علاو از شلعاع حلدن او خلل شلده .پلس هر لاه از بلرای كشل هلاهر
جسد او این وعصرخ حاشد ،آخا بر كسای كه انكار ف رلخ كردند و ذكر ف رلخ را ون كردند و
ضاخ كردند چر ی را كه كشتهشدن تردالشهداء ههخ اصطح او بود ،چه خواهد بود.
غرض ،چشههای خود را حاز كنرد و حاهوش حاشرد و حه ا ال وگترانرد و حفههرد ب ر ی
ً
وطلج را ،و وطلج را حفههرد و ح را از حا مترز حدهرد و ول هركس را خمور خد .اقط حقدری
كه شفتالو و هلو را واریس ویكنرد ،دین خود را واریس حكنرد شاخد تتهه عهر خود را حله غفللخ
نگترانرلد و دخلدههلای مشلا حلاز شلود .پللس رایض حله هلاهر وشلو خد و چشلن حگشلاجرد و بذرنرلد
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عاهی دخگر را و وقاوی دخگر را و وذاشرد از اه هاهر و قشری از كسای كه خدا فرووده خعله .
ااهرا ون احلیو الانیا و هن عن االرر هن اافل  ..چشن وثایل خود را حگشاجرد و ب ر ی وطلج
را بذرنرد تا حاعد جنات دنرا و آخرت مشا حاشد .اور روحای خود را حمافظخ كنرد تا از حقای
هبرهای بذر خد و حه عقج هر َز َبدی نذاخد رفخ كه و اوا الزحا فیذهج ج ا و چنانكه كلهه رذه
را از كلهه خذرثه مترز ویدهی در كتلاب تشلر خعی ،از كتلاب تكلو خین هلن مترلز دهرلد و حشناتلرد
كلهللات رذلله تكللو ین را و كلهللات خذرثلله تكللو خین را .و خبوانرلد كتللاب تكللو خین را و در كتللاب
تكو خین بذرنرد كه شجره رذه كرسخ و شجره خذرثه كرسخ ،ا رچه در هاهر وث مهند .و در
كتاب تشر خعی آن كلههای اتخ و آن هن كلههای ،و اه هاهر از هاهر او خمذرند نله از حلا ن
او .و اوللا در تكللو ین و در ایلن كتللاب تكللو خین ،كلهلله رذلله ،شلرعرانند و صللفخ امئلله و هراك ل
توحرد؛ و كلهه خذرثه ،هراك احلرسند و صفخ احلرس .و هركس چشن حاز كند فرق این دو تا
را ویداند و حقدر خود هبره ویبرد و هداخخ ویخاحد .پس انشاءاهلل چشههای خود را حاز كنرد
و ح را از حا

مترز دهرد و لج ح منایید تا كوتاهی در غرض خدا نكرده حاشرد و وعرفخ

را حاص كرده حاشرد.

ّ
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه بیس وّنن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

كطم وا در روز تشته از تفسرر این آخه شلر خفه رتلرد حله اخنجلا كله علرض كلردم واجلج
اتخ بر مهه مشاها لج دین ،و خواتمت از برای مشا حشناتامن دین مشا را؛ و خدا از وصلحیت
چند كشانرد وا را حه كطم دخگر .و وقصود وا این اتخ كه حلدانمی دیلن چرسلخ ،پلس رجلوع
و لیكن لمی حلله كتللاب خللدا و لیبین لمی كلله و لیفرواخ لد ّا .الــاین عنــا اهّلل االســالم و در جللای دخگللر
ویفرواخد و ون یغتغ ایر االسالم دخنا فلنخقغل ونه .پس وعلوم شلد كله غلرض خلدا از ایلن آخله
شر خفه این اتخ كه چرا چند نفری از هر لاعیت بیلرون منلیرونلد حله للج اتلطم ،تلا بیاحنلد
اتللطم را و چللون بر ردنللد حسللوی قللوم خللود حترتللانند اخشللان را از لللج نكللردن اتللطم؛ شللاخد
اخشان هن حتر كنند و لج مناخند اتطم را .ز یراكه لج اتطم واجج اتلخ از بلرای مشاهلا
ّ
كه ویفرواخد لج العلن فر خ ة عّ كل وسلن و وسلهة .و چون یش
حدلر قول یآهذر
از اخنا ثاحخ كردهامی كه علن ،دین اتخ و دین هن اتطم اتخ ،پس بر مههكس واجج اتلخ،
حلكه در مههحال واجج اتخ لج علن حقدر وتعخ.
حاال حه متام هوش و وش خود وتوجه كطم شو خد تا برحصررت شو خد .ویخواهن حای
از علن برای مشا وفتوح كمن كه شوده شود از ایلن ،هلزار حلاب .اولا اول وقدولهای ولی لو می تلا
حشكافرد وسأله را و خود حفههرد او را ،چونكه بر مهه مشا واضح شد اخنكه نزد خدا دخین غرر از
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اتطم نرسخ و غرر از آن هن قذول منیشود .ذهتا ویخلواهمی حلدانمی كله اتلطم چرسلخ .پلس
رجوع حه اوام خود كردمی دخدمی كه ویفرواخد در جواب آن تاجیل كه عرض كرد چرا خانه وكه
چهار ركن دارد ،فروودند ههخ اخنكه بیخاهعهور چهار ركن دارد .عرض كرد چرا بیلخاهعهلور
چهار ركن دارد؟ فروودند ههخ اخنكه عرش چهار ركن دارد .عرض كرد چرا عرش چهلار ركلن
ّ
دارد؟ فروودند ههخ اخنكه وذنای اتطم بر چهار كلهه اتخ ،سغحا.اهّلل و احلهاهّلل و ال اله اال
اهّلل و اهّلل ا كغر .و اوا بیخاهعهور حه رواخیت در آ ان چهارم اتخ و وقاح كعذه اتخ و حه رواخیت
در آ ان هفمت اتخ و وقاح كعذه خل شده اتخ و هر دو رواخخ صحرح اتخ .ز یراكه فلك
مشس اف

از تایر افطك اتخ و مهه از او نور وی ررند و اخنكه ویفرواخند ریر االو ر اوسط ا

هبتر ین اوور قلج اوور اتخ و قللج در وتلط اتلخ .پلس فللك مشلس در وتلط افلطك واقل
شده اتخ و اف از افطك اتخ .چنا ه قللج تلو در وتلط جلوارح تلو خلل شلده اتلخ و
ً
چون قلج اعیل از ر جوارح اتخ ذهتا فلك مشس هن حاالتر از افلطك اتلخ .پلس حقرقلة
فلك مشس ،آ ان هفمت اتخ .و اوا رواخیت هلن هسلخ كله بیلخاهعهلور در آ لان اول اتلخ،
ههخ این اتخ كه آ ان قذله اتخ بر مهه ا راف و وكه وقاح بیلخاهعهلور اتلخ چنا له
كشرده شده از وكه تا آ ان و ورانه وكه و بیخاهعهور مهه قذله اتلخ .چنا له بیلخاهعهلور
قذله اتخ بر اه آ ان و وكه قذله اتخ بر اه زونی و وتط زونی و آ ان قذله اتخ بر اه
وتط .پس هر لاه كیسل در ونلاره حسلرار حلنلدی حاشلد ،خلا در چلاه عهلریق ،حاخلد حطلرف وكله و
بیخاهعهور رو كند .و مهنی وكه بیخاهعهور اتخ كه در اخنجا هاهر شده حه این ور .پس از
وكه تا بیخاهعهور ،وث لولهای كشلرده شلده اتلخ و قذلله اتلخ بلر ا لراف .حلاال آن تلاج
نفههرد كطم اوام را ولكن الذته وا فههردهامی و خكوعین از وعای آ ه را كه اوام خواتتهاند از
این ،وا وی وجمی .حه خك وعین سغحا.اهّلل خعین دور اتخ و پاكرزه اتخ خدا از ر وشاعر ،و
دور اتخ از اوهام خطی  ،و ك
وذخاتخ از ر صفای كله از بلرای خلل اتلخ .ههلخ اخنكله

صفات وردم و وصفكردن وردم الی خدا نرسخ .پس وصیف كله الیل خلدا اتلخ و محلدی
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كه الی خداتخ و خمصوص خداتخ آن اتخ كه خود حفرواخد و وصیف اتخ كه خود برای
كلله

خللود كنللد .پللس محللدی را كلله خللدا بللرای خللود فروللوده اتللخ ح للرت یآهذللر اتللخ
ولیفرواخلد احلهــا هّلل ّ
رب العــاملنی .حللاال محللد اعللین ذكللر صللفات نركللو اتللخ و محللد خمصللوص
خداتللخ ،خعللین ذكللر صللفات نركللو خمصللوص خللدا اتللخ .پللس احلهــاهّلل خعللین صللفات نركللو
ّ
خمصلوص خداتلخ الغرلر .و اولا الالـه اال اهّلل خعلین خلدای غرلر از خلدای خگانله نرسللخ ،و اهلل
اعین خداتخ و خدا اعین وعذلود اتلخ و وعذلود كیسل اتلخ كله وسلتح
وستح تتاخش .پس خدا ،خعین وستح

رتلتش اتلخ و

رتتش و تتاخش .و اوا اهّللا كغر خعین خدا بل رگ

اتخ و ب ر تر اتخ از اخنكه كیس حتواند بر او احا ه داشته حاشد و اوتخ حمرط بر مهه خل .
و این بود خك وعین از این وعای كه از برای این چهار عذارت اتخ و اخنقدر را دانسترد

كه اص و كاس اتاس اتطم این چهار كلهه اتخ و اول از اخنا سغحا.اهّلل اتخ و پس از آن
ّ
احلهاهّلل اتخ و پلس از آ لا الالـه اال اهّلل اتلخ و پلس از آ لا اهّللا كغـر اتلخ و رل اتلطم هلن
مهلنی چهللار كلهلله اتللخ .هللركس ایلن چهلار كلهلله را فههرلد رل اتللطم را فههرلده و هللركس

نفههرد هرچ از اتطم را نفههرده و هر اه خكی از اخنا را نفههرد هراه اتخ .منلیبینرلد در كلایف
ّ
ویفرواخند ضل امحاب الثالثة.
تخ اخنكه چرا سغحا.اهّلل اول و اف اتخ از تهتای دخگر ،این اتخ كه آن ك
حاال ك
ونزه
ویكند خدا را از ر صفات و هرچ چر ی اثذات منیكند و فنای صرف اتخ و مهه او توحرد
اتخ .و اوا احلهاهّلل حاز چر ی را اثذات ویكند و محدی را ثاحخ ویكند بر خدا .و مهچننی در
ّ
ّ
الاله اال اهّلل ا ر اول نیف ویكند ،اثذات هن ویكند .در الاله نیف ویكند و در اال اهّلل اثذات .و اوا در
اهّللا كغر ،كذر خاجریت را از برای خدا ثاحخ ویكند و توحرد مهان اتخ كه هرچ ثاحخ نكین برای او
كهال التوحیا نیف الص ات عنه ویفرواخد كهال توحرد این اتخ كه نیف كلین صلفات را از او و
سغحا.اهّلل خعین ر خملوقات او را تسذرح ویكنند و كیس دخگر را تسذرح منیكنند .و اولا خلدا
تسذرح كرده منیشود وگر حه تذج سغحا.اهّلل .ولیفرواخلد و ا .وـن ی ّاال خ ّ
سـبح حبهـاه خعلین
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نرسخ چر ی وگر اخنكه تسذرح خدا كنلد حبهلد ،خعلین حله ذكلر نركلو و صلفات نركلوی او رل
كذرات وجود خدا را تسذرح ویكنند .پس خدا تسذرح كرده منیشود وگر حه تذج سغحا.اهّلل و
تسذرح هن اف ل از رل وقاولات اتلخ و تن خله ولیكنلد خلدا را از رل صلفات ،ذهلتا وقلام
توحرد اتخ و چون توحرد اعظن از ر عذادات و اعتقادات اتخ ،ذهلتا سـغحا.اهّلل اعظلن

اركان اتخ و حمرط بر آن تلهتاتلخ .و در جلای دخگلر ولیفرواخلد خ ّ
سـبح هّلل وـایف السـهوات و وـایف

االرض.
هبرحال ،اص توحرد تسذرح اتخ و این وقام وعرفخ خداتخ و وقاوی اتخ اعیل از
ر وقاوات و فای اتخ در جنج توحرد و هرچ شریئ را ثاحخ منیكند ،نیف ویكند از او مهه
رب ّ
العت ّ
صفات را .و در جای دخگر ویفرواخد سغحاّ .ربك ّ
عماخص  .و سالم عّ املرسلنی و

ونزه اتخ رورد ار تو ای ك
رب العاملنی خعین پاك و ك
احلهاهّلل ّ
عزت ،از آ ه او را وصف ویكنند و

بر تطوتند انذراء از اخنكه وصیف برای او حكنند و محد وصیف اتخ كه خمصوص اتخ از برای
ك
رورد ار عاهران .و مهنی اتلخ وعلین كهـال التوحیـا نـیف الصـ ات عنـه .و ایلن را بلرای وطهلا
ك
حمیل حه اللف و الم اتلخ و افلاده عهلوم ولیكنلد .خعلین ك
ونلزه
وی و می كه الص ات اتخ و
اتخ خدا از ر صفهتا و ك
ونزه اتلخ از اخنكله حله هلرچ ولدركی در آخلد .ایلن اتلخ كله چلون

تللاجیل عللرض كللرد حلله خللدوخ ح للرتاورلر كلله توحرلد و عللدل را از بللرای وللن شللرح حنهاجر لد.
ّ
فروودند خمتصر حگو می خا ك
وطلول؟ علرض كلرد خمتصلر .فروودنلد التوحیـا ا .ال تتومهـه و العـال ا.
ال ّتهتهه .و چون جساری كرد آن شخّ ،ذهتا چننی جوای دادنلد كله هلرچ از بلرای او حلایق

ك
مناند .پس اكتفا كرد حه مهنی ،خعین توحرد آن اتخ كه حله هلرچ تلومهی ادراك نشلود ،و برتلر از
ر خرال و قراس و هلان و وهلن حاشلد .و علدل آن اتلخ كله هلرچ هلخ بلر او زده نشلود،

خعین هرچ صفیت از صفات خل را برای او ثاحخ نكنند .پس آ ه حه خرال تو در آخد ،آن خدا
نرسخ .و آ ه تعق كین و آ ه مترز دهی حه ك
ادق وعنهیا ،آن خدا نرسخ حلكه خلیق اتخ وث

ّ
ّ
مشا و بر وی ردد حه توی مشا .چنا ه ح لرتاورلر ولیفرواخلد كـلوـا ویزمتـوه حاوهـاوكن یف ادق
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وعانیه ف و لل ق وثلكن وردود الیكن .پس آ ه وا وصف كنلمی ،خلود را وصلف كلردهامی حلكله
هر خك از انذراء و اولراء هن آ ه وصف كنند ،خلود را وصلف كلردهانلد .پلس هلرچ وصلیف الیل
خدا نرسخ وگر وصیف كه خود برای خود حكند .منیبیین یآهذر ویفرواخد الاحیص ثنا علیك
ان كهااثنی عّ ن سك .حاال چگونه واها از وقلام خودولان حلاال ولیرو می و حلال اخنكله تلا
ك
چر ی را نذرنمی ادراك منیكنمی و آ ه را كه وی وجمی هسلخ ،ادراك ولیكنلمی واال ا لر ادراك نكنلمی
چر ی را وی وجمی نرسخ .چنانكله ح لرتصلادق در جلواب آن زنلدی فروودنلد تلو مهلنیكله
چر ی را ادراك منیكین وی وی نرسخ ولكن وا مهنیكه خدا را ادراك منیكنلمی ،ولی لوجمی خلدا
اوتخ كه ادراك منیشود و شناخ خدا مهنی اتخ نه اخنكه حگوی ایلن جهل اتلخ .حلكله
خدا شناخته منیشود وگلر حله ایلن لور و وتحرلر بلودن در او ،شلناخ اوتلخ .ایلن اتلخ كله

یآهذر ویفروود ّ
رب زدین فیك حتیرا چراكه شناخته منیشود از هرچ رف و حآرر از حترر شناختین

از بللرای او نرسللخ .پللس شللناخ ذات خللدا نللاوعقول اتللخ؛ هللركس حگو خللد ذات خللدا را
شناختهام ولحد اتخ .چنانكه ویفرواخد وـن عـرف التوحیـا فقااحلـا ممكلن نرسلخ شلناخ
ذات خدا و ممتن اتخ این ،پس این اتخ كه شاعر وی و خد
ا ر رتد خس حله قعلر در خلا

حه كنله ذاتلش خلرد بلرد یپ

پس وقام سغحا.اهّلل فنای صرف اتخ و وقام توحرد اتخ .این بود وعین سغحاّ .ربك
عماخص  ..حاال دانسترد كه وصف خل از خودشان حاالتر منیرود حه نّ ّاّن ّ
رب ّ
العت ّ
ّ
احتـا
االدوات ان س ا و تشیر اال الت ایل نظاجرها.

ك
حاال هركس خدا را توحرد كرد چننی كه ون فمت ،ومون اتخ واال وشرك خواهد بود و

انشاءاهلل مهنیقدر از وعرفخ توحرد كفاخخ كرد برای مشا و ا ر هلن ز خلادتر حگلو می حرلرای مشلا
ز خاده ویشود.
بلللر خفلللا افزاخلللدش چلللون حنگلللری

هرچللللللله شلللللللرح راز افللللللل ون آوری

این خمتصری بود از توحرلد ،مهلنیقلدر تلو را كفاخلخ كلرد كله دانسلیت كله خلدا را توحرلد
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ّ
نكرده اتخ كیس وگلر قللریل حلدلر قولله تعلایل كله ولیفرواخلد و وـایمون ا كثـرهن حـاهّلل اال و هـن
ّ
ّ
وشرك  .و این اتخ كه اوام ویفرواخند الناس كل ن هبا اال املمون و املمون ملیل املـمون ملیـل
ّ
ً
املمون ملیل املمون امل ون الكغر خ االمحر و هل رأی احاكن الكغر خ االمحر حاال حقرقة كن اتخ
كیس كه خدا را توحرد كرده حاشد.
چون تخن حه اخنجا رترد حاخد قلدری ز خلادتر حگلو می تلا هلركس حقلدر فهلن خلود چرل ی
حفههد و این هن كه ویخواهن عرض كمن حسرار وسأله شر خیف اتخ و ا ر این را ضذط كنرد در
حسراری از جاها حه كار مشاها ویآخد .و خلك وقدولهای اول علرض كلمن و حعلد وطللج را ،تلا بلر
حصررت حاشرد.
حاخد حدانرد كه وردم در توحرد خازده قسهند و پنجقسن از اخنا هالكند و در آتش جهمن و
پنجقسن از اخنا هن ناجرند ،و خكقسن از اخنا برزخ اتخ.
اوا فرقه اول از پنج قسن هالكه كسانرند كله خلدا را جسلن ولیداننلد و عقل اخشلان حله
چشلن اخشللان اتللخ و حلله لوش اخشللان .هرچلله را كلله ولیبیننلد و ولیشللنوند ادراك ولیكننللد و
وی و خند او ووجلود اتلخ و ایلن اخفله در وللك بیشلترند از آن ده فرقله دخگلر .حعیضل از اخنلا
ولی و خنللد خللدا در آ للان اتللخ ،و حعیضل ولی و خنللد در عللرش اتللخ ،و حعیض ل و لی و خنللد او
مههجا هسخ.
ً
و اوا قسن دو می ،اخفلهای ولیحاشلند كله غافلنلد و احلدا خلدا را خلاد منلیكننلد و خلدا در
ّ
ّ
وصف اخشان فرووده اتخ ا .هن اال كاالنعام بل هن اضل سغیال و این فرقه حدترند از فرقه اویل
و اخنا هن وث آ ا ویدانند خدا را و خرال ویكنند خدای را و خود منیدانند از كجا آودهاند و
حه كجا ویروند و حه حررت وی ترانند.
حبر لرت رفتنللخ آخللر ،نذاشللد كللار وللردانش

حبرلرت آوللدن ز آجنللا ،حبر لرت ز خس ل اخنجللا

و وث كسای كه حاقط خوردهاند اخشان را مح فرو رفته اتخ و روح اخشان را خرفخ
ك
كرده اتخ؛ چنانكه حكیل از خاد خدا بیرون رفتهاندَ .وثیل عرض كلمن ،چلون فرعلون خواتلخ
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ادعای خدای كند ،تدبیری كرد و حاقط تا هفخ تال حه وردم داد تا مح اخشان را فرو رفخ و
عق اخشان را زاخ كرد و حه اینواتطه اخشان را اغوا كرد .ز یراكه ا ر عق ویداشلتند ،حنلد ی
فرعون منیكردند .العقل واعغا حه الرمحن و ا كتسج حه اجلنا ..پس عق اخشان را زاخ كرده بود
و حه اینواتطه اخشان را اغوا كرد و و خا از برای مشا هلن آقاخلان حلاقط كشلتهانلد و عقل مشلا را
وشردهاند و روح مشاها را خرفخ كردهاند و دهنه بر تر مشاها زدهاند و توار ولیشلوند و حله هلر
رف كه ویخواهند ویتازند .حاال چرا پسلخفطلرت حاشلرد و نفههرلد كله دیلن خلود را از كله
حگرر خد؟ خود را حه دتخ اخشلان دادهاخلد كله آ له ولیخواهنلد حكننلد نله خلود چرل ی از خلود
داشته حاشرد و نه اخشان كه از اخشان اخت مناجرد رسر الانیا و االرر  .واهلل ا ر از اخشان برریس
فرق خگانگی خدا و خگانگی ون و تو چرسخ ،عیل و یف كذویت كله نداننلد چله جلواب حدهنلد.

هنوز خگانگی خدا را نفههردهاند .آخا خگانگی خدا را از كتج ك
تین ویفههند؟ چگونه ویشود؟
ك
و ا ر از جای دخگر وی وی كه فرصخ فههردن ندارند؛ ز یراكه اول كه ویخواهند این را حه وط
بذرند ،الف و ب حه او درس ویدهند و حعد خلوردهخلورده قلرآن را خلاد او ولیدهنلد ،و حعلد كله
ویخواهند تلوادی یلدا كنلد كتلاب حله او درس ولیدهنلد و اول وقلیت كله ولیخواهنلد ایلن را
عریخوان حكنند ،اول وقام آقاشدن اوتخ و نصاب حه او درس وی و خند تا حعیض از لآلات
عری را خاد حگررد .و این اول كتاهبای ك
تین اتخ كه فته ابونصر فراهی اتخ .چهكاره بوده و

چه وتهج داشته؟ ك
تین .حعد كه او را تریق حاص ویشود هداخة حله او درس ولیدهنلد .كله
فته؟ دختری .چه وتهج داشته ،چكاره بوده؟ ك
تلین .حعلد الفرله را حله او درس ولیدهنلد .از

ك
كرسخ؟ ابنوالك .چكاره بوده؟ ك
تین .و حعد كه او را تریق ویدهند ترو ی نزد او وی تارند.
تین .و حعد جاوی را نزد او وی تارند .از كرسخ؟ ك
از كرسخ؟ ك
تین .و مهچننی خك خك كتلج

ك
تین را حه او درس ویدهند تا اخنكه حاال خود ویخواهد آقا حشود .قدری از فقه ویخواند كه
وساجیل را كه ضرور اتلخ بلر ور خلدها حدانلد و قلدری هلن از اصلول ولیخوانلد ههلخ خلاد رف
حعیض از قواعد و عی از توچپیها را دور خود

371

ویكند تا اخنكه حنای ورافعه را ولی لتارد.

پس وردم

ویشوند دور او و از صذح تا شام وشآول حه ورافعه ویشود و شج هن خسته

ویشود و ویخواحد .پس آقا از كجا دین خاد حگررد؟ كی لج دیلن كنلد؟ فرصلخ كله نلدارد،
چه حكند؟ آن كه این ترش را یش كرده اتخ تا اول اوضاعی از برای خود ترترج دهد و پلو
را علن كند و چایی و قند آقا درتخ شود و جملس آقا رنگنی شود و نود تال از ایلن كتلج هلن
ا ر خبوانند ،وی و خند ویخوانمی كه رحطی حه عربیخ یدا كنمی و حدخد حفههلمی و عهل كنلمی.
كی ویفههند و كی رحلط ولیدهنلد و كلی عهل ولیكننلد و كجاتلخ فرصلخ عهل و خلاد رف
دیلن؟ اول عهللر كله حلله ورافعله رداختللهانلد و ترترلجدادن اوضلاع و وشللآول ورافعله هسللتند تللا
خكدفعه عهر كه تر آود حاخد تشر خف بذرنلد .ایلن بیچلاره فرصلیت كله نكلرد للج دیلن كنلد .خلا
ورافعه كرد ،خا پلو وهرا كرد؛ و ا ر پلو را تراجنام منیداد منیتوانسخ ذواجلطل حشود و رم دنرا و
وال ختلاوی و اوقلاف بلود و چرل ی دخگلر نفههرلد تلا ُولرد .چنا له خلود از جمهتلدی وسلألهای از
وساج دین رتردم فخ ون فرصخ نكردم كه حه این وسلاج برلردازم .ولن رل تلعیی كله
داشمت در وساج ورافعه كردم كه ك
وعط منامن در ورافعه.
حاال انشدكن حاهلل این چه علهی اتخ كله هلر للو ی پاچله بروالرلدهای بیاخلد و داخل
شهر حشود و حنای ورافعه تارد ،حاندك زوان صاحج پنجاههزار تووان و بیشتر خا كهتر اوطك و
خانه و اوضاع شود؟ نه این اتخ كه از برای مشاها حاقط كشتهاند تا روح مشا را خرفخ كنند و
عق مشاها را زاخ كنند و چشن از خدا و رتول بروشند و حاندك چر ی از برای وال دنرلا نلزاع
ك
كنرد ،حدو خد خدوخ آقا .وهرفه خبواهرد برو خد نزد آقا .جای له وفیت رر بیاخد حدو خد خدوخ
آقا ،حدتخ هلهه كلار دار خلد حدو خلد خلدوخ آقلا؛ و دیلن خلود را دادهاخلد حدتلخ اخنلا و آ له
اخشان حگو خند از برای خود صحرح اتخ و آن را اخت ویمناجرد ،هرچه ویخواهد حاشلد ،چله
وطاب كتاب و ت ك خ حاشد و چه نذاشد .این چه دخنلداری اتلخ؟ فلرق مشاهلا حلا علوام هیلود

ك
چرسخ كه خدا ولیفرواخلد آ لا ا اعلخ وطخلان خلود را ولیكننلد .نله اخنكله اخشلان را تلجده
ویكنند ،حلكه وشدادن حه تخن تخنگوی ،ا اعخ كردن اوتخ چنانكله اولام فرولود وـن
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امضی ایل نا و فقاعغاه فا .كا .النا و خنطو عن اهّلل فقاعغا اهّلل و ا .كا .النا و خنطو عن
الشیطا .فقاعغا الشیطا .و این اتخ كله هرچله از رأی خلود حگو خلد از خلدا نگفتله و هرچله
ّ
قول خدا و رتول و امئه نرسلخ از شلرطان اتلخ .حلاال ایلن اتلخ كله خلدا ولیفرواخلد اختـذوا

احغارهن و رهغاّنن ارحاحا ون دو .اهّلل احذار و رهذلان خلود را ك
رب رفتلهانلد حلدون خلدا .خعلین حله
رأی اخشان عه ویكنند ،خواه وطاب كتاب و ت ك خ حاشد خواه نذاشد.
ك
هبرحال ،خدا كشانرد وا را حله اخنجلا واال وقصلود ولا ایلن بلود كله فتلمی ووحلدین خلازده

قسهند و دو فرقه از آ ا را فتمی.
و اوا فرقه تروم ،خدا را واده ویدانند و از عاو واده حاال نرفتهاند و این عاو علاو عقل
اتخ و خدا را تعق ویكنند و حه عق خدای ویفههند و اخشان حمكای وحدت وجودنلد و
حدتر از فرقه دو میند و این اتخ كه وزخرفای چند هبن حافتهاند و وی و خند:
حه راه خو خش نشسته در انتظار خود اتلخ

للال خ لار كلله یوتللته بیقللرار خللود اتللخ
و وی و خند:

دل برد و ان شد

هر حلظه حه شكیل حخ عرار در آود

وهكتا حقرقخ ووجودات را خدا ولیداننلد و اوتلخ كله حله ایلن صلور ا شلده اتلخ و

چون ُوردند مهله واصل ولیشلوند حله خلدا .وثل شلكر كله هر لاه او را قلرص درتلخ كننلد ،خلا

پشهك ،خا تایر حلو خات را درتخ كنند ،واده مهه شكر اتخ و رجلوع مهله حله شلكر اتلخ و
مهان صور اتخ كه واده آ ا شكر اتخ و َوثیل وی و خند:
رنرلللان خلللوای و حر یلللر و رنلللد

تلللللله نگللللللردد بر خشللللللن ار او را
و َو َثیل در كلهات وكنونه نوشتهاند كه :در خا چون نفلس زنلد ولوجش و خنلد ،و چلون
حاال رود خبارش و خند ،و چون ونجهد شود ابرش و خند ،و چون فرو چكد حارانش و خند ،و
چون روان ردد ترلش خوانند ،و چون داخ در خا شود مهان در خاتخ كه بلود« .الذحلر حبلر
عیل واكان یف القدم».
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و اوا فرقه چهارم ،از اخنا حاالتر رفتهاند و وی و خند این وادهای كه اخنا خدا ولیداننلد،
جلوهای از جلوههای خداتخ .و ر وركذات مهه جلوهای از جلوههای خداخند و این وقام
وقام ذرعخ اتخ و خدا را ذرعخ اشراء ویدانند .خعین ذرعخ اشراء را خدا ویداننلد و از
وقام ذرعخ حاالتر نرفتهاند.
و اوا فرقه پنجن از اخنا كه خدا را حاالتر از اخنا دانستهاند ،اخنا در عاو نفسند و خدا را

نفسللای ولیداننللد و نفللس اشلراء را خللدا ولیداننللد و او را صللورت جمللرده خوانللدهانللد و وصل كلور
كردهاند حه صور جمرده در نفس خود؛ و هلان ولیكننلد كله خلدا را دانسلتهانلد ،و اخنلا از وقلام
نفس حاالتر نرفتهاند .و از برای نفس بیسخ وقام اتلخ كله در هر خلك از ایلن وقاولات خلدا را
حدای كفر اتخ و این پنج وادی ،اودخه ضطلخ اتخ كه توحرد در این پنج وقام كفر اتخ.
و اوا خك فرقه كه وتوتطند ،برزخند وابنی نفس و عق و از نفس حاالتر نرفتهانلد ولكلن
حه اعطی عق هن نرتلردهانلد .اخنلا دو قسلهند ههلخ اخنكله عقل را دو وقلام اتلخ اعلیل و
اتف  .و اعطی آن مهان اتخ كه ولیفرواخنلد العقـل واعغـا حـه الـرمحن و ا كتسـج حـه اجلنـا .و
اتف آن آن ز یركهیای اتخ كه حا وردم هسخ و فرنگی هلن دارد او را و ایلن اتلخ كله علرض
كردند خدوخ وعصوم كه عق چرسخ؟ فروودند العقل واعغا حه الـرمحن و ا كتسـج حـه اجلنـا.
عرض كردند پس چرسخ آنكه وعاو خه داشخ؟ فروودند آن شرطنخ و نكراتخ .و كسای كه
روح
در اتف عق ویحاشند ،خدا را وعای ویداننلد و حلال اخنكله وعلین ،روح لفلظ اتلخ و ِ
این ا اء را خدا ویدانند و اخشلان صلاحذان عقل زكرله ولیحاشلند و ایلن فرقله هلن داخل آن
وادیهای وهلكهاند.

ك
و اوا كسای كه در اعطی عق ویحاشند ،خدا را وعای قرار ندادهاند و خدا را اج از
اخنا ویدانند و او را ك
ونزه كردهاند از وعای؛ و اخنا صاحج عق حقریق ویحاشند و اخنا داخ
پنج فرقه ناجرهاند كه عرض ویشود در جمالس درس و حه این جمالس متام منیشود و وقاوش
هن اخنجا نرسخ .مهنیقدر از اخنا نذاشرد انشاءاهلل و كفاخخ ویكند دانس اودخه ضطلخ،
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تا وقیت كه وقام آ ا حشود.
ً
و اولا جمهلط حدانرلد كله آن پلنج وقللام مهله او نللور صلرف اتلخ و توحرلد صلرف اتللخ و
توحرد خالّ اتخ كه هرچ داخ او نرسخ .و مهنیقدر حدانرد كه خداوند علاو خلك نلوری
حه مشاها داده اتخ كه فوق عق اتخ و آن آخخ توحرد اتخ در مشاها كه خدا را حاخد حه آن
توحرد كنرد و آن نور پنج وقام دارد كه هركیس حقدر وقام خودش حه خكی از این وقاوات خدا
را توحرد ویكند و مهه ووحدین ناجره پنج فرقهاند .این بود خازده قسهی كه عرض شد.
ّ
حاال اخنكه ویفرواخد ا ّ قوا فراسة املمون فانه خنظر حنـ ر اهّلل ایلن اتلخ نلور خلدا كله فلوق
عق اتخ و ومون بواتطه آن نور نظر ویكند حه ر اشراء و حه هر شریئ كه نظر ویكنلد آخلة
اهلل را در او ویبیند و آن آخ ِخ ِون كربله او را ولیبینلد .پلس حله نلور خلدا حقلای رل اشلراء را

ویبیند.

حاال جاهیل نگو خد آن كه حقای اشراء حه آن شلناخته ولیشلود خداتلخ .نعوذحلاهلل،
آن نور خداتخ و خدا نورآفر ین اتخ و قدرتآفر ین اتخ .دارد قدری كه چننی خلیق خل
كند و نوری اتخ كه خل كرده اتخ خدا در هر كیس كه خدا را حه آن نور حشناتد و ایلن را
هرچ آلود ی از صفات خلیق نرسخ و این ك
ونزه اتخ از ر صفات و وقاوات خلیق ،و تزاوار
خدا غرر از این نرسخ .چنان تن خه ویكند خدا را كه هرچ مناخند ی غرر از مناخند ی خدا ندارد
و ه لرچچر لز را من لیمناخانللد وگللر خللدا را و فنللای صللرف را اختر لار كللرده .پللس ای لن اتللخ وقللام
سغحا.اهّلل و غرر از سغحا.اهّلل كلهه و ركین از كلهات و اركان و وعای ،تزاوار خدا نرسخ.
حللاال آخلا كیسل هسللخ در ورلان مشاهللا كلله خللدا را ونل كلزه كنللد از جسللن و وثللال و وللاده و
ذرعخ و نفس و وعای ،و توحرد كند خدا را حه آن نور كه عرض شد؟ انشدكن حاهلل ویدانرد
چله ولی للو می و هلرچ فههردخلد چلله وطللج عظرهلی بللود؟ خلا هر خلك حلله خرلایل بودخلد؟ ا رچلله
عاورانه فمت ولكلن حسلرار وطللج عظرهلی بلود ،آتلان فلمت او را تلا آنكله حقلدر حوصلله مشاهلا
حشود چنا ه وادر غتا را در دهان خود نرم ویكند تا وناتج حوصله ف خود حشود .پلس
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او را حه لفظهای پاكرزه و آتان فمت تا هركس حقدر فهن خود چر ی حفههد .این بود خك وعین از
برای سغحا.اهّلل.
و اوا احلهاهّلل وقام نذوت اتخ و وقام وعرفخ ح رت یآهذر اتخ و وعرفخ آن ب ر وار
واجج اتخ بلر اهل هلزار هلزار علاو و اهل هلزار هلزار علاو حاخلد محلد خلدا را هلا بیاورنلد و ا لر
نراورند خطف غرض خدا كردهاند .و یآهذر فروود هركس ولا را شلناخخ ،محلد خلدا را هلای
ك
آورده واال كفران نعهخ خدا كرده و هركس شكر نعهیت كند خلدا نعهلخ را بلر او ز خلاد ولیكنلد و
هركس كفران نعهخ كند خدا از او وی ررد .حیل؛
شكر نعهلخ نعهتلخ افل ون كنلد

ََ
كفر ،نعهلخ از كفلخ بیلرون كنلد

و محد خدا آن ب ر وار اتخ ،صفخ نركوی خدا آن ب ر وار اتلخ و صلفخ نركلوی او را
ً
كه شناخیت ،محد خدا را ها آوردهای .پس نعهخ و رمحخ اذهی بلرای تلو ز خلاده ولیشلود و آنلا
ً
فآنا حاالتر ویروی و او را ز خادتر ویشنایس پس محد خدا بیشتر ویكین و حاز تریق ویكین تا حه
اعیل وقام خود ویریس .و این اتخ كه یآهذر ویفرواخد در آن حلدخیث كله فرولود خلدا چنلد
چرز حه ون عطا فرووده كه حه هرچكس عطا نفرووده و ویمشارند آ ا را تا وفاترح ج ك خ و نار و
لوای محد را .پس چون اول واخل اهلل و اشرف واخل اهلل آن ب ر وار اتخ ،ویلنعهخ رل
خل  ،حلكه ویلنعهخ اهل هلزار هلزار علاو اتلخ و ایلن اتلخ كله در ز خلارت حله امئله خطلاب
ك
ویكین و اولیا النعن چراكه اخشانند واتلطه كل در رل هلزار هلزار علاو و منلیرتلد چرل ی حله
ّ
خل وگر بواتطه اخشان .ایب اهّلل ا.جیر ی االشیا اال حاسغاهبا و اخشان ویحاشند اتذاب ك از
برای افعال خدا و آ ه جاری شود بلر حنلد ان ،از آن ب ر لواران جلاری ولیشلود .چگونله نله ،و
حال اخنكه وطجكه ،ك
هات ر ارزاق اه آ ا ا و زورناخند و اولام فروودنلد ّا .املالجكـة
وقس ِ
خلااونا و ّ
ّ
راام شیعتنا وطجكه خادم وا و خادوان شرعران واخند .حاال هر اه نوكرهلای اخشلان
قسهخكننده ارزاق حاشند ،چرا خود ایلن ب ر لواران نذاشلند واتلطه فروضلات؟ ایلن چله كمهلیت

اتخ كه اوام خلود را یقلدرت خبواهنلد حلا ایلن قلدرت كلتای ،حلكله خلود اخشلان قلدرة اهلل و
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ك
حاباهلل و نفساهلل و ذاتاللهند .و چرا حاخد اوام مشا قسهخكننده رزق مشاها نذاشد و وطجكه
كه نوكر اخشانند حاشند؟ نرسخ ایلن وگلر تلأثرر وعاشلرت حلا ناصلی كله فلخ ا لر خلدا بواتلطه
یآهذر رزق ویدهد حه ون ،ندهد .شعور داشته حاشرد و حفههرد چه وی لو می .صلاحج كمهلخ
حاشرد و برحصررت حاشرد و اوام خود را صاحج قدرت و تلطنخ حدانرد و حشناترد اوام خود
را كه آن كیس اتخ كه ر ووجودات خك اثری از آثلار اوتلخ و آن ب ر لوار ویلنعهلخ رل
اه هزار هزار عاو اتخ .پس هر اه شكر ویل نعهخ خود را های آوردی شكر و محلد خلدا را
ك
واال شكر و محد خدا را ها نراوردهای .ون ملخشكر العغا ملخشكر ّ
الرب كیس كه شلكر
ها آوردی
حندهای را ها نراورد ،چگونه شكر خدا را ها ویآورد؟ و شكر خدا محد خداتخ و محد ،وقام
یآهذر اتخ صلواتاهلل و تطوهعلرله و آلله .پلس شلكر خلدا مهلان شلكر ویلنعهلخ اتلخ و
ویلنعهخ ك  ،یآهذر اتخ و مهه نعههتا از آجرنه وجود آن ب ر وار بر تو تابیده و آن وهرفهای را
كه از فطنآقا وی رری ،مهنی نعهخ یآهذر اتخ تطماهلل علرهوآله.

تشتمی ،آخا این رزیق كه حه تو ویرتد خرر اتخ خلا ك
شلخ؟ الذتله خرلر اتلخ و اصل مهله
خررات اخشانند تطماهللعللهین .ایلن اتلخ كله در ز خلارت ولیخلوای ا .ذكـر اخلیـر كنـمت ّاولـه و
امله و فرعه و وعانه و وأواه و ونهتاه ای تادات ون ،هر اه ذكر حشود خرری ،مشاجرد كاول آن و
اص آن و فرع آن و وعدن آن و وأوی و ونهتای آن .غرض ،هركس شكر یآهذر را ها نرلاورد،
شكر خدا را ها نراورده؛ خود او محد خداتخ .پلس خلدا را چگونله ولیتلوان محلد كلرد غرلر از
این ور؟ محد ،ذكر ف رلخ یآهذر اتخ .پس هركس ذكر ف رلخ یآهذر كرد ،صفات نركوی
خدا را ها آورده؛ این اتخ ذكر صفات نركوی خدا الغرر .و هركس ذكلر ف لرلخ آن ب ر لوار را
نكنلد ،ذكللر صلفات نركللوی خللدا را نكلرده و هللركس ذكللر صلفات نركللوی خللدا نكنلد محللد خللدا
نكرده ،و هركس شكر نعهخ خدا و محد خدا نكرده كفران نعهخ كرده و این وث كیسل اتلخ
كه انكار ف رلخ كرده و االنكار ل

اجل ن هو الك ر و خطف قول خدا و یآهذر و امئه كرده .این

اتخ كه ویفرواخند هركس قدر نعهیت را نداند كه خدا كراوخ فرووده ،از او وی ررد و مهنیكه
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رفخ مهه او هلهخ ویشود و نور از او ویرود و جای هلهخ در آتش اتخ.
حاال اندكی ویخواهن حاالتر رو می و وعین دخگری حفههمی .ویبینمی یآهذر ویفرواخد وـن
ّ
فقااحبن و ون ّ
ّ
ّ
فقااحج اهّلل و ویفرواخد ون احضض ومونا فقااحض ـن و وـن
احبن
احج ومونا
احض ــن فقــااحضض اهّلل .و بللر مهلله مشاهللا واضللح اتللخ كلله دمشللن خللدا كللافر اتللخ و در جللای
ویفرواخد ون ج له فقاج له اهّلل هركس هن او را نشناتد خدا را نشناخته .و اوا شناخ خدا
چرسخ؟ این را اوام شرح فرووده اتخ در آجنا كه ویفرواخد ّا .وعرفیت حالن رانیة هی وعرفة اهّلل
ّ ّ
ّ ّ
عز وجل وعرفیت حالن رانیة و شرعران هن نلور آن ب ر واراننلد و آجرنله متلاممنلای
عز وجل و وعرفة اهّلل
اخشانند و متام صفات و كهال امئه را حكاخخ ویكنند چنانكه آجرنه حكاخخ ویكند متام مشس
را ،خا چراغ را كه در آن عكس انداخته .ذهتا نرسخ فریق وابنی اخشلان و امئله تلطماهللعللهین
وگر مهنیكه امئه ونررند و اخشان نور امئه ،چنانكه نرسخ فریق وابنی خورشرد و آنكه در آجرنله
اتخ وگر اخنكه آن خورشرد اتخ و ایلن اثلر او .پلس مهله صلفات اخشلان صلفات امئله اتلخ
چنانكه حكاخخ ویكننلد رل افعلال خلدا را و رل افعلال امئله را .چنا له اخشلانند فرلاض و
ونرر ،شرعران هن حاخد فراض حاشند و ونرر؛ و آ ه از امئه تطماهلل عللهین تلر ولیزنلد و جلاری
ویشود بر خل  ،بواتطه این ب ر واران جاری ویشود و اخشانند واتطه حعد از واتلطه و مهله
نعههتا از امئه تطماهلل علهین حه این ب ر واران ویرتد ،و از اخشان حه تایر خل  .ذهتا اخشانند
ویلنعههتلای خلل  .پللس هلركس شلكر ویلنعهللخ را هلای آورد شلكر خللدا را هلای آورده وــن

ملخشكر العغا ملخشكر ّ
الرب و مهنی اتخ شلكر خلدا و ذكلر ف لرلخ اخشلان ذكلر صلفات نركلوی
خدا اتخ و ذكر صلفات نركلوی خلدا ،محلد خلدا و محلد خلدا شلكر نعهلخ خداتلخ ،و شلكر
نعهخ تاعخ حه تاعخ نورایتر ویكند و وعرفخ حه امئه را ز خادتر ویكند و اخطص را كاولتر
ویكند و حمذخ را حمكنتر ویكند و این اتلخ جنلات احلدی .ولكلن هر لاه تلرك كنلد كیسل شلكر
نعهخ اخشان را ،كفران نعهخ خدا را كرده و از او وی ررد خدا .حد نگفته شاعر:
ََ
كفر ،نعهلخ از كفلخ بیلرون كنلد
شكر نعهلخ نعهتلخ افل ون كنلد
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و اوا كن اتخ كیسل كله شلكر نعهلخ خلدا كنلد چنا له خلدا فرولوده اتلخ و ملیـل وـن
عغادی الشك ر و كن اتخ از حند ان كه شكور حاشد و فتمی كه شكر خدا ذكر صلفات نركلوی
اوتخ و صفات نركوی خدا امئهاند تطماهللعلهین و ذكر ف رلخ اخشان ذكر ف رلخ شرعران
آن ب ر واران اتخ .پس شكر خدا ذكر ف رلخ اخشان اتخ .پس در اخنجا شكور كیس اتخ
حممد كند ،خعین ذكر ف رلخ شرعران كند ههخ اخنكه اخشانند آل ك
كه ذكر آل ك
حمملد و ایلن اتلخ
كه شخیصل ولی فلخ كاللهلن صل ك علیل ك
حمملد و اهل بیتله ح لرت فروودنلد و آل ّ
حممـا حگلو كله
حمملد كنلد و آل ك
شرعران هن داخ حاشند .پس كن اتلخ كیسل كله ذكلر ف لرلخ آل ك
حمملد ایلن
ب ر وارانند.

ً
و حه عذاری دخگر محد ،وقام یآهذر اتخ و در هر عاهی ا ی دارد از این واده .وثط در
زونی ك
حممد اتخ ،و در عرش امحد اتخ ،و در جای حن اتخ ،و در جای حاء اتخ وهكتا
تا هرجا كه ا ی اتخ و ر ی او را از این واده ا ی اتخ .و اخنا از وقاوات حمهلود اتلخ و
حممد اتخ و وعین ك
حممد جلوهای اتخ از وقام حمهود و وعین حمهود ،وعین ك
ك
حمملد ،محلد كلرده
شده اتخ .خعین ر كاخنات او را محد كردهاند و آن محد كرده شده اتخ .چرا ترد كاخنات
وی وجرد در ونارهها و خطصه ووجودات وی وجرد؟ ترد كاخنات خعین ب رگ كاخنات و تلطان
كاخنات ،خعین كیس كه حمرط اتخ بر مهه كاخنات و رل كاخنلات در حتلخ رتذله او خنلد .و اولا
ك
خطصه ووجودات ،خعین خالّ و خلّ ووجودات و اف ووجودات و وقاوی كه اف
از رل وقاوللات اتللخ آن را وقللام حمهللود ولی و خنللد و وقللام حمهللود در حمشللر ،اف ل از ر ل
وقاوهاتخ كه ونذر وترله را در آجنا وی تارند و آن ح رت در عرشه آن ونذلر ولیاخسلتد پلس
حمرط اتخ در آن عرشه ونذر بر مهه اه حمشر .و اوا حمشر ،مهان عاو كذر اتخ كه عود خل
حه آجناتخ پس در مهه عواو و ذرات ،آن ب ر وار اف

اتخ از ر خملوقات .پس چنانكه

فتمی در هر عاهی ا ی از آن ب ر وار اتخ از واده حمهود و مهلهجلا آن محلد كلرده شلده اتلخ.
ك
ك
حاال از برای وطها وی و می ا ر در قرآن امحد را وتكلن حگرری ،حاخنكه حگوجمی امحد وعین او این
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اتخ كه خدا ویفرواخد محد ویكمن ون تو را ای یآهذر ،پس آن ب ر وار اتخ محد كرده شده و
خدا و خل او را محد كردهاند .و وقام آن ب ر وار اتخ وقام حمهود و اوتلخ اتلن خلدا و اتلن
خدا حمهود اتخ .پس خود آن ب ر وار حمهود اتخ و از این اتخ كله ا لاء او از ایلن وشلت
اتخ و این اتخ وعین حدخد كه ویفرواخند اتن خلدا حمهلود اتلخ و اتلن یآهذلر ك
حمملد ،و
اتن خدا اعیل اتخ و اتن ح رتاورلر علیل .وهكلتا هر خلك از امئله ا لی از ا لاء خلدا را بلر
ك
خود رفتهاند ههخ این اتخ كه خود این ب ر واران ا اءاللهند چنا ه فروودند حنن امسا اهّلل

احلسن پس هر خك ا ی از ا اء خدا و صفیت از صفات خداخند كه ك
جمسن شدهاند و در وران
وردم راه ویروند و وث وردم اك و شرب ویكنند .هبرحال ،پس وقام حمهود ،وقلام آن ب ر لوار
اتخ و این اف

از ر وقاوات اتخ ههخ اخنكه محد ،هبتر ین صفاتاهلل اتخ و وعلین

محدكردن این اتخ كه ذكر صفات نركوی خدا را حكین.
و اوا ذكر صفات نركوی خدا كه واها تعق كنمی الی خدا نرسخ .پس صفات نركوی
كه خود از برای خود وصف كرده حاشد ،ذكلر آن صلفات نركلو الیل خداتلخ و آن را كله خلود

برای خود وصف كرده اتخ ،خامتالنذرنی اتخ .منیبیین ویفرواخد احلهاهّلل ّ
رب العاملنی خعین
محد خمصوص خداتخ الغرر و محد ،خامتالنذرنی اتخ چنانكه عرض شد و او كاول و اف
و اشرف واخل اهلل اتخ .پس هركس خدا را محد كند ،بواتلطه آن ب ر لوار محلد كلرده و محلد
منیشود خدا وگر بواتطه آن ب ر لوار و او اصل
چنانكه محد ،اف

رل خلل اتلخ و اول رل خلل خداتلخ

از ر صفات خداتخ و اص

رل صلفات خداتلخ و مهله صلفات

خدا فرع محدند پس مهه لواء محد وقام یآهذر اتخ و خلود فرولود اعطیـ لـوا احلهـا و ایلن
لواء محد ،اف

از ر لواهاتخ و یآهذر هن اف

پس انشاءاهلل واضح شد كه یآهذر اتخ اف

از ر خل اتخ.
از كل خملوقلات و اوتلخ صلفیت كله

خدا برای خود وصف كرده و اوتخ خمصوص خدا و احلهاهّلل وقام وعرفخ اوتخ.

و مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
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«ووعظه یام»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

وقصود وا از تفسرر این آخه شر خفه این بود كه حشناتمی دین كدام اتخ و كطم وا كشرد
تا اخنجا كه ح رت فروودند وذنای اتطم بلر چهلار كلهله اتلخ :سـغحا.اهّلل و احلهـاهّلل و الالـه
ّ
اال اهّلل و اهّللا كغر .حلاال از ایلن بیلان فههرلدمی كله وذنلای هلر چرل ی چهلار اتلخ و هلرچچرلز متلام
منیشود وگر حه چهار ركن .پس قلعهای اتلخ در حلاالی علرش كله او را قلعله حسـن اهّلل الـرمحن
ّ
الــرحمی ولی و خنللد و آن قلعلله حلله ایلن چهللار كلهلله ســغحا.اهّلل و احلهــاهّلل و الال ـه اال اهّلل و اهّللا كغــر

برپاتخ و از برای خود آن قلعه ،چهار وقام اتخ و چهار ركن اتخ )1 :ركن اول حسن اتخ و
آن وقاح ركن عرایق این وكه هاهری اتخ و ركن دو می او اهّلل اتلخ و آن وقاحل حجراالتلود
اتخ و ركن تروم آن الرمحن اتخ و آن وقاح ركن شاوی اتخ و ركن چهارم آن الرحمی اتخ
و آن وقاح ركن میای اتخ .و ر خقه حصار او ایلن اتلخ كله حسـن از نلزد ركلن علرایق كشلرده

شده اتخ تا نزد حجراالتود ،و اهّلل از نزد حجراالتود كشرده شده تا نزد ركن شاوی ،و الرمحن

( )1ترت یة هتي تا ترتی ثی كَ ترای ار كاى ت یت در ك تاب
ه ثارك «ال جاهع الح كام ال شرایع» ر كر فر هىدٍا ًذ هطات قت
ًذاردً .اشر
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از نزد ركن شاوی كشرده شده اتخ تا نزد ركن میای و الرحمی از نزد ركن میلای كشلرده شلده تلا
ً
ركن عرایق .و چهار ر از ز یر این چهار ركن جاری اتخ ،وثط خك ر از حلقه ومی حسن جاری
اتخ و آن صاحج نور ابیض اتخ و ر تلفردهیای علاو از آن نلور اتلخ و مهله تلفردهیا
شجونات آن رند .و خك ر از حلقه هاء اهّلل جاری اتخ و آن ر صاحج نلور اصلفر اتلخ و
هر زردی كه در علاو هسلخ از آن نلور اتلخ و مهله جللوههلای او خنلد .و خلك لر از حلقله ولمی
الرمحن جاری اتخ و آن صاحج نور تذز اتخ و هر تذ ی كه در عاو هسخ از آن نور اتلخ
و مهه جلوههای آن نورند .و خك ر از حلقه ومی الـرحمی جلاری اتلخ و آن صلاحج نلور قرولز
اتخ و ر قرو هیای عاو جلوههای او خند .و مهنی چهار نور اتخ كه حه عرش تابیلده و از
عللرش حلله كللریس تابیلده و از كللریس حلله مشللس تابیلده .و ا للر حلللور تراشلردهای را وقاح ل آفتللاب
حگرری ،هر چهار نور را مناخان ویكند .و مهچننی هر اه عذلای وشلكی خلا چرلز وشلكی را وقاحل
آفتاب حگرری ،این چهار نور را در او ویبیین و هر چر ی كه لطرلف شلود ایلن چهلار نلور در او
عكس ویاندازد ،چنا ه در قوس ق ح مناخان اتخ .پس هر چرز كه در عاو هسلخ صلاحج
این چهار رن

اتخ و صاحج چهار ركن حاخد حاشد .چنا ه از برای كعذه چهلار ركلن اتلخ

كه عرض شد و از بلرای علاو چهلار جهلخ اتلخ :وشلرق و وآلرب و جنلوب و مشلال و هر خلك
صاحج رنگی اتخ .و مهچننی از برای حدن چهار ركن و چهار رنل

اتلخ :حلآلن و او تلفرد

اتخ ،و دم و اول آن زرد اتخ و آخر آن قروز اتخ ،و صفرا و اول آن قروز اتخ و آخلر آن زرد
اتخ ،و تودا و آن تذز اتخ .و مهچننی برای ر افعال خدا چهار ركن اتخ چنا ه خود
ویفرواخد اهّلل الذی رلقكـن ّمث رزمكـن ّمث مییـتكن ّمث حییـیكن خلدا آ نلان كیسل اتلخ كله مشلا را
آفر خد پس رزق داد مشا را ،پس ویورراند مشا را ،پس زنده ویكند مشا را .ركن اول خل اتخ
و ركن دو می رزق اتخ و ركن تروم ووت اتخ و ركن چهارم حرات .و در هر عاهی ركن اول او

اف اركان ثلد اتخ و ك
تخ اخنكه ركن اول اف اتخ این اتخ كله چلون او صلاحج نلور
تفرد اتخ و تفردی رنگی اتخ كه مهه رنگها بر او وارد ویآخد و او ك
ونزه اتخ از ر رنگها
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و اص او یرنگی اتخ ،ذهتا ك
وقدم اتخ و اف

اتخ از مهه اركان و آن تعل حه حسن دارد

كه ركن اول از اركان آن قلعه اتخ كه خداوند عاو در حاالی عرش خل كرده و آن قلعه حسن
اهّلل الرمحن الرحمی اتخ .و سغحا.اهّلل چون ك
ونزه اتخ از ر صفات ،در ز یر حسن نوشته شده
اتخ و چون تفردی حسرار درخشنده اتخ و چشن را ترره ویكند و نور او چشن را ولیزنلد،
ذهتا سغحا.اهّلل هن آخخ تن خه خداتخ و هرچ نسذیت حا خل ندارد و هلرچ آللود ی از صلفات
خلیق ندارد و حه هرچ ودركی در منیآخد؛ پس وناتذیت حا حسن دارد .پس این اول اتخ و ایلن
لطرفتر از اركان اتخ و حه هرچ ودركی بیرون منیآخلد چنا له خلدا فرولود ال تاركـه االحصـار و هـو
خارك االحصار و هو اللطیف اخلغیر.
و اوا احلهاهّلل ،در ز یر اهّلل نوشلته شلده اتلخ و ایلن ركلن دو می اتلخ .و اولا الـرمحن ركلن
ّ
تلروم اتللخ و الالــه اال اهّلل در ز یلر ركللن تلروم نوشللته شللده اتللخ و الــرحمی ركللن چهللارم اتللخ و
اهّللا كغــر در ز ی لر او نوشللته شللده اتللخ .و اوللا اخنللا اركللان اتللن اعظهنللد از ای لن اتللخ كلله اوللام
ویفرواخد حسن اهّلل الرمحن الرحمی حه اتن اعظن نزدخكتر اتخ از تراهی چشن حه تفردی چشن
ً
و حقرقة حسن اهّلل الرمحن الرحمی اتن اعظن اتخ و حسن اهّلل الرمحن الرحمی اتن خداتلخ و اتلن
اعظن خداتخ .در حدخیث ویبینمی كه از اوام رتلردند اتلن اعظلن چرسلخ؟ فروودنلد چهلار
ّ
حرف اتخ :سغحا.اهّلل و احلهاهّلل و الاله اال اهّلل و اهّللا كغر .و فتمی كه این چهار كلهه اركان قلعه
حسن اهّلل الرمحن الرحمی اتخ و هركس اتن اعظلن را داشلته حاشلد دعلای او وسلتجاب اتلخ و
آ ه خبواهد ویكند .حلكه ا ر حااخطص نظر حه كوه كند ،آب ویشود و شاف

ر روی زولنی

خواهد شد و ویتواند كه مهه روی زونی را شلفاعخ كنلد و ولیتوانلد كله زولنی را آ لان كنلد و
آ ان را زونی كند و مهه دنرا را آخرت و مهه آخلرت را دنرلا كنلد .و كیسل دخگلر از اولام رتلرد
اتن اعظن چند حرف اتخ؟ فروودند هفتاد و تله حلرف اتلخ؛ خكلی از آ لا نلزد خداتلخ و
ً
حایق نزد وا و نزد آن كیس كه وا خبلواهمی .و اخ لا ح لرتحلاقر فروودنلد اتلن اعظلن چهلار ركلن
اتخ و نور او در دل هركس كه بیفتد آجرنه متاممنای اتن اعظن ویشود.
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پس وعلوم شد كله اخشلانند ا لاءاهلل و ا لاء اعظلن خلدا و اركلان ا لاء اعظلن وعرفلخ
خداتللخ خعللین صللفخ بل رگ خللدا ،و وعرفللخ یآهذلر اتللخ و وعرفللخ امئلله و وعرفللخ ش لرعران
اخشان اتخ .پس نور این ا اء اعظن در دل هركس كله بیفتلد ،غررمنلا ولیشلود پلس خودمنلا
نرسخ حلكه غررمناتخ و فای ویشلود در اتلن اعظلن چنا له خلود او اتلن اعظلن ولیشلود و
چنانكه فتهاند:
تللو آوللد خ لورده خللورده رفللخ وللن آهسللته آهسللته

ز حس حسمت خرال تو ،تو شمت پلای تلا تلر ولن

پس هر اه كیس خدا را حه آن قسن حدهد ،خدا را حه اتن اعظلن قسلن داده اتلخ و آن
ً
شخیص اتخ ك
جمسن و در وران وردم دارد راه ویرود .پس ا ر كیس او را حشناتد ،حقرقة اتن
اعظن را شناخته و دعای او وستجاب اتخ لكن هركس نشناتد او را ،نشناخته اتن اعظن
ً
را و حدون وعرفخ اتن اعظن دعا وستجاب منیشود .حاال كرسخ كه او را حشناتلد حقرقلة و
هرچه خبواهد حكند؟ و كو چشهی كه بذرند اتن اعظن را؟ چشن ادی منلیبینلد غرلر لاد را
وهكللتا وللدارك وثللایل درك منلیكنللد غرلر از وثللایل را و وللدرك نفسللای درك منلیكنللد غر لر از یشء
نفسلای را و وللدرك عقللطی درك حللاالتر از خللود را منلیكنللد و وللدرك فللمادی درك حللاالتر از خللود
منیكند و اتن اعظن هفتادورتذه از فماد حاالتر اتخ ولكن خداوند عاو ودركی خل كرده اتخ
و چشهی داده اتخ حه كیس كه خبواهد .پس حه چشن ادی لاد دخلده ولیشلود و چلون
وردم ادند آن شخّ را كه ویبینند هان ویكنند این مهنی جسن اتخ كه در اخنجاتخ
و وقام او مهنی اتخ .ولكن نله مهلنی اتلخ كله دخلده ولیشلود حله چشلن لادی .ایلن اتلن
اعظن اتخ كه حه این لذاس در آوده اتخ.
ك
جللللاهط ایللللن نللللور علریللللین اتللللخ

نه مهنی جسهی كه تو ویبیین اتلخ

ّ
و ایلن جلللوهای اتللخ از اتلن اعظللن در عللاو عل َلخض .ایلن اتللخ كلله فروودنللد جتــّ هلــا
ك
فاشرم و الع ا فتألألت فالیق یف ه خهتا وثاله و اا ر عفا افعالـه خعلین جتلیل فرولود خداونلد
عاو در این وجود وذارك و انداخخ در هو خخ آن وثال خود را .حاال هركس اوام خود را چننی
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شناخخ كه خدا وثلال خلود را در دل او انداختله ،اتلن اعظلن را شلناخته و حلاكی اولام خلود
ویشود و آجرنه ترتاپامنای اوام ویشود و ر افعال او افعال اوام ویشلود و رل صلفات او
صفات اوام ویشود .پس فای ویشود در مهه صفات و كهال خدا و اخنجا وی و خد:
تللو آوللد خللورده خللورده رفللخ وللن آهسللته آهسللته

ز حس حسمت خرال تو ،تو شمت پلای تلا تلر ولن
و این را هن حد نگفته:

بلللرون كلللردمی تلللا جلللای تلللو حاشلللد

دو علللاو را حللله خكذلللار از دل تنللل

پس آ ه غرر از خداتخ از دل بیرون كرده اتخ و نرسخ در دل او هز اوام خود .این
هن حد نگفته:
چلله كللمن حللرف د للر خلاد ن لداد اتللتادم

نرسللخ بللر لللوح دو جللز الللف قاوللخ خلار

چگونه نذاشد و حال اخنكه ر وامیلكش را در راه خدا داده و نگتاشته از بلرای خلود
نله تلری و نله تلاوای و نلله عقلیل و نله امیلای .پلس خللدا هلن داد حله او آ له خواتللخ و او را
تقرب ایل العغا حالنوافل حیت ّ
حمذوب خود قرار داد چنانكه ویفرواخد ّاّنا خ ّ
احبه فاذا احغغته كن
مسعه الذی خسهع حه و حصره الذی یغصر حه و خاه الیت یغطش هبا و رجله الیت میشـ هبـا ا .دعـاین
اجغته و ا .سك عن احتاأته .خعین حنده بواتطه نافله زاردن حه ون نزدخك ویشود تا اخنكه او
را دوتخ ویدارم .پس هر اه او را دوتخ داشمت ون ویشوم وش و چشن و دتخ او .و حاز
ّ
شرح این را اوام فرووده اتخ ّا .لنا وع كل ویل اذنا ساوعة و عینا نـاار و لسـانا نا قـا خعلین از
برای واتخ در نزد هر دوتیت از دوتتان خود ویش شنوا و چشهی بینا و زحای و خا.
حاری ،پس این بود خاصرخ وعرفخ اتن اعظن .پس هركس شناخخ او را و امیلان حله
ك
او آورد بواتلطه عطوهتلا ،وللمون اتلخ واال كللافر و ایلن اتللخ كله ولیفرواخنلد حعللد از هلر منللازی
حمما ّدنا و اعتقادش هن حاخلد ایلن حاشلد .حلاال آل ك
حمما ملنا و وادا .آل ّ
حگوجرد وامال آل ّ
حمملد
كسانرند كه وتهسك حه ایلن چهلار كلهله اتلن اعظلن شلدهانلد و چنلان فلای شلدهانلد در اتلن
اعظن كه خود اتن اعظهند .پلس وقلیت كله اتلن اعظلن شلدند ،آ له خبواهنلد ولیكننلد .پلس
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هلركس وتهسلك حلله او شلد اهل هبشلخ خواهللد بلود و ا لر وتهسللك حله او نشللد از اهل جهللمن
خواهد بود .نه ون وی و می ،آ ه وی و می مهان كطم اوام اتخ ،ون از خود ندارم چر ی.
ّ
هبرحال ،اتن اعظن چهار كلهه اتخ سغحا.اهّلل و احلهاهّلل و الاله اال اهّلل و اهّللا كغر .و اولا
سغحا.اهّلل وقام وعرفخ خداتخ و قلدری آن را شلرح منلودمی ،و احلهـاهّلل وقلام وعرفلخ یآهذلر
اتخ و قدری از وعرفخ آن را هن ذكر كردمی و فتمی كه محد دو محد اتلخ :خلك محلدی اتلخ
كه حند ان خدا را محد ویكنند و شرح این را هلن فتلمی .و خلك محلدی اتلخ كله خلدا از بلرای
خود كرده .و محدی كه خل كنند الی خدا نرسخ و محدی كه الی خدا حاشد محدی اتخ
كه خود از برای خود كرده ههخ اخنكه خل از وقام خود حاالتر منیرود و هرچه حاال برود از وقام
ّ
ّ
خود حاالتر منیرود .اوام مشا ویفرواخد كلوا ویزمتوه حاوهاوكن یف ادق وعانیه ف و للـ ق وـثلكن
وردود الیكن .پس محدی كه الی خداتخ محدی اتخ كه خود كرده اتخ برای خود و این
رب ّ
العت ّ
را خود شرح فرووده اتخ در آجنا كه ویفرواخد سغحاّ .ربك ّ
عماخصـ  .و سـالم عـّ
علزت ،ل و یآهذلر را ك
رب العـاملنی .خعلین پلاكرزه اتلخ خلدای تلو ای ك
املرسـلنی و احلهـاهّلل ّ
علزت
ویفرواخد ل از آ ه وصف كرده ولیشلود و انذرلاء بلراه جناتنلد ،و محلد خمصلوص خداتلخ .اولا
رحط این كلهات قرآن و وعای قرآن و احادخد امئه حا هن ،شأن واهاتخ و ا ر ر خقه واها نذود
ً
احدی رحط منیتوانسخ حدهد و اخنا ا ر هاهرا وعلین كننلد نلاوربو ولیشلود .و اولا در حلا ن
رب ّ
العـت ّ
منیتوانند هبن رحط حدهند .حاال ویبینرلد ولیفرواخلد سـغحاّ .ربـك ّ
عماخصـ  .خعلین

پاكرزه اتخ خدای تو ای ك
عزت ،از وصیف كله خلل ولیكننلد .ههلخ اخنكله وصلف اخشلان در
خور خدا نرسخ و اخنا خود هن وصیف نرستند كه الی خدا حاشند .و اوا و سالم عّ املرسلنی

خعین حسطوتند انذراء و عجز آوردند از اخنكه وصف كنند خدا را و فتند وا نرستمی الی خدا .و
اوا احلهاهّلل خعین محد اتخ الی خدا و محد وصیف اتخ كه خدا از برای خود فرولوده ههلخ
ك
مهه امئه و انذراء صفاتاللهند ولكن آن محد صلفخ بل رگ و صلفخ اعظلن خداتلخ و صلفخ
ب رگ صفیت اتخ كله خمصلوص خداتلخ و محلد خلامتالنذرلنی اتلخ كله اول و اشلرف خلل
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اتخ .این اتخ كه خدا وصف فرووده خود را حه ذات یآهذر

و اوتلخ صلفخ خلدا كله

ك
جمسن اتخ در وران وردم .پس غرر از ذات یآهذر الی خدا نرسخ .منلیبیلین یآهذلر علرض
كرد اذهی ون منیتوامن تو را تتاخش كمن ،ههخ اخنكله تلتاخشكلردن فعل اتلخ و فعل یآهذلر
الی خدا نرسخ .آن كه الی خدا حاشلد ذات یآهذلر اتلخ و خلدا خلود را تلتاخش كلرده حله
ذات یآهذر

 .حاال چون محد ذكر صفات نركوتخ ،پس حقرقخ محد و ذات محد ،ذات

یآهذر اتخ .و ذكر صفات نركو ،شكر اتخ .پس محد ،شكر اتخ و حا ن شكر ،ذات یآهذر
اتخ .پس ذات یآهذر ،شكر خداتخ .حاال از اخنجا هاهر ویشود وعین اعهلوا آلداود شكرا
و ملیل ون عغادی الشك ر اور فرووده اتخ خدا حند ان خلود را حله شلكر و ولراد ایلن اتلخ كله
عه كنرد در شكر خدا تا اخنكه جزای خرر بیابید .و حعد ویفرواخد و ملیل ون عغادی الشـك ر
حاال شكور كرسخ؟ شكور كیس اتخ كه نلوری از شلكر خلدا در دل او بیفتلد ،خعلین وعرفلخ
شكر خدا را داشته حاشلد و هر لاه شلكر خلدا را شلناخخ دوتلخ ولیدارد او را و هر لاه دوتلخ
دارد ،شكور اتخ و كن اتلخ كیسل كله شلكور حاشلد .خعلین كیسل كله دوتلخ یآهذلر حاشلد و
حشناتد او را كن اتخ .اوا جزای خرر چون ویخوانرد در ز خلارت كله ا .ذكـر اخلیـر كنـمت ّاولـه و

امله و فرعه و وعانه و وأواه و ونهتاه وعللوم اتلخ كله یآهذلر اتلخ و اولا آلداود ،آل ك
حممدنلد
تطماهللعلهین و آل ك
حممد شرعر ِان ووالی وتقرانند .و ب ر ان شرعران انذراجند تلطماهللعللهین و
این اتخ وعین علها ّاویت كانغیا حناسراجیل ا رچه وی و خند كاف زاجده اتخ ،غلط اتخ.
زاجده در كطم رتولخدا نرسخ و ویفرواخد علهای اوخ ون وث انذراء حیناتراجرلندَ .وثلش

هر اه كیس در یزد داخ شود و بررتد از كیسل كله ب ر لان یلزد كراننلد؟ ولی و خلد وثل فلطن و
فللطن و فللطن .حللاال بللر مشللا واضللح اتللخ كلله انذرلاء از نللور جسللد امئلله تللطماهللعللهین خل ل
شدهاند و از آجنا هن كه یآهذر فروودند اوا النغیی  .فانا و اوا الصاخق  .فـاری عـّ وعللوم شلد
كه انذراء فروعات یآهذرند و یآهذر اص اخشان و هر خك صفیت از صفات یآهذرند و جلوهای
از او خند .چنا ه صفخ ووتو خخ او در آجرنله ولویس جللوه كلرد و روحانرلخ او در آجرنله وجلود
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ح رت عریس جلوه كرد و اوتخ ك
جمسن یآهذر وهكلتا آدم و نلوح و ابلراهمی و هر خلك از انذرلاء
صفیت از صفات او و جلوهای از جلوههای او خند .و مهچننی اتخ داود جلوهای از جلوههای
اوتخ .و از آجنا كه فروود مهه یآهذران ومن و مهه اوصلراء بلرادر ولن علیل اتلخ و از آجنلا كله
ح رتاورر فروودند انا ووی انا عییس انا آدم انا ن ح و انا فطن و انا فطن ،واضح شد بر مشاها
كه اوتخ آدم اول و نوح اول و ووتای اول و عرسای اول ،حاال انذراء تعجر كردند در شكر
خدا و در وعرفخ یآهذر ،پس خدا جزای خرر حه آ ا داد و حه وعرفخ امئه فایز شدند ،و نقذا و
جنذلا تعجرل كردنلد در شللكر خلدا و خللدا جلزای خرلر عطلا فروللود و وعرفلخ انذرلاء را حله اخشللان
كراوخ فروود و نزدخك شدند حه اخشان .حاال چون امئه تعجر كردند در شكر خدا ،دل اخشان
شكور شد و چون انذراء تعجر كردند در شكر خدا ،دل اخشان شكور شد و چون نقذا و جنذلا
خلود یآهذلر اتلخ و
تعجر كردند در شكر خدا ،دل اخشان شكور شد .و چون ح رتاورلرِ ،

نفللس یآهذللر اتللخ ،ذهللتا تللرتاپای او و خكجللای او شللكر خللدا شللد و مهچنلنی انذرلاء چللون از
جسد امئه خل شدهاند و امئه مهه اخشان شكر شدهاند و حدن اخشلان ولمثر اتلخ و دل انذرلاء
اثر ،ذهتا اثر تاح ومثر خود اتخ و دل اخشان هن شكور شد و اخشان هن تعجر كردند در شكر
خدا و چنان شدند كه متام اخشان خكجا شكر شدند ،و چون انذراء ومثرند و دل ب ر ان شرعه را
از جسد انذراء خل كرده اتخ ،دل اخشان هن شكور شد .پس امئه حم نذوتند و انذرلاء حمل
ً
والختند و اوا شرعران حم انذراجند .پلس حقرقلة قللج شلرعران حمل نذلوت اتلخ ههلخ اخنكله
انذراء و شرعران از خود چر ی ندارند و فانرند در جنج نفس یآهذر ذهتا اخشانند حم نذوت و
حم نذوت هرك توحرد اتخ و هرك توحرد اخشانند .پس مهنی اتخ وعین ملوب ون وااله

مغره خعین قلوب دوتتان اوام ،قذر اوام اتخ و قذر اخشان حم حدن اخشان اتخ و حدن اخشان
انذراجند و دل انذراء حم والخخ اتخ و والخخ حم نذلوت اتلخ و نذلوت حمل توحرلد اتلخ و
ّ
مهه این واتطهها هراك توحردند .حاال ایلن اتلخ كله خلدا ولیفرواخلد وا كـا .اهّلل وعـذهبن و
ّ
ان ـ ف ـهین و در آخ له دخگللر و لیفرواخ لد وا كــا .اهّلل وعــذهبن و هــن خســتض رو ..از ای لن و لیفههر لد
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انشاءاهلل كه نور یآهذر در دل شرعران اتخ كه خدا عتاب منیكند حعیض را حه تذج اخنلا.
و اوا اتتآفار ههخ عق اتخ و عق  ،نور یآهذر اتخ كله در اخشلان اتلخ .ایلن اتلخ كله
ولیفرواخنلد از بلرای خلل دو حجلخ اتللخ :حجلخ هلاهره و او خلامتالنذرلنی اتلخ تللطماهلل
ً
علرهوآله و حجخ حا نه و آن عق اتخ كه نور یآهذر اتخ .پس حقرقة این ب ر واران حم
نذوتنللد و حملل توحردنللد چراكلله هللرچ خودمنللا نرسللتند و غررمناخنللد ،از خللود چرلل ی ندارنللد .و
مهچننی امئه هلن كله از خلود چرل ی ندارنلد و یآهذلر هلن كله از خلود چرل ی نلدارد ،پلس آجرنله
وحدتنلد و خكجلا صلفاتاهلل شلدهانلد و قلول اخشللان قلول خلدا و فعل اخشلان فعل خداتلخ .حللد
نگفته شاعر عرب:

ولكل كلن عظللن السللاق ونللك دقر ل

و عرنك عرناهلا و جرلدك جرلدها

پس صفات خدا در یآهذر جلوه كرده اتخ و مهله آن صلفات از یآهذلر حله امئله جللوه
ك
كرده اتخ و مهه آن صفات از امئه حه اخشان جلوه كرده اتخ .پس ركن راح جتیل خداتخ در
ّ
این عاو چنانكه ح رتاورلر ولیفرواخلد جتـّ هلـا فاشـرم و الع ـا فـتألألت فـالیق یف ه خهتـا
وثاله و اا ر عفا افعاله.
هبرحال نور یآهذر

تابید حله قللج شلرعران ،پلس اخشلان شلكور شلدند و مهله اخنلا

شكر خدا شدند و شكر اخشان شكر خداتخ .غرض؛ هركس اخشان را شناخخ ،شلكر و محلد
خدا را ها آورده و هركس اخشان را نشناخخ ،شكر و محد خدا را ها نراورده .لكن چله فاخلده
ا ر لوها حاد منیكرد و ترنهها تنگی منیكرد هرآخنه چر ی چند وی فمت كه ر عذادات مشلا بلر
مشا آتان ویشد .اوا مشا حكاخخ حیناتراجر كردهاخد كه فتند وا َو كن و تلوی منیخواهمی ،وا
عدس و یاز و چآندر و حاقط ویخواهمی .نگتاشترد وطالج حلند از بلرای مشلا حگلو می و نلوعی
كردخد كه حرفن آود اترار ف رلخ را از برای مشا حگو می و حلال اخنكله هنلوز خلك ف لرلیت از آن
ف اج را كه ابن ایاحلدخد ك
تین برای ح رتاورر فته نگفتهام .ا ر چر ی از آ ا حگو می چه
خواهرد كرد؟ وی وجرد از آ ا وگو و مهنیها كله ولا ولیخلواهمی حگلو ،و ندار خلد ولدركی حلاالتر از
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ك
اد كله حلظ اتلرار ف لرلخ را بذر خلد ،هلان ولیكنرلد هرچله ولیبینرلد مهلنی هسلخ و هرچله
منیبینرد نرسخ .و این وث مشا وعاخنه وث آن روتتای اتخ كه پسر او از پلدرش رتلرد ای
پدر ،آخا پادشاه چه ویخورد؟ فخ حاحا آن وث وا و تو نرسخ كه اهگاهی حگرروان ویآخلد و
آب یتو ویخور می .او دارد صذح آب یتو ویخورد و شج آب یتو .حیل چون ندخده بود غرلر
از یه و یتو چر ی ،هلان ولیكلرد پادشلاه هلن غرلر از ایلن را ندخلده .هر لز رعرلخ منلیتوانلد اولر
پادشللاه را وتحهل حشللود و درك وقاوللات تلللطان را حكنللد .اوللر تلللطنخ شللأن تلللطان اتللخ،
مملكخداری شأن دا نرسخ و دا ز خاده از حوصله خود را درك منیكند و هبهنی پسخ فطری
تاخته اتخ.
حاری ،وقصود وا اخنا نذود خدا كشانرد وا را حه اخنجاها .كطم وا در ایلن بلود كله فتلمی
كه خدا را ثوای اعظن از شكر نرسخ و اوا شكر آن اتخ كه خدا هرچه حه تو حدهد ،مههاش را
ً
در راه خدا خرج كین .وثط دتخ حه تو داده و تو حه آن دتخ در راه خدا ویدهی و چشن حه
تو داده و تو حه آن چشن غرر خدا منیبیین و حله تلو عقل داده و حله آن عذلادت خلدا ولیكلین و
عه صالح شكر اتخ .پس هركس حا مهه جوارحش و ودركاتش ا اعخ خدا كلرده ،عهل
صالح ها آورده اتخ و هركس عه صالح ها آورده شكر خدا منوده ،و هركس شكر خدا مناخد
ههخ نعهخ خدا ،پس خدا نعهخ او را ز خاد ویكند و او را نورایتر ویكند تا اخنكه مهله او را
نور یآهذلر احا له ولیكنلد .پلس دل او شلكور ولیشلود ،پلس هر لاه دل او شلكور شلد واضلح
اتخ از آل یآهذر اتلخ

و یآهذلر ،داود اول اتلخ .پلس اولر كلرده اتلخ خلدا ولردم را حله

عه آلداود ،خعین از اخشان اخت مناخند آ ه خبواهند و اخشان را حشناتند و اخشلان را دوتلخ
حدارند .این اتخ كه ویفرواخد اعهلوا آلداود شكرا و ملیل ون عغادی الشك ر خعین عه حكنرد
عه آلداود را در حالیت كه شاكر حاشرد ،و اوا كن اتخ كیس كه شكور حاشد .حیل كن اتلخ
كیس كه متكنی اخشان كند و كن اتخ كیس كه اخشان را حشناتد و دوتخ حدارد.
حاال ك
تخ اخنكه شكر اف

اتخ از ر عذادات این اتخ كه شكر اتن محلد اتلخ و
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اتن صفخ اتخ .پس هركس شكر خدا كرد ،یآهذر را شناخته و یآهذر شناخته منیشود وگر
حه صفات او و صفخ او هن پس از خودی اوتخ و خودی او امئهاند تطماهللعلهین .پس در
این وقام مهه واحدند چنانكه شهادت ویدهی و وی وی اش ا ّا .ارواحكن و ن ركن و ینتكن
واحا و مهه ك
حممـا ّكلنـا ّ
حممـا اوسـطنا ّ
حممـا آررنـا ّ
حممدند چنانكله فروودنلد ّاولنـا ّ
حممـا .پلس
صفخ یآهذر را هركس شلناخخ ،نفلس یآهذلر را شلناخته اتلخ و شلناخ ذات یآهذلر هلن
حاص منیشود وگر حه صفات او و صفات او صفات امئه اتخ تطماهللعلهین و صفات امئه
شرعرانند .پس هركس شرعران را شلناخخ امئله را شلناخته و هلركس امئله را شلناخخ یآهذلر را
شناخته و هركس یآهذر را شناخخ خدا را شناخته .حاال مهنی اتخ وعلین وـن عـرف ن سـه
فقاعرف ّربه حه این وعین كه ذات او نوری اتخ از حدن امئه و حدن امئه دل ككملنی اتخ و دل
اخشان حدلریل كله علرض شلد حمل توحرلد اتلخ .پلس هلركس ذات خلود را شلناخخ خلدا را
شلناخته و شلكور شلده اتلخ دل او حسللذج نلور یآهذلر .پلس كوتصللف شلده اتلخ حله صللفخ
شكور خخ یآهذر چنانكه خود او شكور شده و اتن ردخده برای یآهذر

چنانكه ذكر شد و

اص شكر ،محد اتخ و اف

از محد حاودی اتخ كه خدا برای خود قرار داده اتلخ و آن

ذات وقلدس یآهذلر اتلخ

و كیسل دخگلر شاخسلته خلدا نرسلخ وگلر ذات یآهذلر .ههللخ

اخنكه او اف

و اول واخل اهلل اتخ و اول واخل اهلل فاتح اتخ و فاتح حاخلد خلامت حاشلد.

پس او خامت اتلخ و فلاتح چنانكله ولیخلوای در ز خلارت حكـن فـتح اهّلل و حكـن خیـمت و از اخنكله
توره محد را فاحتة الكتاب قرار دادهاند و او را در اول كتاب تاردهاند و در این عاو این توره
دلر فاحترخ اوتخ و دلر وقاوات و اترار اوتخ .از آن له در این توره پنجاتن اتلخ و
ً
وثط احلهاهّلل ّ
چند ك
رب العاملنی كه وی وی حه نذوت و فاحترخ و خامترخ و رتالخ یآهذر
تخ؛
ً
اقرار كردهای .پس شكر خلدا را هلای آوردهای حقرقلة لكلن نله محلدی كله از روی دل ُ لر درد

حگوی زحای ،وث كیس كه فقرر شده اتخ و وی و خد خداخا ورا فقرر كردهای خوب ،احلهاهّلل
ّ
رب العــاملنی خلا كیسل كلله وللر خض شللده اتللخ و ولیخواهللد برخرلزد و راه بللرود و خبللورد ،چللون
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منیتواند تری حاال ویكند و وی و خد احلهاهّلل ّ
رب العـاملنی خلا اخنكله كیسل از او ارلرد خلا لذكلار
تعخض وی و خد احلهاهّلل ّ
دارد خا هرچه ویخواهد منیشود از روی ك
رب العاملنی ،خداخا شكرت.
ً
نه این اتخ محدی كه الی خدا حاشد .ا ر كیس محلد كنلد حقرقلة خلدا را ،رل عذلادات او

صحرح اتخ و دعای او وستجاب اتخ ههخ اخنكه محلد اف ل از رل عذلادات اتلخ و
ثواب او بیشتر اتخ از ر عذادات و از مهنی اتخ كه ثواب صللوات بیشلتر اتلخ از رل
ّ
اذكار ،و صلوات در حتخ احلهاهّلل اتخ حه این ور كه آن چهار ركن اتخ :اول الل ن اتخ و
ّ
مـل و آن در حتلخ اهّلل اتلخ و تلروم عـّ و آن در حتلخ ّ
رب
آن در حتخ احلهـا اتلخ و دو می

اتخ و چهارم ّ
حمما اتخ و آن در حتخ العاملنی اتخ .و هركس اقرار حه نذلوت كنلد ،اقلرار حله
توحرد كرده اتخ و هركس فخ احلهاهّلل ّ
رب العاملنی پس اقرار حه توحرلد و نذلوت و والخلخ و
دوتلیت دوتللتان و دمشللین دمشنللان كلرده اتللخ و مهلله در او وللتكور اتلخ .ز یراكلله چهللار كلهلله
ّ
ّ
وذنای اتطم در این اتخ حه این ور كه هر اه الل ن فلیت سـغحا.اهّلل فتلهای ،و هر لاه مـل
فللیت احلهــاهّلل فتللهای ،و هر للاه عــّ فللیت الالــه ّاال اهّلل فتللهای و هر للاه ّ
حممــا فللیت اهّللا كغــر
فتهای .پلس هلن توحرلد كلردهای خلدا را و هلن اقلرار حله نذلوت كلردهای و هلن اقلرار حله والخلخ
كردهای و هن اقرار حه دوتیت اولراء خدا كردهای .این اتخ كه هركس صلوات حفرتلتد اركلان
ارحعه را اقرار كرده و اف

اتخ این عذادت از ر عذادات .ههخ اخنكه این اص اتخ و

حایق فرع.
و اوا اواوخ این كطم اتخ ههخ اخنكه یآهذر فروود عیل نفس ون اتخ و مهله امئله
هن وتحدنلد چنا له در ز خلارت ولیخلوای اشـ ا ّا .ارواحكـن و نـ ركن و ینـتكن واحـا  .و اولا
شرعران داخ این كلههاند ههخ اخنكه آلحمهدند و ح رت یآهذر فروود انـا و عـّ ابـوا هـذه
ّ
االوة و در حمكخ ثاحخ اتخ كه ولد جزء پدر اتخ .اوا پدر و وادر چنانكه وارد شلده اتلخ
ته پدر اتخ و ته وادر :خكی پدر و وادر نورای و آ ا یآهذر و ح رت اوررند ،و خكلی پلدر و
وادر هلهای و آ ا احاحكر و عهرند ،و خكی پدر و وادر دنرای و آ ا مهنی پدر و وادر این عاهند
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و خدا اور فرووده اتخ مشا را حه احسان كردن حه پدر و وادر نورای خود در آجنا كه ویفرواخد و
ّ
ومینا االنسا .بوالاخه احسانا محلته ّاوه كرها و وضعته كرها .و اوا از برای پلدر و ولادر هلهلای
ی فرووده اتخ مشا را از ا اعخكردن آ ا در آجنا كه ویفرواخد و ا .جاهااك عّ ا.تشرك یب
وا لیس لك حه علن فالتطع ها .و اوا از برای پدر و وادر دنروی ویفرواخد و ماحهبها یف الانیا
وعروفا.

و حه عذاری دخگر ك
حممد اتن اتخ از برای نفس یآهذر و ذات او بیرون از اتلن و رتلن

اتخ و نفس یآهذر ،ح رتاورر اتلخ و فتلمی كله ح لرتاورلر و امئله از نلور واحدنلد ،پلس
ّ
ّ
آل ك
حمما و آل ّ
مل عّ ّ
حمما ذكر اركان ارحعه
حممد شرعران ووالی كوتقرانند .پس در كلهه الل ن
ّ
ّ
هسخ الحماله .پس آن تهذكر دخگر هن در این هسخ .حاال وعین اخنكه ولی لوی الل ـن مـل
حممــا ای لن اتللخ كلله و لی للوی اذه لی درود حفرتللخ بللر ك
حممــا و آل ّ
عــّ ّ
حممللد كلله نفللس یآهذللر
اتللخ

حممللد كلله ش لرعرانند .و تللأو خلش ای لن اتللخ كلله اذه لی ك
و بللر آل ك
حممللد را حللده حلله امئلله

تطماهللعلهین و شرعران خعین نور یآهذر را حده حه اخشان .و حه وعین دخگر خعلین رتلالخ را در
امئلله قللرار حللده و والخ لخ را در ش لرعران .ای لن اتللخ كلله امئللهانللد ووض ل رتللالخ چنانكلله در ز خ لارت
ویخوای و ووضع الرسالة و شرعرانند ووض والخخ.

ّ
حاال كه دانسترد وذنای اتطم سغحا.اهّلل و احلهاهّلل و الاله اال اهّلل و اهّللا كغر اتخ و هر اه

صلوات فرتتادی وذنلای اتلطم را درتلخ كلردهای ،پلس خبلوان صللوات كذرلر را تلا متلام كلرده
حایش مهه عذادات را .و حدخد اتخ كه هركس خكذار خبواند صلوات كذرلر را پلاك ولیشلود از
رل ناهللان چنانكلله از وللادر وتولللد شللده و آن ایلن اتللخ مــلوات اهّلل و مــلوات والجكتــه و
حمما و آل ّ
انغیاجه و رسله و مجیع رلقه عّ ریر رلقه ّ
حممـا و السـالم علیـه و علـهین و رمحـة
اهّلل و بركاته.

ّ
حاال چون حاخد اوروز خمت كنمی ذهتا شرحی برای الاله اال اهّلل حگوجمی تا هر خلك حقلدر خلود

هبرهای بذر خد.
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ّ
ّ
اوا حروف الاله اال اهّلل دوازده اتخ حه عدد امئه ا هار و هر حریف از الاله اال اهّلل آخخ خكی
ّ
از امئه ا هار اتخ چنانكه در ز خارت ح رت اوامرضا وی وی السالم عّ حروف الاله اال اهّلل
ّ
یف الرموم املسطرات و اوا در وعین الالـه اال اهّلل هر خلك از امئله وقلام خمصلوی دارنلد ا رچله مهله
ّ
حكاخخ ویكنند ر خگانگی خدا را؛ از این اتخ كله الالـه اال اهّلل ركلن تلروم از اركلان اتلطم
ّ
اتخ و ركن تروم وقام امئه اتخ تلطماهللعللهین و لر كلردهانلد وقلام الالـه اال اهّلل را مهچنانكله
ّ
ویفرواخد فهبن وألت مسا ك و ارضك حیت ا ر ا .الاله اال ان  .پس حه اخشان ر كردهای آ ان
وشرخ و ارض اوكان خود را و چون هر حلنلدی را آ لان ولی و خنلد و هلر پسلیت را ارض ،ذهلتا
وی وی ر كرده حه اخشان ر

اءها و ر ارضها را .پس هرچه در وللك هسلخ شلجوی از

شجونات و نلوری از انلوار او خنلد و هلر شلریئ صلفیت از صلفات او را حكاخلخ ولیكنلد و نلوری از
جلوه آن ب ر واران اتخ در هر ذرهای ،كه مهه ْ
ذرات خدا را توحرد ویكنند بواتطه آن جللوه.
پس نرسخ شناختین از برای خگانگی خدا بر هلرچ شلریئ وگلر بواتلطه آن جللوهای كله در هلر
شریئ اتخ از صفات امئه تطماهللعلهین .و مهچننی وقیت كه ح لرترضلا در حمهلیل بودنلد
كه ویرفتند حه وس و عی از دوتتان در عقج حمه ویرفتند و خواهش كردند حدخیث آن
ب ر وار رواخخ كنند .پس ح رت تر خود را از حمه بیرون آوردند و حعد از رواخخ فروودند كه
ّ
خدا ویفرواخد الاله اال اهّلل حصن و ون درل حصن اون ون عذایب پس مهه قلهدا ای خود را
بیرون آوردند و نوشتند .و چون قدری تشر خف بردند تر وذارك خود را از حمه بیرون آوردند و
فروودند حشرو ا و انا ون شرو ا حه این وعین كه فروودند ون هن خك شر ی از شرو الالـه
ّ
اال اهّلل ویحاشن و ا ر حلا كیسل نذاشلد دوتلیت اولام هشلمت ،هرآخنله حله خگلانگی خلدا قاجل نشلده
ّ
ّ
ز یراكلله فت لمی الالــه اال اهّلل وقللام امئلله اتللخ و مهلله امئلله وتحدنللد و مهلله حللا هللن خ لك الالــه اال اهّلل
ّ
متامشدهاند .پس ا ر خكی از اخشان نذاشد الاله اال اهّلل متام نرسخ .پس دوازده وقام اتخ الاله
ّ
اال اهّلل و هر وقاوی خمصوص اتخ حه خكی از امئه تطماهللعلهین .پس هر اه وقام ح رترضا
ّ
را كیس در الاله اال اهّلل اقرار نكند ،خگانگی خدا را اقلرار نكلرده و خلدا را توحرلد نكلرده و هلركس
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ّ
ً
مهه امئه را در الاله اال اهّلل اقرار كند خدا را توحرد كرده حقرقة و مهنی اتخ توحرلد خلدا .پلس
هركس خدا را توحرد كند بواتطه امئه توحرد ویكند .نشنردهای چون وطجكه دخدند خگانگی
امئه را فتند این اتخ خگلانگی خلدا؛ پلس امئله وطلل شلدند از قللج وطجكله و فروودنلد الالـه
ّ
ّ
ّ
اال اهّلل ،پلس شلرعران فروودنللد الالـه اال اهّلل ،پللس وللموننی جللن فتنلد الالــه اال اهّلل ،پللس وطجكلله
ّ
فتند الاله اال اهّلل .این اتخ كه اول اور ح رترتول نع خود را دادند حه ونلادی و فروودنلد
ّ
برو در كوچه و حازار و ندا كن كه هركس حگو خد الاله اال اهّلل از روی اخطص ،واجج ویشود بر
ّ
او ج ك خ .پس از اخنجا وعلوم شد كه هر اه كیس خلك اولاوی را از شلرو الالـه اال اهّلل ندانلد ،در
توحرد خالّ نرسخ و ا ر كیس از روی اخطص توحرد نكند آن را ،توحرد نكرده اتخ خدا
ً
را احدا .وث هیود و نصاری و جموس و صوفره و خمالفنی .پس از اخشان كیس توحرد منیپتیرد
و حا اتخ توحرد آ ا و منیتلوان پلتیرفخ توحرلد را از كیسل كله خلالّ نرسلخ توحرلد او.
ّ
چنانكه شرطان حه ح رت فلخ حگلو الالـه اال اهّلل فروودنلد خلوب كطولی اتلخ لكلن نله از تلو
حشنوم.

ّ
ّ
هبرحال ،اه الاله اال اهّلل امئهاند مهچنانكه در ز خارت ویخوای خا اهل ال اله اال اهّلل.
ّ
ّ
و اوا اخنكه اوام فروود انا ثال شروم الاله اال اهّلل این اتلخ كله الالـه اال اهّلل خعلین نرسلخ

خدای هز خدای خگانه و خدای خگانه را اقرار نكرده اتخ كیس كه نذوت و والخخ و دوتیت
ّ
دوتتان خدا و دمشین دمشنان خدا را شرو الاله اال اهّلل نداند ز یراكه شناخته منیشود خدا وگر
حه یآهذر و شناخته منیشود ذات یآهذر وگر حه نفس او ل ح رت اورلر ل و چلون مهله امئله از
خلالّ اخشلان صلفات
نور واحدند ،پس شناخته منلیشلوند امئله وگلر حله صلفات ،و شلرعران
ِ

اخشانند .پس شرو شناخ خدا شلناخ

یآهذلر اتلخ و شلر شلناخ

یآهذلر شلناخ

امئلله اتللخ و شللر شللناخ امئلله شللناخ دوتللتان اخشللان اتللخ و دوتللیت دوتللتان اخشللان،
دوتیت خود اخشان اتخ .ههخ آنكه دوتخ كیس اتخ كه دوتلخ دوتلخ حاشلد و دمشلن
دمشن ،و دمشن كیس اتخ كه دوتخ دمشن حاشلد و دمشلن دوتلخ .پلس شلناخ دوتلتان
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اخشان و حمذخ دوتتان اخشان شناخ و دوتلیت امئله اتلخ .پلس خلك شلر از شلرو الالـه
ّ
اال اهّلل وعرفخ یآهذر اتخ و خكی وعرفخ امئه اتخ و خكی وعرفخ شرعران .حاال هلركس ایلن
ك
ّ
ته شر را كاو كرد ،الاله اال اهّلل فته و خگانگی خدا را اقرار كرده و توحرد كرده واال غرر از این
ته شر  ،خدا توحرد كرده منیشود.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه یو خكن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون اجل ّن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

كطم در این اتخ كه قرآن فروای اتخ از جانج خدا و در آن حمكهای اتخ از برای
مشاها كه حه آ ا حاخد عه كنرد و از آن له اتخ اولری كله در ایلن فقلره فرولوده اتلخ اخنكله
فتمی تفصر این را تا ونهتی شد حه جای كه فتمی واجج اتخ از بلرای واهلا وعرفلخ خلدا و
وعرفخ یآهذر و وعرفخ امئه و وعرفخ ركن راح  .و هر اه حه این اور عه كردخد ،حه مهه اورهای
خدا عه كردهاخد ههخ اخنكه این اص دین اتخ و مهه اواور و نلواهی ،فلروع دیلن .و ولراد
ً
این اتخ كه قاحلرخ هر عاهی حقدر علن اوتخ .وثط قاحلرخ جنار حقدر جناری اتخ و قاحلرخ

صخاف حقدر ك
زر ر حقدر زر ری اتخ و قاحلرخ ك
صخایف اتلخ و قاحلرلخ عللن رول و جفلر و اوثلال

اخنللا حقللدر قاحلرلخ آن علللوم اتللخ و قاحلرلخ علللن فقلله حقللدر دانسل وسللاج شللرعره اتللخ و
قاحلرخ علن اصول و وعای و بیان و ونط و اوثال اخنا هن حقدر قاحلرخ آ ا اتلخ و قاحلرلخ
عاو حه علن حمكخ فلسیف و حمكخ یونای و ج و اوثال اخنلا هلن حقلدر آن عللوم اتلخ .و
مهچننی قاحلرخ علن حه حمكخ اذهی و ف اج امئه هن حقدر ف رلخ اتخ .پس مهنیقدر كه
علن فقه ز خادی دارد بر دانس تایر علوم ،فقره هن مهلنیقلدر ز خلادی دارد بلر علهلاء دخگلر؛ و
مهنیقدر كه ف رلخ اه بیخ ز خادی دارد بلر دانسل وسلأله غسل و تلرهن و شلك و تلهو و
حرض و نفاس و اوثال اخنا ،مهنیقدر راو خان ف اج و علهاء اه بیخ ز خادی دارند بر فقها.
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ا رچه فقره هن ضرور اتخ برای اخنكه

كند وساج فقهره را و هركس وعط ایلن وسلاج

حاشللد بللرود نللزد او ،وثل زر للر كلله هللركس انگشللتر ولیخواهللد ولیرود نللزد او ،و جنللار كلله هللركس
صللندوق ولیخواهللد ولیرود نللزد او ولكللن چلله نسللذخ اتللخ فقرله را حلله عللاو كربللای! ههیلات،
وعرفخ حرض و نفاس كجا و وعرفخ خدا و رتول كجلا .حلیل اخلخ آن هلن كیسل اتلخ كله
ضرور اتخ وث جنار و زر ر و حقال و نانوا و اوثال اخنا كه هركس خاد حگررد علاو ولیشلود .ا لر
كیس دخگر هن این كتاهبا را خبواند خاد وی ررد ا رچه فرنگی حاشد .پس علن اهل بیلخ چرل ی
نرسخ كه خبوانند و خاد حگررند ،حلكه علن اه بیخ علهی اتخ كه دخدی اتخ ،حاخلد دخلد او
ك
را ،و حظ هركس نرسخ و آن شأن واتخ .خدا بر وا و ك خ تارده و این علن را حله ولا داده و
حاال خواتته و داده .ام حیساو .النـاس عـّ وااتـاهن اهّلل وـن ف ـله و جمللس عللن اهل بیلخ
اف

اتخ از ر ف لاج و حمل نل ول وطجكله اتلخ و وطجكله بلر حاضلر ین در آن حسلد

ویبرند و این حم ن ول فرض اتخ و مهه وطجكه بر اه این جمللس دعلا ولیكننلد و جمللس
علن اه بیخ ،این جملس اتخ .پس اآلن این جمللس هبتلر اتلخ از رل جملالس و در هلرچ
والخیت چننی جملیس نرسخ و این جملس هبتلر اتلخ از رل جملالس حقلدری كله شلرافخ دارد
یآهذر بر رعرخ خود.
فرن

و برهلان بلر اخنكله در هلرچ والخلیت چنلنی جملیسل نرسلخ ایلن اتلخ كله از لله والخلات
ُ
ك
و انگلرس و ا ُرس و والخات كفار اتخ كه هرچ ذكلر ف لرلخ در آن والخلات منلیشلود ،و

وث چنی و واچنی و خبارا و اوثال اخنا هن ا ر كهی از شرعه حاشند ذكر ف رلخ اقت اء منیكند
در آن والخات كه جملیس بیاراخند .و اوا وث واوراءالنر و ختا و خ و عراق عرب از حلساء و
قطرف و ودخنه و وكه و اوثال این والخات هن وعللوم اتلخ كیسل كله حتوانلد عللن اهل بیلخ را
این لور برتلاند نرسلخ .و علراق عجلن از لله كاشلان و اصلفهان و لران و قل و ین و تذر یلز و
مهچننی در حطد ترستان آجناها هن چننی جملیس ونعقد منیشود .و اولا در كرولان كله از مهله
والخات هبتلر بلود در ذكلر ف لرلخ كله ولیبینرلد اآلن در آجنلا نرسلخ كیسل و مهچنلنی كلرحط كله
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اخللتطیف اتللخ و چنلنی كیسل كلله نشللر ف لرلخ كنللد نرسللخ .پللس ونحصللر شللد اوللروز چن لنی
جملیس در این والخخ یزد كه حم ن ول فلرض اتلخ و حمل نل ول وطجكله اتلخ .و هلركس در
این جملس حنشرند خداوند عاو ناهان او را ویآورزد و هركس قدم بر دارد حسوی این جمللس
خداوند حه هر قدوی چندین هزار حسنه برای او وینو خسد .و اوام مشا ویفرواخلد هلركس نظلر
حسوی عاهی كنلد ،ثلواب دوازده هلزار خلمت قلرآن صلحرح خلدا حله او عطلا ولیفرواخلد .و ثلواب
بیشللهار خللدا قللرار داده اتللخ بللرای مشاهللا كلله در ای لن جملللس آوللدهاخ لد و للوش حلله ف لرلخ
ویدار خد و حتصر وعرفخ اخشان ویمناجرد كه این جملس نجاخش تفصر آ ا را ندارد.
هبرحلال وقصلود اخنلا نرسلخ ،كلطم در ایلن اتلخ كله هلركس امئله را شلناخخ ،خلدا را
توحرد كرده و شناخ اخشان شلناخ خداتلخ ویل ك
جهلال منلیداننلد چله ولی لو می و هلان
ویكنند كه شناخ

امئه مهنی شناخ جسن اخشان اتخ كه در عاو عرض آودنلد و ك
جمسلن

در وران وردم راه ویروند و اك و شرب ویمناخند و نكاح ولیكننلد و ا لاء اخشلان فلطن بلود و
ا اء آحاء و اجداد اخشان فطن .حاشا ،نه این اتخ شناخ امئه .و ا ر حه عذرت نظری كنرد
و حه متام دل خود حا ون حاشرد ،ویفههرد چه وی و می .انشدكن حاهلل ا ر وعرفخ امئله مشلا ایلن
بللود هرآخنلله حاخسلیت مهلله هیلود و نصللاری و تل كلین را دوتللخ داشللخ ههللخ اخنكلله اخشللان مهلله
ویدانستند كه اوام مشا ا ش عیل اتخ و اتن پدرش ابو الج اتخ و داواد یآهذر هن بود
ك
پسرعن یآهذر بود و آود در ودخنه و حسن و حسنی فرزندان او بودند و جنگهای او را دخدند
و

و شنردند و تخاوت او را دخدند و تلوك او را دخدند حا وردم و عذادت او را دخدند .پس اخنكه
ك
نرسللخ شللناخخ آن ب ر للوار .پللس شللناخ او حللظ هللر كللس نرسللخ و من لیتوانللد كیس ل او را
حشناتد وگر شرعه او كه شعاع آن ب ر وار اتخ و شعاع آن ب ر وار از اوتلخ چنانكله فروودنلد
شیعتنا ّونا كشعاع الشهس ون الشهس و ویفرواخد و رلقوا ون فاضل ینتنا .و شرعه را شرعه
وی و خند ههخ اخنكه اخشلانند اشلعه اولام .پلس غرلر از اشلعه كیسل یپ منلیبلرد حله ونرلر ،پلس
ً
منیشناتد او را كیس احدا وگر شلرعه خلالّ و حعلد هلركس ولیشناتلد از او ولیشناتلد وثل
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شعاع حعد كه از شعاع قذ فرض وی ررد .پس حاال هركس شرعه بوده اتخ در عاو كذر آ ه
وا از ف اج اوام ولی لوجمی ،حله خلادش ولیآخلد آ له را از ف لاج كله آجنلا دخلده بلوده اتلخ .و
مهنیكه شنرد وتحرك ویشود و حه هرجان ویآخلد و وشلعوف ولیشلود و حله شلور در ولیآخلد و
حرارت او ز خاد ویشود .پس دوتیت او ز خاده ویشود .و اوا هر كس در كذر از اشعه نذوده ،آ ه
از ف اج كه ویشنود چون آجرنه قلج او ك
وعوج اتخ كج ویفههد خا منیفههد و ا ر هن حفههد

ردن خود را ویكشد و پشخ خود را راتخ ویكند از وحشخ و لوی او حاد ویكند و ترنه او
تنگی ویكند و قلج او وحشخ ویكند و از آنكه هسخ تن ل ویكند.
حاال شرعه اوام خود را صلاحجقلدرت ولیدانلد و صلاحجكلرم ولیدانلد و ولیدانلد كله
اوتللخ خ لداهلل الذاتللطه و ع لنیاهلل النللاهره و اذن اهلل و مه لنیكلله و لیشللنود از اوللام خللود كلله
ّ
ویفرواخد انا الذی اتقلج یف الص ر كیف اشا تصدی ولیكنلد و متكلنی ولیكنلد او را در هرچله
ّ
حفرواخد .چنانكه ویفرواخد انا الذی اتقلج یف الص ر كیف اشا و ویفرواخد انا ن ح انا ابـرهمی انـا
ووی انا عییس و ویفرواخد انا الل ح انا القلن انا مغل القلن انا مغل الل ح و ویفرواخد ون بودم حلا
هر یآهذری در غرج و آودم حا خامتالنذرنی حه شهاده .و ویفرواخد انا االول و انا االرر و انا الظاهر
ّ
و انا الغا ن و انـا حكـل ی علـمی .و اولام در تفسلرر ا لاء احلسلین ولیفرواخلد حنـن واهّلل االمسـا
احلسن وهكتا هر ف رلیت از آقای خود حشنود ز خاده از آن ویداند؛ حلكه ویداند كه احدی از
عهده وصف اوام بر منیآخد و ا ر ر خل جن و انس حنو خسند حا آب در خاها و اشجار تا متام
شوند اخنا ،چر ی از ف اج

فته نشده اتخ .این اتخ كه اوام فروودنلد آ له از ولا حله مشلا

ویرتد ترشحی اتخ .و ویفرواخد منیرتد از وا حه مشا وگر نصف اللف كله خلك نقطله حاشلد.
وهكتا از احادخد وتواتره ثاحخ اتخ كه اخشانند ونرر ك و حاعد ایاد و علخ غای خل  ،و
ر صفات خدا .چون خدا علرنی را خل كرد ر خررات را در آجنا تارد،

مهچننی جاو
ك
امئه
تجنی را هن در وقاح خل كرد و ر خذاجد را در آجنا قرار داد .پس وقاح امئه وا
ك
تجرین آفر خد و وقاح شرعران نرز در تجنی از اشعه او خل كرد .پس شرعران عیل از ف اج
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عللیل وشللعوف و لیشللوند و حلله هرجللان ولیآخنللد و از خذاثللخ امئلله تللجرین وكل كلدر و لیشللوند .و
مهچننی شرعران امئه تجرین از شنردن وزخرفلات آ لا و از خذاثلخ آ لا حله هرجلان ولیآخنلد و
وشعوف ویشوند و از شنردن ف رلخ امئه وا وحشخ ویكنند و لوهای اخشان حاد ولیكنلد و
ترنههای اخشان تنگی ویكند ههخ اخنكه وناتذخ ندارند .و ر دوتتهیا از وناتذخ اتخ
و ر دمشنهیا از ونافرت ،و هر اه كیس خبواهد حشناتد تجرین را از علریین ،حه ذكر ف رلخ
امئه اهر ین اوتحان كند .هر اه از این ذكرها وحشخ كرد و ترنهاش تنگی كرد ،ویشناترد او
را .پس این اتخ ورزان و از حلج و حآلض ح لرتاورلر هلاهر ولیشلود نلور از هلهلخ ههلخ
اخنكه او قاتن ج ك خ و نار اتلخ و دوتلخ او مهرشله در هبشلخ اتلخ و دمشلن او مهرشله در
جهمن؛ ز یراكه دوتخ عیل مهرشه در ا اعخ اتخ و مهرشه رو حه او ویرود .حاال این اتخ

كه فروودهاند ّ
حج عّ حسنة ال ت ّر وع ا سـیجة و حضـض عـّ سـیجة ال تن ـع وع ـا حسـنة .حلاال
احلهدهلل كه ك
حج عیل در ترنههای مشاها جا كرده اتخ و عطوخ او مهنی اتخ كه حه این

جملس آودهاخد ا ر نذود حج عیل در ترنه مشا منیآودخد حه این جملس .پس حاال كه از بركخ
آن ب ر وار حه این جمالس حاضر شدهاخد انشاءاهلل از آ ه كردهاخد قذ از این حاز شخ مناجرد تا
اخنكه بر یزد ناهان مشا وث بلرگ از درختلان ،و توحله را قذلول ولیكنلد خلدا ههلخ اخنكله توحله
قطرهای اتخ از در خای جود عیل بن ای الج .نه اخنكه توحه هن عذادی اتلخ؟ و عذلادت
خرر اتخ و اصل مهله خرلرات اوتلخ چنانكله در ز خلارت ولیخلوای ا .ذكـر اخلیـر كنـمت ّاولـه و
امله و فرعه و وعانه و وأواه و ونهتاه پس هر اه خكقطره از در خای جود اوام تو ،ر ناهلان
را پاك كند بذرنرد در خای جود او چرسخ! این نشانهای اتخ از جود آن ب ر لوار؛ وشلخ منونله
خروار اتخ .چون نور مشس هن روشن ویكند وث آفتاب ،قطرهای از جود او هن پاك ویكند
ر ناهان تو را و ویخبشد مهله را .پلس شلرعران خلالّ ایلن ب ر لوار كله ووجهلای در خلای
جود او ،حلكه خود در خای جود آن ب ر وارند چه ویكنند؟! اهللاكذر چله حگلو می؟! و حلال آنكله
اخشان اه اواوند .منیبیین ح رت یآهذر فرولود انـا و عـّ ابـوا هـذه ّ
االوـة و در حمكلخ ثاحلخ
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اتخ كه ولد جزء پدر اتخ .پلس شلرعران را وناتلذخ اتلخ حلا ونرلر خلود و حلا ایلن وناتلذخ
اتخ كه چون ویشنوند ف رلخ آقای خود را حه هرجان ویآخند.
غللرض كلله آلعللیل ت لردقریش اتللخ ا رچلله ت لراهحذش ل حاشللد چنانكلله ح للرتاور لر
فروودند حمهد ا رچه از صلج ابوحكر اتخ ویل از آل ون اتخ و آل ایحكر كافر اتخ ا رچله
تردقریش حاشد .چنانكه خدا فرولود حله نلوح كله ایلن پسلر تلو نرسلخ و ایلن عهل غرلر صلالح
اتخ .پس هر اه ذكر ف رلخ ح رتاورر را حگوجمی هركس از آل اوتخ بر هبجخ او ویافزاخد
و هركس از اوالد ایحكر اتخ ك
وكدر ویشود و وی و خد اخشان غلو كردهاند و وراتی كه از برای
عیل ذكر ویكنند دروغ اتخ و وی و خند اخشان عیل را خدا ویدانند نعوذحاهلل .آخا كله ف لاج
عیل را ویفههد كه حداند وا غللو كلردهامی؟ آخلا غللو ممكلن اتلخ و حلال اخنكله منلی لوجمی غرلر از
كطم خدا و غرر از كطم امئه چر ی را ،و خود ونتشر كردمی حدخیث كه ح رت فروودند انا عغـا
حمما و وا وی وجمی ك
ون عغیا ّ
حممد فرتتاده شده اتخ از جانج خلدا بلر خلل و امئله ،اوصلراء
او خند .پس لعنخ خدا بر كیس كه اعتقادش غرر از این حاشد .حلاهوش حاشلرد و مترلز حل را از
حا

حدهرد و چشن حصررت را حگشاجرد و بذرنرد آثار اذهی در كجا تابیده اتخ .جاهیل خرال

نكند كه ون خرلال ر خاتلیت دارم ،واهلل العلیل الآاللج كله قسلن از ایلن حلاالتر و هبتلر نرسلخ خرلال
ر خاتخ ندارم ههلخ اخنكله اولام فروودنلد ولعـ  .ولعـ  .وـن ختـرأس و ولعلون اتلخ كیسل كله مهله
حارش را بر دوش رفرقش حگتارد.
حاری ،وقصود كیل ون نشر ف لرلخ ولوالی وتقرلان اتلخ چراكله شلعاع حاخلد وثل ونرلر
درخشنده حاشد و از ر جوارح او انوار دخده شود .پس خاصرخ ون در عاو مهنی اتخ كه

نشر ف رلخ منامی از برای دوتتان او تا هلركس دوتلخ او حاشلد ك
خلخم شلود و هلركس دمشلن او
حاشد غهناك شود و مترز دهند ومونان ح را از حا

 .و ون غرر از نشر ف اج دعوای حا كیس

ندارم ،پلس ا لر كیسل دعلوای حلا ولن دارد از ایلن اتلخ كله چلون ولردم دوتلخ ولیدارنلد كله
ف رلخ اوام خود را حشنوند،

ویشوند در این جملس و دایرههای آقاخان كوچك ویشود.
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پس هان ویكنند كه ونذر و حمراب ویخواهن و حه ون وی و خند وگو اخنا را و چر ی حگلو كله
وا ویخواهمی .و حال آنكه ون وا تاشمت ر خاتخ را حه اخشان ،حلكه از ند دنرا و ر خاتخ او و
وعاشرت حا اه آن ،خدا ویداند وی ر یزم و دواغ خود را وی ررم و حاز مهه وتف ولیشلوند و
رو حه ون ویكنند .ههیات ههیات ،كجاتخ چشهی كه بذرند و عذرت ررد كه چه وی و می و
از برای كه وی و می.
حاری ،كطم در این اتخ كه واجج اتخ بر مشاها وعرفخ خلدا و یآهذلر و اولام و ركلن
راح  .و مهنیكه شناخترد اخشان را ،واجج اتخ بر مشا كه ا اعخ آ ا را حكنرد ولكن عذادت
غرر خدا نكنرد .و اوا عذادت خدا نه مهنی مناز و روزه اتخ ،ر اواور و نواهی عذادت اتخ
و از آن له وش داش حه تخن تخنگوتلخ مهچنانكله اولام فرولود وـن امـضی ایل نـا و
فقاعغــاه فــا .كــا .النــا و خنطــو عــن اهّلل فقاعغــا اهّلل و ا .كــا .النــا و خنطــو عــن الش ـیطا.
فقاعغا الشیطا .ویفرواخد هركس وش حه تخن تخنگوی حدهد او را عذلادت كلرده ،پلس
هر اه تخنگو تخن از جانلج خلدا حگو خلد ،خلدا را عذلادت كلرده و هر لاه از جانلج شلرطان،
شلرطان را عذللادت كلرده .و از آن للله نشسل در جمللس علللن اتللخ و للج ف لرلخ كللردن
اتخ و لج علن كردن اتخ .و اوا لج علن اف از ر عذادات اتخ و خدا هن مهله
ّ
مشاها را اور فرووده اتخ حه لج علن در این آخه شر خفه كه ولیفرواخلد فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة
ّ
ّ
وفن اج ة لیت ق وا یف الاین و یآهذر هن فرووده اتخ لـج العلـن فر خ ـة عـّ كـل وسـلن و
وسلهة و نرز ویفرواخد لج العلن فر خ ة عّ كل حال و نرز فرووده اتخ هركس نركی فهن و
صحخ حدن داشته حاشد و حتصر علن نكند و اررد ،كافر ورده اتخ؛ و نرز فرووده اتخ ا لغوا
العلن ولو حالصنی پس حا این اورها چگونه لج علن منیكنرد كه واجذتر اتخ از ر عذادات
مشا و خود را حه هاهر رایض كردهاخد .و حاال هر اه خدا و ك خ تاشته حاشد بر مشاهلا حله اخنكله
اآلن علن را از برای مشا نزدخك قرار داده اتخ كه نذاخد حه چنی برو خد ،اخخ یانصایف اتخ
كه لج او نكنرد .حاال هركس دین خبواهد و او را لج مناخد ،خدا بر وا و ك خ تارده اتخ و
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این دین را در نزد وا قرار داده اتخ .پلس حاخلد بیاخلد و از ولا حگرلرد .ا لر خلدا ولیخواتلخ در
جای دخگر هن قلرار حدهلد ،ولیداد .ولكلن حلاال خلدا ولا را حاول ایلن عللن كلرده اتلخ ،چله
ویكنند؟ ام حیساو .الناس عّ وااتاهن اهّلل ون ف له ا رچله لوهلا حلاد كنلد و تلرنههلا تنگلی
كند ،هركس ویخواهد متكنی كنلد و هلركس منلیخواهلد نكنلد .آ له ولی لو می وطلاب كتلاب و
ك
ت ك خ اتخ و احادخد امئه ،و آ ه وی و می وواف ادله مخسه اتخ و توق از كیس هن نلدارم
كه حله حله حگو خد .وری وی و می كه مهه حقدر خود حفههرد .پلس هر لاه فههردخلد كله نرسلخ
ك
كطم ون غرر از كطم امئه ،قذول كنرد و ا ر هن نفههرد كیس بررتد تا حفههد .واال ا ر آ ه فلمت
وواف نراود حا آخه حممكی از قرآن و دلر آفاق و انفس و عق و ا اع شرعه و برهان واضح ،از
ون ن تیر خد و كیس كه حه اص وطلج رترده اتخ ویتوانلد حقلدر حوصلله رل ولردم وعلین
كند وطلج را .و كیس كه جواب وسأله را منیدهد و وی و خد تو را چه حه این وساج ؟ برو محد
و تورهات را درتخ كن و شك و تهو خود را درتخ كن ،تو منیفههی؛ این اشتذاه اتخ و حه
اص وطلج نرترده اتخ .هبرحال خدا و ك لخ بلر مشلا لتارده و عللن را نزدخلك كلرده اتلخ حله
مشا ،محد كنرد خدا را حه این نعهیت كه كراوخ فرووده حه مشاها تا خدا ز خاده كنلد بلر مشاهلا نلور
خود را و نورایتر شو خد .و ا ر كفران نعهخ كنرد خدا نعهخ را از مشا ولی رلرد .پلس حلاال كله
خدا ورمحخ فرووده اتخ حه مشا ،كوتاهی ونهاجرد ،بیاجرد حه جملس علن و ف رلخ آقای خود
را اخت كنرد و برو خد و آ له خلاد رفتلهاخلد حله عرلال خلود و حله رفرل خلود هلن حگوجرلد تلا حله دو
واجج عه كرده حاشرد :خكی لج علن و خكی رتانردن حه اهل خلود تلا شلاخد اخشلان حلتر
كنند.
حاال ویخواهن حعیض از ف اج را حه مشا حگو می :اول اخنكه ف
اتخ و نور ز خادی اتخ .پس ف

خعین ز خادی و ف

اوام اعلین نلور اولام

و ف رلخ و فاض خك وعین دارد و

اخنا ز خادیاند و ز خادی آن اتخ كه نورخبشل كنلد و نورخبشل كلردهانلد كله تابیلده اتلخ در
ر هزار هزار عاو .و این را هن حدانرد كه یشء كثرف نورخبش منیكند ،از لطرف نلور تلا
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ویشود وث چراغ و وث ،ر و وث آفتاب كه اخنا روشن ویكنند هرجا را كه حتاحند .منلیبینرلد
آجر جایی را روشن منیكند ههخ اخنكه لطرف نرسلخ و هرچله لطرلف نرسلخ ز خلادی نلدارد و
غررمنا نرسخ ،اخخ خود را هاهر ویكند.
حاال دقرقهاخسخ در اخنجا لكن خك قاعدهای حه مشا حگو می كه حلاب هلزار حلاب از عللن
حاشد .از حمكخ حالآه خدا از برای ك خلقخ ته ورتذله اتلخ :ورتذله اعلطیی اتلخ و ورتذله
اتفیل اتخ و ورتذه اوتطی اتخ .و ورتذه اتف او كثرف اتخ و آنقدر نور در او نرسلخ كله

غرری را ك
ونور كند حلكه خود او را هن چر ی دخگر روشن ویكند .و اوا اوتط او آنقلدر نلور دارد
كه خود را هاهر كنلد و غرلر را حنهاخلد .و اولا اعلیل آنقلدر نلور دارد كله مهله او غررمناتلخ و هلرچ
خودمنا نرسخ .و وث از برای این شعله چراغ اتخ كه ویبیین آنقلدر لطرلف شلده اتلخ كله
ك
ك
خكجا مناخنده آتش اتخ واال آن دودی اتخ وكلسشده و فای شده اتخ در نار:
نلار هللن اوصلاف خللود در او تاشللخ

چونكلله داد انللدر ره نللار آ لله داشللخ

ً
و اوا از برای این ورتذه چندوقام اتخ :وثط حعیض وث چراغند كه حجرهای را روشن

ویكند ،و حعیض وث وشعلند كه خانه و ا راف خانه را روشن ویكنلد ،و حعیضل وثل واهنلد
كه عاهی را روشن ویكند ،و حعیض وث خورشردند كه مهه عاو را روشن ویكند ،و كیس هن
هسخ كه مهه هزار هزار عاو را روشن ویكند.
و َوث از برای ورتذه اوتط ره اتخ كه هن خودمناتخ و هن غررمنلا ،و مهلنیقلدر نلور
دارد كه خود را مناخان كند و ا راف خود را هن مناخان كند.
و اولا َوثل از بلرای ورتذلله اتلف  ،آجللر اتلخ كلله نله غررمناتللخ و نله خودمنللا ،و او را هللن
دخگری ویمناخاند اخخ خودمناتخ .حاال وردم مهچنرنند؛ منلیبینرلد حعیضل آنقلدر فقررنلد كله
كیس دخگر وتكف احوال آ ا ویشود و حعیض حقدر تران خود دارند و حمتاح حله غرلر نرسلتند
ً
ولكن ز خادی هن ندارند ،و حعیض ز خادی دارند .و اخنا كه ز خادی دارنلد چنلد ورتذلهانلد :ولثط
كیس هسخ كه ویتواند ده نفر را غین كند و كیس هسخ كه ویتواند بیسخ نفر را غین كند و
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كیس هسخ كه ویتواند صد نفر را غین كند و كیس هسخ كه ویتواند هزار نفلر را غلین كنلد و
كیس هسخ كه ویتواند مهه وردم را غین كند.
پس وعلوم شد كه كهال در نور اتخ و ز خادی ،و ز خادی از لطاجف اتخ نه از كثاجف
ً
و هر ز خادی هن حقدر رتذه صاحج آن ز خلادی اتلخ .ولثط ز خلادی چلراغ مهلنیقلدر اتلخ كله
ا راف خود را روشن كند و ز خادی مشس آنقلدر اتلخ كله علاو را روشلن كنلد .پلس ف لرلخ
وشع بر چراغ مهنیقدر اتخ كه بیشتر روشن ویكند و ف رلخ ،ر بر وشلع حقلدر خلك علاو
اتخ كه روشن ولیكنلد و ف لرلخ مشلس بلر ،لر حقلدر ز خلادی نلور اوتلخ و ف لرلخ كلریس بلر
مشس حقدر این اتخ كه او ونرر اتلخ و خورشلرد نلور اوتلخ و ز خلادی علرش بلر كلریس حقلدر
ونرر خلخ عللرش و نور خلخ كللریس اتللخ .و مهچن لنی ف لرلخ عللاو دو می بللر عللاو اول حقللدر نللور
اوتخ و ف رلخ عاو تروم بلر علاو دو می حقلدر ز خلادی نلور اوتلخ ،و مهچنلنی علاهی پلس از
عاهی تا هزار هزار عاو و ز خادی نور امئه بر هزار هزار عاو حقدر نور اخشان اتخ بر هزار هزار عاو،
و خدا هزار هزار عاو را از نور امئه خل كرده اتخ تطماهلل علهین.
ً
و مهچنلنی اتللخ وقللام ومونللان ،وللثط كیس ل هسللخ كلله للمی خللود را از آب و لیكشللد و
حعیضل هسللتند دو نفللر را هلداخخ ولیكننللد و حعیضل ولیتواننللد ده نفلر را هللداخخ كننللد و حعیضل
ولیتواننللد بیسللخ نفللر را هللداخخ كننللد و حعیض ل ولیتواننللد صللد نفللر را هللداخخ كننللد و حعیض ل
ولیتواننللد هللزار نفللر را هللداخخ كننللد و حعیضل ولیتواننللد صللدهزار نفللر را هللداخخ كننللد و حعیض ل
و لیتواننللد خ لك عللاهی را هللداخخ كننللد و حعیض ل و لیتواننللد دو عللاو را هللداخخ كننللد و حعیض ل
ویتوانند ته عاو را هداخخ كنند و مهچننی چهار و پنج تا هزار علاو ،و كیسل هسلخ كله هلزار
هزار عاو را هداخخ ویكند .و مهچننی اتلخ اكسلرر ،خلك اكسلرری اتلخ كله خلك ولن ولس را
ط ویكند و اكسرری هسخ كه ده ون ولس را لط ولیكنلد و اكسلرری هسلخ كله صلد ولن
وس را ط ویكند و اكسرری هسخ كه هزار ون و اكسرری هسخ كه صد هزار ون و اكسرری
هسخ كه خك عاو را ط ویكند ،و مهچننی خمتلف اتخ تا اكسرری هسخ كه مهه هزار هزار
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علاو را لط ولیكنلد .ولكللن اكسلرری اتلخ كله اكسلرر اعظللن اتلخ و رل ووجلودات را للط
ویكند.
حاال پس دانسترد كه ولموننی هر خلك حقلدر ز خلادی نلوری كله در اخشلان اتلخ هلداخخ
ویكنند ولردم را حقلدری كله ولیتواننلد و خلدا ایلن وطللج را شلرح فرولوده اتلخ در آخلهای كله
و لیفرواخ لد اهّلل ویل الــذین اونــوا خی ـرج ن وــن الظلهــات ایل الن ـ ر و حلله هللر خ لك از اخشللان حقللدر
قاحلرتشان نور امیان داده تا حسذج آن نور هداخخ كنند وردم را .پس نلور خلدا تابیلده حله رل
قلوب وموننی و از آجنا حله هلر كذرهای كله تابیلد روشلن كلرد او را .پلس نلور خلدا تابیلد حله رل
آجرنههای قواح تا مهه آجرنهها را حقدر قاحلرخ او روشن كرد و مناخان شدند .منیبینرد نور چراغ
ویتاحد حه ا راف و مناخان ویكند هرچه را كه حه آن حتاحد و آفتاب و واه ویتاحند بر مهه عاو و
نورای ویكنند عاو را و حال آنكه نور واه از مشس اتخ و نور مشس از كلریس و نلور كلریس از
عرش و نور عرش از عاو دو می و عاو دو می از تروم و مهچننی نور هر دای از عایل تا هزار هزار
عاو ،و نور هزار هزار عاو از نور حدن انذراء و انذراء از نور حدن امئه و امئه از نور یآهذر و یآهذر از
نور خدا .پس نور خداتخ كه تابیده اتخ .خداوند عاو َوثیل از برای نور خود زده اتخ كه
ویفرواخد اهّلل ن ر السهوات و االرض وثل ن ره كهشكو فهیا وصغاح املصغاح یف زجاجة الزجاجة
ّ
كأّنـا كوكـج ّدر ی یومــا وـن شــجر وغاركـة ز ختونــة ال شـرمیة و ال اربیـة خكـاد ز خهتــا خیضـ و لــومل
متسسه نار ن ر عّ ن ر هیای اهّلل لن ره ون خشا و خ رب اهّلل االوثال للناس واهّلل حكل ی علمی.
خعین خداتخ نورخبشای آ ا ا و زورناَ ،وثل نلور او وثل فلانویس اتلخ كله در آن چراغلی
اتخ و آن چلراغ در وردنگلی حللوری اتلخ .و خلا تلتارهای اتلخ درخشلنده كله روشلن شلده
اتخ از شجره حابركیت كه آن شجره شجره ز ختونه اتخ كه نه شریق اتخ و نه غری و نزدخك
اتلخ كله روغلن آن روشلن شلود هرچنلد كله َو كلس نكنلد او را نلار؛ و آن نلوری اتلخ بلر نلور كله

هداخخ ویكند خدا حه تذج آن نور هركه را كه ویخواهد و َوث ویزند خداونلد علاو از بلرای
وردم و خدا حه هر چر ی داناتخ.
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حاال هر اه وطلج را تكرار ویكمن كس نشو خد ،این قاعده رتول خداتخ وی لو می تلا
ا ر كیس نفههرده اتخ حفههد و ا ر كیس تازه آوده حاشد حشنود و ا ر كیس هلن شلنرده حاشلد،
حاز ویشنود و وعین دخگری از او ویفههد .و ون وتاحعخ رتول خدا كردم.
هبرحللال دانسللترد كلله علللن ز خ لادی دارد و ز خلادی او تللراوش و لیكنللد و مهرنكلله تللراوش
ویكند تو ویفههی ز خادی آن را ،و ا ر تراوش نداشته حاشد تو منیفههی .حاال هر اه نور خدا بر
تو هاهر شد ویدای نور خدا را و ز خادی نور خدا را منیدای وگر اخنكه حتاحد بر تو و تو را روشن
كند .حاال آ ه غرر از خداتخ ف

خداتخ ،پس امئله و انذرلاء و شلرعران ف ل خداخنلد و

انذراء از ف امئه خل شدهاند و شرعران از ف انذراء و انذراء نور امئهانلد .پلس شلرعران از
ف نور امئه خل شلدهانلد ،پلس آ له از اخشلان حله شلرعران رتلرده اتلخ ك
ترشلحی اتلخ از
ف

اوام .منیبینرد كله در حلدخد كهرل فروودنلد روزی كهرل در پشلخ تلر ح لرتاورلر بلر

شتری توار بودند ،پس عرض كرد وا احلقرقة؟ چرسخ حقرقخ؟ فروودند وـا لـك و احلقیقـة؟
تو را چه حه حقرقخ؟ عرض كرد آخا وث تو آقای تاجیل را حمروم ویكند؟ و حعد عرض كلرد آخلا

نرسمت ون صاحج ك
تلخ تلو ای ولویل؟ چلون كاول نذلود و حقرقلخ را هلن منلیتوانسلخ حفههلد،
ح رت هن خنواتتند دل او را حشلكنند فروودنلد حلیل هسلیت ولكلن منلیرتلد از ولا حله مشلا وگلر
ك
ترشحی .ولكن كهر جسارت كرد و جسارت از ادب نرسخ و ر ی حند ی نرسخ ،و ر ی
حند ی و ادب حا تلهان بود وقیت كه عرض كرد ا ر خوف این نذود كه حگو خند خدا رمحخ كند
قاتل تلللهان را هرآخنلله و لی فللمت درحللاره تللو حللریف عظلمی ،ای حمنللخ ایلوب .ح للرت فروودنللد
ویدای چرسخ حمنخ ایوب خا تلهان؟ عرض كرد حفرواجرد تا حدامن و حال آنكه خود وصف
منوده بود ح رت را ،و ویدانسخ ،ویخواتخ بیشتر حفههد.

هبرحلال شلرعران ف ل اواونللد و مهلنی اتلخ وعللین فاضل و ف لرلخ و اعللین ز خلادی
اتخ و اخشان ز خادی اواوند و حاخسخ اوام ز خادی داشته حاشد بلر ولردم .ا لر ز خلادی نداشلته
حاشد كه اوام نرسخ .پس حاال كه ف

دارند ویدانمی صاحج قدرتند و صاحج تخاوتند
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و صاحج عدلند و صاحج علهند و صاحج صفات نركو خند و صاحج نفس رج و ذات
رذند و ف

اوام هن اخشانند .ذهتا شلرعران كاول  ،خلود قلدرت علیل بلن ای الذنلد و خلود

تخاوت اخشانند و خود ذات شر خف اخشانند .حاال قدری از صفات امئله را ولیخلواهن شلرح
كمن تا بر حصررت شو خد در وعرفخ ف رلخ آن ب ر واران و وقدوهای از برای آنكه حله رأیالعلنی
بذرنرد وطلج را این اتخ كه بر مهه مشاها واضح اتخ كه هرچ ولیت ونكلر خلود ح لرتاورلر
نرسخ .مهه ویدانند كه آن ب ر وار آود در ودخنله و پلدر او ابو اللج بلود و داولاد یآهذلر بلود و
شجاعخ و تخاوت او را دخده و شنرده بودند ،و ویدانستند كه صاحج علن حسراری اتخ
و عذلادت او را ولیدانسللتند از مهلله بیشللتر اتللخ ،مهله اقللرار حلله ف للاج او داشللتند وگللر اخنكلله
ً
هركیسل خلك ف لیل از ف للاج او را وللثط انكلار ولیكلرد .حعیضل ولی فتنلد او خللود ایلنقللدر نللور
داشخ كه خودش را كفاخخ كند ولكن آنقدر كه وردم را هن هلداخخ حكنلد نداشلخ ،ولكلن ولا
ویدانمی او ونرر ر ووجودات اتخ .هرچه ووجود شده از نور او ووجود شد و نور او در دل
هر ذرهای كه جا كرد ووجود شد .حد نگفته:
دل هلللر كذره را كللله حشلللكایف

آفتلللللابیش در ورلللللان بیلللللین

حاال نزاعی كه حا وا دارند این اتخ كه ویخواهند او هداخخكننده مهه عاهها نذاشد و
ناخویش اخنلا ایلن اتلخ كله چشلن وحلدتبلنی ندارنلد و چشلن شلاهبلنی ندارنلد .حعیضل كله
جسهانرند و از جسلن حلاالتر منلیرونلد ،او را علنی جسلهی دخدنلد كله آولد و ولرد و وقلاوی دخگلر
منیبینند برای او و او را اد دخدند و فتند اد اخخ خود را ویمناخاند .و حعیض اندك حاالتر
رفتلهانلد و او را وثل

للره آتلش دخدنلد و ولیبیننللد و ولی و خنلد خلود را ولیمناخانلد و غرلر را هللن

مهنیقدر كه دور او هسلتند ولیمناخانلد ،و حعیضل حلاالتر رفتلهانلد و او را وثل چلراغ ولیدخدنلد و
ً
وی فتند وثط خك والخیت را بیشتر منیتواند هداخخ كند .و حعیض او را وث وشع ویدانسلتند
و وی فتند حه هركس حتاحد ،هداخخخافته ویشود .اوا قلرلند قاجلنی حه این قول و كهی از وردم
بودند كه او را وث آفتاب عاهتاب ویدانستند و حسرار كن بود كیس كه او را وث كریس حداند
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و كیس كه او را وث عرش حداند و كیس كه او را وث عاو دو می خا تروم خا چهارم و مهچننی تا
هزار هزار عاو حداند و حال آنكه هزار هزار عاو از نور نور حدن آن ب ر وار خل شده اتخ و اول
نوری كه از آن ب ر وار صادر شد ،شرعه كاو بود و او شعاع اقرب حه اولام اتلخ .و چلون هلر
چر ی كه خل شده اتخ اشعه امئهاند ،ذهتا مهه اشعه پس از اشعه قر یذهاند و اشلعه قر یذله
پس از شرعران كاو اتخ .پس اص اشعه ،شرعرانند و شعاع حدهیی اتخ كه از ونرر اتخ
مهچنانكه اوام تو فروود شـیعتنا ّونـا كشـعاع الشـهس وـن الشـهس و در حلدخد دخگلر فروودنلد
خ صل ن رنا ون ن ر ّربنا كهاخ صل ن ر الشهس ون الشهس .غرض نور امئه وث چننی ب ر واران

حاخد حاشد و نور خدا وث امئه ا هار تلطماهللعللهین و شلكی نرسلخ كله نلور خلدا ف ل حاخلد
داشته حاشد و ف

نور خدا ،شرعران كاولند .نور خدا ا ر ف

نداشته حاشد كه ره اتخ،

پس نور دارد و نور خدا كه ك
جمسن ویشود شرعه كاو ویشود .پس او نوری اتلخ كله ورلان
وردم راه ویرود .پس امئه نور خداخند و ك
جمسن در وران وردم و اخشان ف

نور اواوند و ك
جمسن

در وران وردم راه ویروند و اوام حه هر صوری كه خبواهد بیرون ویآخد؛ پس در هر عصری حله
صوری در ویآودنلد و در بیاحا لا دوتلتان خلود را از وهلكله جنلات ولیدادنلد و ولیدخدنلد آن
ب ر وار را .چگونه نله و حلال آنكله جذرجرل نلوكری از نوكرهلای اولام تلو بلود و هلر وقلخ خلدوخ
یآهذر ویآود حشك دحره كلی كه خكی از دوتتان بود ویآود و مهچننی حه صلورت اعلرای
ویآود و حه صور ای دخگر ویآود.

حاال كه فههردخد اخنكه ویشود كه یشء لطرف ك
جمسن شود و حه چشن بیاخد ،ولیشلود

كه ف رلخ اوام هن در وران وردم راه برود تا كسای كه جسهای ویحاشند هداخخخافته شوند
و حه ودارك جسهای هن در آخد.
حاال ویخواهن حگو می كه ف رلخ دو ف رلخ اتخ :خا ف رلیت اتخ كه حمو ویشود،
خلا ف لرلیت اتللخ كله حللایق ولیوانلد .ف لرلیت كله حمللو ولیشلود وثل ف لرلخ زحللای اتلخ ،تللا
وی وی ف رلخ اتخ و مهنیكه قط ویكین حمو ویشود .و ف رلیت كه حلایق ولیوانلد شلرعه
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كاول اتللخ و ك
جمسللن در ورلان وللردم راه ولیرود .پللس هللركس شللناخخ ایلن ف لرلخ اوللام را،
شناخته اتخ خدا را .تعی كنرد در وعرفخ اخشان و مهنیقدر از برای مشا حاال حلس اتلخ،
مهنیقدر حدانرد كه هركس انكار ف رلخ عیل كند حه وصداق االنكار ل

اجله هو الك ر او كافر

اتخ و نصجكننده حه شرعه كاو كافر اتخ .هسخ در عواو حقدر پنج شش حلدخد كله حله

این و هون وارد شده اتخ از شرخ ك
حخ و غرره از آن له ویفرواخد لیس النامج ون نصـج
ّ
حممـاا و ال ّ
النك لنجتا احاا خق ل ّاین احضض ّ
حممـا بـل النامـج وـن نصـج لكـن و هـو خعلـن
لنا
ّ
ّ
تتولونا و ّانكن ون شیعتنا و ویفرواخد السـلهاّ .
حبـه امیـا .و حض ـه ك ـر و حلدخیث دخگلر در
انكن
حصللاجرالدرجات اتللخ در جللای كلله در تعر خلف امئلله اتللخ
حدخد اتخ كه ا ر ونكر ف رلخ عیل

االنكــار ل

ــاجل ن هــو الك ــر و

عذلادت ثقللنی را كلرده حاشلد كله روز قراولخ خلدا

اعهللال او را هذللاء ونثللور ولیكنللد مهچنانكلله خللدا فروللوده اتللخ و مــاونا ایل وــاعهلوا وــن عهــل
فجعلناه هغا ا ونث را و حدخیث دخگر هسخ كه انكار چر ی از ف لرلخ كفلر اتلخ .مهچنلنی در
دعای اعتقاد كه حاخلد وسللهنی حله مهلنی اعتقلاد اررنلد ولیخلوای الاثـو حاالعهـال و ا .زكـ و
ّ
الاراهـا ونجیـة یل و ا .مــلح اال بوالختــه و االختهــام حـه و االمــرار ح ــاجله و القغـ ل وــن محلهتــا و
تقبل اهّلل ون ّ
التسلمی لرواهتا و شرح این را خداوند عاو فرووده اتخ كه ویفرواخد ّاّنا خ ّ
املتقنی و
كوتقنی كسانرند كه اجتناب ویكنند از حرام ،و حرام تصرفكردن در وال غرلر اتلخ هرقلدر كله
حاشد .حاال هر اه دو ول از وال وردم كیس تصرف كند ،حرام ورتكلج شلده اتلخ و آن ك
ولتیق

نرسخ و از او هرچ عذادی قذول منیشود .پس انشدكن حاهلل كیس كه انكار ف رلخ اوام خود
را حكند ،آخا چر ی از ایلن قذلول ولیشلود؟ حاشلا ،ایلن تصلرف در غلرض خلدا كلرده و خلطف
غرض خدا كرده .این بود وقدوه.
و اوا وطلج این اتخ كه هركس وا را تكفرر كند ،بر وا الزم اتخ كله او را كلافر حلدانمی و
واداوی كه كیس وا را تكفرر نكند ،وا تكفرر منیكنمی .ههخ اخنكه وا در دین خود خقنی دار می و
ویدانمی كه دین وا دین اواوره اتلخ و هلركس ونكلر دیلن اواورله حشلود كلافر اتلخ و او ونكلر
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ً
ف رلخ شده و ونكر ف رلخ كافر اتخ؛ و فههردخد كه ف رلخ اوام ،شلرعرانند .پلس حقرقلة
ونكر اواوند و شر قذویل عذادات ،اقرار حه ف اج اتخ.

حال ویخواهمی قدری حاالتر برو می ،هر اه از جهخ دو ول شخیص كوتیق نذاشد و اعهال

او قذول نشود ،الذته انكار ف رلخ هفتادورتذه حروتش بیشتر اتخ .حاال حگوجرد بذرلمن یآهذلر
دندان خود را ههخ دنرا شهرد كرد خا ههخ دین؟ برای دنرا كه نذود ،ههلخ اخنكله خلود امئله
فروللودهانللد ا للر دنرلا حقللدر حللال وگیسل نللزد وللا قاحلرلخ داشللخ هرآخنلله خلك شللرحخ آی حلله كفللار
منیچشانردمی .و ویفرواخند ا ر خوف این نذود كه ضلعفاء ولموننی كلافر شلوند ،آنقلدر حله كفلار
ویدادمی كه تقفهای خانه خود را از نقره ویكردند و ولموننی را آنقلدر فقرلر ولیكلردمی كله خلك

شرحخ آی نداشته حاشند .و ا ر برای امیان بود كه اوام در جواب تاج فروود آخا غرر از ك
حج و

حآض امیای هسخ؟ پس امیان ،ك
حج حله خلدا و حآلض حله دمشنلان خداتلخ و لیش از اخنلا
عرض كردم دوتیت خدا دوتیت امئه اتخ و دمشین خدا دمشلین امئله اتلخ .پلس ههلخ نشلر

ف رلخ بود و صذر كرد در راه خدا و در راه حذرج خود و ورادش این بود كه اوام را حشناتلند
ّ
ّ
وردم .منیبینرد خدا فرووده اتخ خااهیا الرس ل حلغ وـاانزل الیـك وـن ّربـك و ا .ملت عـل مفاحلضـ
ّ
رسالته پس در غدیر خن فروودند ون كن وواله ف ـذا عـّ وـواله الل ـن وال وـن وااله و عـاد وـن
عاداه و انصر ون نصـره و ارـذل وـن رذلـه پلس مهلنی اتلخ دیلن مشلا و حلس ،و هلركس امیلان
داشته حاشد هرچ عه او عرج منیكند و ثواب ر عذادات از برای او هسخ .منیبیین اولام

ویفرواخد ّ
حج عّ حسنة ال ت ّر وع ا سیجة و حضض عّ سیجة ال تن ع وع ا حسنة دوتیت عیل
ثوای اتخ كه حا او هرچ ناهی ضرر منیرتاند و دمشین او ناهی اتخ كه حا او هرچ ثوای نف
منیرتاند .و در حدخیث دخگر فروودند خكنفر از شرعران ولا حله جهلمن منلیرود؛ شخیصل در پلای
ونذر عرض كرد آخا وث ون كیس هن حه هبشخ ویرود؟ فروودند خدا شرعران وا را حه هبشلخ
ویبرد حیت اخفه حقره را ،و اخفه حقره هرچ از وعرفخ اوام منیدانند وگر اخنكه قسن راتخ
اخشان حب عیل اتخ .پس این اتخ رر دوتیت دوتتان اوام و دمشین دمشنان اخشان .حلاال
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ومون امیانش ك
حلج علیل اتلخ و حآلض دمشنلان او ،و كلافر كفلر او حآلض علیل اتلخ و حآلض
حج او بر ابلرار و نقهلخ اتلخ حآلض او بلر ككفلار .پلس امیلان ك
دوتتان عیل .نعهخ اتخ ك
حلج
اوتخ و اص كفر دمشین اوتخ ،این اتخ كله در ز خلارت ولیخلوای ا .ذكـر اخلیـر كنـمت ّاولـه و
امله و فرعه و وعانه و وأواه و ونهتاه ای تادات ون ،هر اه خرری ذكر شود ،مشاجرد اصل آن
و فرع آن و وعدن آن و وأوی و ونهتای آن .و اص مهه خررات آن ب ر وار اتلخ و اصل مهله
شلرور احللاحكر اتلخ ،و مهلله وقصلود از شللهادت دنلدان یآهذللر و شلهادت عللیل

و شللهادت

تردالشهداء و تایر امئه ههخ امیان بود .و امیلان ،ك
حلج علیل و حآلض ایحكلر و عهلر اتلخ .و
ك
حج و حآض ،فرع شناخ اتخ .هر اه كیس نركی را شناخخ دوتخ ویدارد و هر اه كیس

حدی را شناخخ دمشلن ولیدارد .پلس مهله غلرض خلدا از كنـ

كنـزا ل یـا فاحغغـ ا.اعـرف

فخلق اخللو لكی اعرف شناخ اتخ.
حاال انشدكن حاهلل ،خدا صد و بیسخ و چهار هزار یآهذر فرتتاد و پنج كتاب فرتتاد،
آخا ههخ شناخ حرض و نفاس بود خا ههخ شناخ امئه تطماهللعلهین؟ الذته مهله ولراد
خدا و غرض خدا از خلقخ ،وعرفخ اخشان اتخ .مهه این ولك را هبن حمتاح كلرده اتلخ تلا
خلیق را ایاد كند ههخ شناخ امئه ،و اخشان زنده حاخلد حاشلند تلا حشناتلند امئله را و حتواننلد
ز خسخ حكنند و ممكنشان حشود .منیبینرد خدا زارع خل كرده و او برای او خل كرده و جنار
برای این خل كرده كه اتذاب زراعخ را حسازد ،و آهنگر آهن او را حسازد و كولك حكارد و ندم
حكارد و حاز كولك ر خسنده ویخواهد ،حافنده ویخواهد و خرا ویخواهد ،صذاغ ویخواهد،
ابر خشن ویخواهد ،چرختاز ویخواهد ،و ندم اتذاب ویخواهد و مهه اخنا را دركار دارند؛
و حاز خدا عناصری خل كرد و بروجی و افطكی خل كرد تا هر خك تأثرری داشته حاشند ههخ
حرات ووجودات و مهه این اوضاعها را خل كرد تا ون ذط حاشد ولك و حتوانند ز خسخ كنند
و حتوانند حشناتند امئه خود را ،و هن از تفكر این اوضاع حشناتند قدرت امئه خود را .پس مهه
كس ا و علوم ههخ خل اتخ و

كردن وساج فقهی ههخ این اتلخ كله ولردم را آداب
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ً
نوكری پند حدهند و حدانند كه ا اعخ ووالی خود را حتها حاخد حكنند و حشناتند آقای خود را
حه داوان او بزنند .پس هر اه یآهذر فروود ون كنـ وـواله ف ـذا عـّ

و دوتخ حدارند و چن
ّ
وواله الل ن وال ون وااله و عاد ون عاداه و انصر ون نصره ،واجج شد بر مهه اهل علاو ا اعلخ

او ،واجج اتخ كه مهه او را آقا و ویلالنعهای خود حدانند و نوكری را ها بیاورند .پس بذرنرد
این چه اور عظرهی اتخ كه ح رت یآهذر مهه اولرلاء خلود را در راه وعرفلخ ایلن اولر شلهرد
خواتخ و مهه ههخ این بود كه والخخ حا ین اخشان آشكار شود .هر وقخ هلهخ عاو را فرا
وی رفته ،حطور وقهور خخ دین را آشكار ویكردند چنانكه در عصر اوامحسن

وعاو خه چنان

كفر حا ین خود را هاهر كرد كه ك
تج كرد ح رتاورر را و حه این كفاخخ نكلرد ،كشلخ دوتلتان
امئه را هرجا كه دخد ،و حه این كفاخخ نكلرد ولیكشلخ هلركس را كله اتلن او از ا لاء اهل بیلخ
بود ،و حه این هن كفاخخ نكرد پس هركس را كله حله هلخ ولی فتنلد اتلن ایلن علیل اتلخ خلا
حسنی اتخ خلا حسلن اتلخ كشلخ ،و حلا اخنلا مهله ح لرت اولامحسلن صلذر كلرد و آنوقلخ
وصلحخ چننی ویدانستند و وموننی ویآودند خدوخ اوامحسن و وی فتند السلطم علرلك
ك
خا ُو ِتل اهموننی .این ور خمیف شده بود اور و ف رلیت فته منیشد تا اخنكه اوامحسنی نوشتند
حه ا راف كه هركس تخن ورا ویشنود اوسال بیاحد حه وكه و خود رفتند حله وكله .ولردم هلن
شدند دور ح رت تا روزی ح لرت حله ونذلر تشلر خف بردنلد و خطذلهای خواندنلد از اول
حعثخ یآهذر تا آنروز هر واقعلهای كله رخ داده بلود و هلر حلدخیث كله ههلخ نشلر ف لرلخ وارد
شده بود مهه را حه خاد وردم آورد و حعد شلاهد رفلخ ولردم را و فرولود هلركس خبواهلد حشلنود و
هركس خنواهد حجخ را متام كردم بر مشا .وقخ آن شده اتخ كه دتخ حه مششرر حكلمن .پلس
وصلحخ دانستند كه نشر ف رلخ حشود و حه وقهور خخ نشر ف رلخ كردند تا اخنكه آودند حه
كرحط و شد آ ه شد و اخخ ی خد صدوه بر حدن شهداء زد و كرحایس چند را آتش زد و اووایل
چند را تاراح كرد حاوجودی كه ا ر مهه عاو را حكشند حه عوض خون آن ب ر وار ،وقاح خك تر
ووی تردالشهداء منیشود و وعهتا مهه جا ا و واذها را فدای ف رلخ ح رتاورر كردند.

415

تو را خبدا قسن ویدهلن انصلاف حلده ،هر لاه جا لای خلود را نثلار ف لرلخ كردنلد پلس
كیس كه انكار ف لرلخ كنلد چقلدر حله روح امئله ضلرر دارد؟ ا لر آ لا حلدن اخشلان را رجنانردنلد،
ونكر ین ف اج دذهای امئه را رجنانردند .چراكه دل اخشان ویخواتخ ف رلخ را آشكار كند و
اخنلللا ولللیخواهنلللد بروشلللانند ف لللرلخ را .ا لللر لشلللگر ی خلللد كرحلللایس را آتلللش زدنلللد ،اخنلللا دل
تردالشهداء را آتلش زدنلد .ایلن اتلخ كله ح لرتصلادق ولیفرواخنلد قلوم ُق كصلاب ضررشلان
بیشتر اتخ بر شرعران وا از ضرر لشلگر ی خلد ،ز یراكله اخنلا ربودنلد اولوال شلهداء را و آتلش حله
كرحاس زدند و اخنا حه جا ای وموننی آتلش زدنلد و امیلان اخشلان را ربودنلد و حلال اخنكله ا لر
حاال هن خرههای بود آتش ویزدند و ا ر اوامحسرین بود ویكشتند .آخا نه اخنكه انكار ف اج
ویكنند و مهه غرض خدا وعرفخ اوام تو اتخ؟ پلس غلرض خلدا را خلطف كردنلد و غلرض
خدا كرحاس نذود و این حد ا نذود ،حلكه این حد ا را فدای نشر ف رلخ كردنلد و غلرض خلدا
وعرفخ اوام تو و ف رلخ اوام تو اتخ .حاال نه اخنكه شرخامحد اعیلاهللوقاوله ف لرلخ اولام
مشاتخ و ونكر این ب ر وار ونكر اوام اتخ؟ نه اخنكه هلركس ایلن ب ر لوار را دمشلن دارد دمشلن
اوام اتخ؟ آخا دمشین حا این ب ر وار ههخ حمراب و ونذر بلود ،خلا ههلخ ورافعله بلود ،خلا ههلخ
نزاع دنروی بود؟ حاشا ،دمشین اخشان حا شرخ نذود وگر ههخ اخنكه شرخ ف رلخ وی فتند و
وردم دور او ویشدند و ك
تد وداخ ویشلد بلر اخنلا .و علی ههلخ اخنكله ولیخواتلتند
وردم اخنا را جانشلنی یآهذلر حگو خنلد و یآهذلر را از وقلام خلود ك
تنلزل داده بودنلد ،منلیتوانسلتند

ف رلخ یآهذلر را بلیش از اخنكله ولیدانسلتند حشلنوند ،و حعیضل چلون خلود را صلاحج وقلام
ویدانند از ف رلخ اوام حدشان ولیآخلد ،پلس انكلار ایلن ب ر لواران كله انكلار كذر خلاء خداتلخ
كردند .هركس انكار او كند انكار جطل خدا كرده و انكار عظهخ خدا كرده ،چراكه خلقلخ او
ّ ّ
عز وجل رلو
از نور عظهخ و جطل خدا اتخ ،حلكه خود او كذر خاء خداتخ اصداق ّا .اهّلل
املمون ون ن ر عظهته و جـالل كغر خاجـه .حلاال انكلار كذر خلای خلدا انكلار جلطل اوتلخ و انكلار
جلطل او انكلار عظهلخ اوتللخ و انكلار عظهلخ او حلدتر اتللخ از آتلشزدن كرحلاس هفتللادهزار
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ورتذه .و اخنا كه خود را ك
ولبس حه لذاس دوتتان اه بیخ كردهاند و حعیض از علوم صحرحه
امئه را خاد رفتهاند و حه این واتطه نزد دوتتان اخشان خود را دوتخ ولیناونلد و نلزد دمشنلان
دمشن ،و اغوا ویكنند ضعفاء شرعه را ،حلدتر از كفارنلد ههلخ نفاقشلان .و ونلاف وجلود بل رگ
شرطان اتخ وانگهی كتاب هن خوانده حاشد و در جر ه وقدتنی هن داخ شده حاشد .حلكه
وردم ول كفار را منیخورند واداوركه حشناتند اخشان را ولكن ول وناف را ویخورند .وناف
اغوا ویكند وردم را حا عصای آحنویس و عهاوه و عذا و رداء و قدوهای كوچك تاردن و الحول
و خان قدمزدن و شرطان هن غرر از این هراك داوی ندارد و هركه را ویخواهد اغلوا حكنلد ،حله
اخنا اغوا ویكند .شعور دارد شرطان ،هیود و نصاری را دام خود قرار منیدهد و صویف و لو ی
پاچهوروالرده را دام قرار منیدهد.
هبرحال هان نكنرد كه دانس عری امیان اتخ ،خا عصا زدن و عهاوه یچردن حاعد
امیان ویشود .آخا عهر وران وردم نذود و عصا و عهاوه نداشخ؟ حا عصا و رداء و عهاوه ورلان
وردم حكن ویكرد و این ك
تری اتخ كه هرچكس بر منیخورد .خدا بیاورزد پدر و وادرهای ولا

را كه از حس ترتانردهاند وا را هان ویكنمی عهر وردی بود حا شاخ ،و دم داشلخ و حلدهرذخ و
خشن بود ،و حال اخنكه حسرار لطرف و نازك بود و محام ویرفخ و عصای و عذای داشلخ و
حا اخخ پاكرز ی راه ویرفخ در وران وردم و حا اخخ عدالخ و صداقخ اور حه وعروف و ی
از ونكر ویكرد؛ پس انشاءاهلل مشاها ول منیخور خد.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه یودوم»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی

ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

ّ
كطم در شرح الاله اال اهّلل بود و كشرد تا اخنجا كه فتمی هرچكس حه رتذه خدای منیرتد
و خدا هن ك
تنزل منیكند از ربوبیخ خود و حله وقلام حنلد ی منلیآخلد ،و خداونلد علاو هلن تكلرلف
كرده اتخ واها را حه وعرفلخ خلود و یآهذلر هلن واجلج فرولوده اتلخ ایلن را .ذهلتا از حمكلخ

حالآه خود انواری چند خل كرد در وقام حند ی و از جنس ودركات وا تا هر اه او را حشناتلمی
خدا را شناخته حاشمی .پس از برای وا مهلنی شلناخ  ،شلناخ خداتلخ و وعرفلخ خلدا در
این عاو نوعی دخگر ممكن نرسخ .ز یراكه خدا نه در حاالتخ نه در پاجنی ،نه در مینی اتخ نه
در مشال ،نه در وشرق اتخ و نه در وآرب ،نه ك
حدی دارد نله رتذلهای ،نله ككملی نله كلریف ،نله
وكای دارد نه زوای .و در مهه ذرات وجود داخ اتخ نه وث دخول آب در كوزه ،و نه وث
دخللول روح در حللدن ،و نلله وثل دخللول شلریئ در شلریئ ،و نلله وثل دخللویل كلله تعقل كللین؛ و
مهچننی اشراء خایل نرستند از او نه وث خروح اشراء از اشراء.
ً
هبرحال حقرقة شناخ خدا شأن خملوق نرسخ و مهنیقدر حاخسخ حدانرد كه خدا در
هلرچجللا نرسللخ و در مهللهجللا هللن هسللخ .اوللا ا للر حگللوی چطللور ،ولی للوجمی للور نللدارد .حللاال
وی وجمی خدا در مههجا هسخ ،خعین نور خدا در مههجا هسخ و نور خدا حه هرجلا كله تابیلد
یشء ووجود شد .پس آن نور ،آخخ ون كربه آن یشء و دل آن یشء شد .حد نگفته اتخ:
دل هلللر ذ كره را كللله حشلللكایف

آفتلللللابیش در ورلللللان بیلللللین
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و آفتاب مهان نوری اتخ كه وقام توحرد اشراء اتلخ و شلكی نرسلخ كله یآهذلر اول
واخل اهلل اتخ و نزدخكتر اتخ از ر خل حه خدا و چون صفخ اعظن اتخ و نور اعظن
و خك صفخ خدای حاخد در مههجا حاشد ،ذهتا صفخ خداتخ و نور خداتخ كه در مههجا
هسخ و یآهذر كه اعظن صفات اتخ حاخلد در مهلهجلا حاشلد و احا له بلر مهله اشلراء داشلته
حاشد و چون ح رتاورر نفس یآهذر اتخ و هرچ شریئ یخودی متلام منلیشلود و مهله امئله
ك
هن از نور واحدند و مهه نفس یآهذرند و دو می واخل اللهند و حمرط بلر خلل  ،و اثلر هلن حاخلد
تاح صفخ ومثر حاشد و ذات خدا در مههجا نرسخ و صفخ اوتخ كه مههجاتلخ و اخشلان
اعظن صفات اذهرند ،ذهتا امئه تطماهللعلهین در مهه اشراء هستند و نور اخشان نور خداتخ
ً
كه حه هرجا تابیده روشن كرده اتخ و مناخان كرده اتخ یشء را .وثط مش منیتاحد حه هرچچرز
وگلر از وردنگلی حلللور چنانكلله هلرچكللس مشل را منلیتوانللد بذرنلد حللدون واتللطه وردنگلی ،شللكی
نرسخ در اخنكه هرچكس منیتواند ذات خدا را ادراك كند حه هرچ ودركی .چنانكه چشن تو در
ك
ِبر آفتاب تاب ندارد و چون خدا اج از این اتخ كه حه ادراك كیس در آخد و منیتوانلد كیسل
حه نور خدا نظر كند ،خدا حجاب اول ،حجاب جطل را خل كرد .و چون نور خدا از پشخ
ك
حجاب جطل تابید و حاز اج از ودركات خل بود ،حجاب عظهخ را خل كرد .و مهچننی
حاز نتوانستند نظر حه نلور خلدا حكننلد ،پلس خلدا حجلاب كذر خلا را خلل كلرد و ایلن را حجلاب
اخ ر قرار داد تا اخنكه خل حتوانند نظر حه توی خدا حكنند و ا ر ایلن حجلج را خلل نكلرده
بود ،كیس از نور خلدا ونتفل منلیشلد و از حمكلخ حالآله خلود چنلنی كلرد تلا ولردم ونتفل شلوند
چنا ه فرنگی از حمكخ ،دوربیین درتخ كرده كه نظر حه جرم آفتاب ویكند و خك جلام او را
تفرد كرده و جام حعد او را زرد كرده و جام حعد او را قروز كرده ،قروز كهرن

و جام حعد او را تذز

روشن كرده و جام حعد او را قروز ترلره كلرده و جلام حعلد او را تلذز ترلره كلرده و از پشلخ ایلن نظلر
ك
ویكند حه جرم آفتاب؛ واال هرچكس هرچ قسهی تاب منیآورد.
حاال خداوند عاو حجی چند قرار داده اتلخ تلا هلركس از پشلخ آن حجلج نظلر كنلد

419

انوار و آثار و صفات خدای را وطحظه كند و هركس از پشخ این حجج نذرند صفات و انوار
ً
را ،احدا حه صفات خدای خنواهد رترد و وستفرض خنواهد شلد .غلرض ،اخشلانند حجاهبلای
خدا و خود فروودند حنن حجغه و كیس حه وقام اعیل منیرتد و از آثلار خلدای حلاخذر منلیشلود
وگر بواتطه اخشان .منیبیین كه خدا فرووده اتخ خا وعشر ّ
اجلن و االنس ا .استطعمت ا .تن ذوا
ّ
وـــن امطـــار الســـهوات و االرض فان ـــذوا ال تن ـــذو .اال حســـلطا .ای لللروه جلللن و انلللس هر لللاه
اتتطاعخ دار خد بیرون برو خد از كنارههای آ ان و زونی ،و بیرون منیرو خد وگر حه تلطان.
و اوا عرب اء را اء وی و خد ههخ حلندی او ،و عجن آ ان وی و خد خعین آسوان،
خعین وانند آس كه او وی ردد وث آتراب .و آس این تنگی اتخ كه وی ردد بر روی تنگی
دخگللر .حللاال هر للاه او را آب حگردانللد ،آسآحللش و لی و خنللد و هر للاه حللا دتللخ او را حگرداننللد،
دتخآس وی و خنلد و آ لا ایلن دتتاتلهای اتلخ كله در خانلههاتلخ .و هر لاه او را حرلوای
ً
حگرداند وثط خر كه او را وی رداند ،خرآس وی و خند .و حاد كه او را حگرداند ،حاخد او را حلادآس
حگو خند.
هبرحللال از ا للراف مهلله حلنللدهیا و از مهلله قر خللههللای نللواورس حاخللد بیللرون برو خللد ا للر
اتتطاعخ داشته حاشرد و منیتوانرد برو خد وگر حه تلطان این راه .و اه آ ان حاخد حاشلد كله
ك
حداند راهها را واال مشاها منیدانرد راه را .و واضح اتخ بر مشا كه اه آ ان و تط نی این راه
حجاهبای خداخند و منیتوان حه نور توحرد رترد وگر حه این حجج .چگونه ولیشلود نظلر حله
نور توحرد كرد حدون حجج و حال آنكه تو نظر حه این جرم مشس منیتوای حكین كه آن نور را
از كریس وی ررد و كریس از عرش وی رلرد و علرش یحجلاب كذر خلای منلیتوانلد برتلد حله نلور
توحرد .پس خدا بر رد نور توحرد كه آن مشس ازل اتخ فانویس كشرده و بر رد فانوس اول
فانویس دخگر و بر رد فانوس دو می فانویس دخگر تا از پس این فانوتها نظر حه نور توحرد كنند.
و حه عذاری دخگر آجرنه تفردی خل كرد و پس از او آجرنه قرول ی و پلس از او آجرنله تلذ ی تلا
اخنكه دخلدههلا را تلاب دخلدن حاشلد و ا لر خكلی از ایلن حجلج نذاشلد كله فلرض از علاو ونقطل
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ویشود و حنره ولك از هن ویپاشد .منیبیین خدا فرووده اتخ لـوال ك ملارلقـ االفـالك .پلس
واتطه ایادند اخشان و خدا ایاد كرد حه این واتطه و هر اه نذودنلد اخشلان هرآخنله ووجلودی
نذود .اول خل كه یآهذر اتخ

و هر اه اویل نذود آخری هن نذود و هر اه خودی یآهذر كه

ح للرتاور لر اتللخ نذللود ح للرت یآهذللر بللروزی نداشللخ .پللس حجللاب اول خللامت اتللخ و
حجاب دو می امئه تطماهللعلهین و حجاب تروم اركانند و حجاب چهلارم نقذاخنلد و حجلاب
پنجن جنذاخند و از پشخ این حجج ،وردم نظر حه نور توحرد ویكنند و از حجاب نقاحخ كیس
منیتواند نظر كند وگر جنذاء .و از حجاب اركان كیس منیتواند نظر كند وگر نقذاء .و از حجاب
امئه كیس منیتواند نظر كند وگر اركان .و از حجاب اول كیس منیتواند نظر كند وگر امئله .و ا لر
نذود حجاب دو می اه حجاب تروم حمترق ویشدند و ا ر نذود حجاب تلروم اهل حجلاب
چهارم حمترق ویشدند و مهچننی ا ر نذودند جنذاء ،ر خل حمتلرق ولیشلدند و كیسل حلایق
منیواند .و مهه حجج جلوههای ح لرتاوررنلد و صلور ای اتلخ كله آن ب ر لوار از لطلاجف
عناصر رفته و حدی از برای خود قرار داده و خود در او جلوه كرده اتخ .حد نگفته اتخ:
خك تواره نقش ون یش تیت اتلخ

خود بلن و حنگلاه ولن در نرسلیت اتلخ

پلس نلور او از ایلن حجلج تابیلده اتلخ حلله هلر شلریئ و ایلاد شلته اتلخ در او .پللس
هرچه هسخ جلوهای از اوتخ ههخ اخنكه هرچ شریئ ووجود نشد وگلر حله نلور او و لر كلرده
ُ
اتخ نور آن ب ر لوار رل خلل و ف َلرج كذرات ووجلودات را .نرسلخ كذرهای كله در او نلور علیل
نذاشد ،ر كرده ر آ ان وشرخ و ارض اوكان را مهچنانكه ویخوای در دعلا فـهبن وـألت
َ
ّ
مسا ك و ارضك حیت ا ر ا .الاله اال ان  .چگونه نه و حال آنكه خداوند عاو چهار َولك خل
كرده اتخ كه حاو حرات و ووت و خل و رزق ر خلقند و ر كردهاند هر خك ر كذرات
اوكللان را و اوللام ولیفرواخ لد ّا .املالجكــة خلـ ّـااونا و رـ ّـاام ش ـیعتنا .پللس آ لله در ای لن عللاو آوللد

جلوهای بود از جلوههای او و حه وث این وردم بود از هرلأت و تللوك و اكل و شلرب و اوثلال
اخنا و وعهتا ر كرده اتخ رل علاو اوكلان را .منلیبیلین جذرجرل
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لر كلرده اتلخ رل زولنی و

آ ان را و وعهتا حه صورت دحره كلی ویآود خدوخ یآهذر و حه صورت اعرای آود نزد
ح رتاورر و وعهلتا جلای خلود را خلایل نگتاشلخ و حله رل خلقهلای كذرات در مهله آنلات
كفعال بود .حاال هر اه جذرجر كه نوكری اتخ از برای شرعران آن ب ر وار و حا اخنكه اولام فرولود
ســلها .ری ـر وــن جغرجیـل حلله هللر صللوری كلله خبواهللد در آخلد و وعهللتا جللای خللود را هللن خللایل
نگتاشته حاشد .چرا نذاشند این ب ر واران جلوههای ح لرتاورلر و حلال اخنكله لر كلرده اتلخ
ر كذرات اوكان را حه نور جلوههای خود .منیبیلین ولیخلوای هبـن وـألت مسـا ك و ارضـك و
ضهرر

راج حه توی واحد نرسلخ راجل حله ل اتلخ و ل كسلای را ولی و خنلد كله حلا
ویكین كه وزراء و وكطء و نوكرهلا

خطاب
مهند .حلكه ا ر حه ب ر ی حگوی مشا ،ههخ این
ِ
دارد .هر اه پادشاه خبواهد والخیت را تسخرر كند حا لشگر ویكند و هر اه تو حگوی حه پادشاه كه
مشا تسخرر كردخد والخخ را ،نه وراد تنای اتخ و وی وی مشا تسلخرر كلردهاخلد حلا لشلگر .ایلن
اتخ كه امئه ویفرواخند واجمی اعراف و ویفرواخند حنا ُعغا اهّلل و لوالنـا ُ
واعغـا اهّلل حنـا ُعـرف اهّلل و

لوالنا ُ
واعرف اهّلل حه وا خدا عذادت كرده شده و حه وا شناخته شده اتخ خدا و ا ر وا نذودمی
عذادت كرده منیشد خدا و شناخته منیشد خدا .و وراد اشعه آن ب ر واران اتخ ز یراكه عاو را
اشعه آفتاب و واه و چراغ روشن ویكند و اشعه واتطه ههور الوان و اشكالند و شرعران كاو
آن ب ر وار واتطگان وعرفخ امئهاند و شناخ امئه شناخ خداتخ .پس مهه حجذنلد و حله

واها منیرتد وگر از واتطه حجج و ا ر حجج نذودند ووجودی نذود كه خلدا را حشناتلند .و
چنا ه واتطه شر خعخ اخشانند واتطه ایاد هن هستند .پس هركس در عاو كذر قذول والخخ
ً
ً
عیل بن ای الج را كرد كونا ووجود شد و هركس قذول كرد شرعا ُوسلن شد .حاال ر انذراء
و اوصراء اخشان ُوسلن بودند و هر خك خك فقرهای از شر خعخ خامت انذراء را در دتخ داشتند و
حه آن عه ویكردنلد و مهله ُوسللن بودنلد و كاولخ آن ب ر لوار بودنلد و در هلر عصلری كله بودنلد

تسلمی خامت را كردند و وأوور حه اور او بودند .و مهچننی در هر عصری جلوهای از جلوههای او
حا فقرهای از اواور و نواهی او بر وردم هاهر ویشود تا اخنكه ح لرت قلامئ خـأی حكتـاب جاخـا،
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ویآخد حا كتاب جدخد و شر خعخ جدخدی.
غلرض ،در هللر عصلری جلللوهای از آن ب ر لوار هللاهر ولیشللود و حجلخ اتللخ بلر وللردم و
اوتخ حجاب اخ ر برای ناهر ین حسوی ح و حله تلذج او رل فروضلات اذهلی حله خلل
ویرتد و حه بركخ او وردم زندهاند و حمفوهند از حطها و اوتخ آخخ توحرد خدا در آن عصر و
ا ر نذودند خدا شناخته منیشد ،و خگانگی خدا را نفههردهاند وردم وگر بواتطه این حجاهبا و
اخشان شر توحرلد خداخنلد .در وقلیت كله ح لرترضلا

وارد نرشلابور ولیشلدند علی از

دوتتان خواهش بیان حدخیث از آن ب ر وار منودند .آن ب ر وار فروودند شنردم از آحاء عظام خود
ّ
و اخشان از رتولخدا و رتولخدا از جذرجر و جذرجر از ح تعایل كه فرولود الالـه اال اهّلل
حصن و ون درل حصـن اوـن وـن عـذایب .حعلد از آنكله ایلن حلدخد را اهل نرشلابور اتلتهاع
كردنلد ،دوازدههلزار قلهلدان ك
ورصل بیلرون آوردنلد و ایلن حلدخد را نوشلتند .حعلد از آن ح لرت

ّ
فروودند حشرو ا و انا ون شرو ا و این اتخ كه در ز خارت امئه را شرو الالـه اال اهّلل خطلاب
ّ
ویكنرد و اخشانند اه الاله اال اهّلل و حمال اتخ كیس توحرد كند خدا را حدون امئه هر اه نذاشد
ّ
والخخ اخشان و خگانگی اخشان خگانگی خداتخ منیبیین ویفرواخند ون مال الاله اال اهّلل للصا
وجغ ـ لــه ّ
اجلنــة حللاال خللالّ از چلله حاشللد؟ از حللرام .و اص ل هللر حراو لی احللاحكر و عهرنللد

علهیهااللعنة و العتاب .پس خالّ كیس اتخ كه والخخ امئه ك
تجرین در او نذاشلد و والخلخ
امئه علریین ی ویكند از حرام .منیبینرد ویفرواخند الصلو تفـی عـن ال حشـا و املنكـر خعلین
مناز حاز ویدارد از فحشاء و ونكر .و اص صلوة ،ح رتاورر اتلخ چنا له خلود فروودنلد انـا
مــلو املــموننی و مـیاو ن؛ و اصل فحشللاء و ونكللر ایحكللر و عهرنللد علهیهااللعنللة و العللتاب.
ّ
هبرحال الاله اال اهّلل ی ویكند از حرام و هركس خالّ شد ،خعین بیرون كرد از دل هرچه غرر
از عیل اتخ .چنانكه شاعر فته:
بللرون كللردمی تللا جللای تللو حاشللد
دو عاو را حله خكذلار از دل تنل
ً
این خالّ اتخ و از حلاب توحرلد داخل شلده و حقرقلة خلدا را توحرلد كلرده و مهلنی
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ج ك یت اتخ برای ك
ووحد الغرر .و اوا هر اه كیسل خلالّ نذاشلد ،توحرلد نكلرده اتلخ خلدا را؛
ّ
ز یراكه از حاب او داخ نشده اتخ .پس هیود و نصاری و جموس و تایر خملالفنی الالـه اال اهّلل
ً
نگفتهاند حقرقة و هر لاه در كتلای حنو خسلند حسـن اهّلل الـرمحن الـرحمی ایلن حسـناهّلل حله كلار كیسل
منیآخد ،از برای خودشان خوب اتخ .اتن خدای خگانله نرسلخ ایلن اتلن آن خلدای اتلخ
كه خرال كردهاند و بر یآهذری هن نازل شده اتخ كه خرال كردهاند و مهه حا

و ناقصند .از

این اتخ كه ح رتقامئ ویكشند چه هزار ز خدی را و ویفرواخند حگتار خد قرآ لای اخنلا را
ّ
برای خودشان حاشد ،قرآ ای اخنا وث اخنا ناقصند ،ومن كطم نا و كاو  .پس الاله اال اهّلل
كه آ ا وی و خند كفر اتخ ز یراكه خدای آ ا غرر از خدای واتخ و یآهذر آ لا غرلر از یآهذلر
واتخ و كتاب آ لا غرلر از كتلاب واتلخ و دیلن آ لا غرلر دیلن واتلخ و نرسلخ خلدای وگلر
خدای وا و نه یآهذری وگر خامتالنذرنی و نه كتای وگر قرآن و نه امیای وگر اتطم.
حاال ویخواهمی این وسأله را تررش حدهمی و حاالتر رو می ،وی وجمی كسای كه حه خدای
حمهد بن عذداهلل قاجلند ا ر عیل را هن خلرفله و جانشلنی و وی خلامتالنذرلنی ولیداننلد الالـه
ّ
اال اهّلل اخشان امیان اتخ و هر اه حه خدا و یآهذری قاجلند كه عیل خلرفه او نرسخ امیان ندارند
ّ
پس از نواصذند هرچ ذكری نه الاله اال اهّلل و نه غرر این و هرچ عذادی از اخشان قذول منیشود.
ز یراكه از حاب داخ نشدهاند و حاب و شر قذویل اعهال والخخ عیل بن ای الج اتخ .از
ّ
این اتخ كه فروود ال یغایل النامج مّ ام ز ین مام ام سرق فلرق منلیكنلد ناصلج را كله منلاز
كند خا زنا و روزه حگررد خا دزدی كند .پس ا ر متام عهرش را عذادت كرده حاشد ،ومون ویبینلد
كه مهه عهرش را دزدی كرده و زنا كرده .و ا ر هر شج ر خه كند ،و خا بر عهر ر خه كرده و ومون
رایض منیشود حه چننی عذادی و هر اه كیس از چننی عذادی خوشش آخد كافر اتخ .ههخ
اخنكله ایلن هللن رایض شلده حلله خللدای او و یآهذللر او و وی یآهذلر او و از چنلنی كیسل هلرچ
عهیل قذول منیشود حدلر اخنكه ویخوای در دعای اعتقاد و حاخد حه مهلنی اعتقلاد ارلری كله
ّ
الاثو حاالعهال و ا .زك و الاراها ونجیة یل و ا .ملح اال بوالخته و االختهام حه و االمرار ح اجله
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و القغ ل ون محلهتا و التسـلمی لرواهتـا .پلس انشلاءاهلل دانسلترد كله تسللمی اخشلان الزم اتلخ و
حدون تسلمی اخشان هرچ عذادی قذول منیشود.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه یوسوم»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی

ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

ّ
كطم وا در شرح الاله اال اهّلل بود و رترد حه اخنجا كه فتمی خداوند عاو اور فرولوده اتلخ

مشاها را حه وعرفخ ،و وعرفخ ذات خدا هن ممكن نرسخ ،ذهتا قامئوقاوی از برای خود قرار داد
كه ر صفات خدا را مناخنده حاشد و آجرنه ترتاپامنای آثار اذهی حاشد تلا هلركس او را حشناتلد
ً
خدا را شناخته حاشد حقرقة .ههخ اخنكه غرلر از ایلن شلناختین از بلرای ولدركات خلل ممتنل
اتلخَ .
ولثلش آنكلله آ له از ،لر در آجرنلله افتلاده اتلخ ،مهلله او وثل ولاه اتللخ ولكلن در آجرنلله
خودمنا نرسخ ،اثری اتخ از او و ممكن نرسخ بودن ذات وا در آجرنه و ممتن اتخ ا رچه مهه
صفات او صفات واه اتخ ویل
تفلاوت از زولنی تلا آ للان اتللخ

ورلللان ولللاه ولللن تلللا ولللاه لللردون

حاال غرر از قامئوقام ،هلرف اوكلان را نجاخشل نرسلخ و حوصلله ووجلودات بلیش از
این بر منیدارد و وشاعر ووجودات بلیش از ایلن نرسلخ .پلس مهلنی اتلخ وعرفلخ خلدا و در
اوكان ،خدا وعرفیت جدا انه ندارد كه وعرفخ قامئوقام او وث وعرفخ او حاشد .حاشا ،مهنی
اتخ وعرفخ خدا ال غرر .حد نگفته ا رچه شعر درو خش اتخ:
از خللدا هللن جللدا من لیدان لمی

ولللا علللیل را خلللدا منلللیدانلللمی

فروودنللد حــو و رلــو ،ح ل اتللخ خ لا خل ل  .و اوللا خل ل كلله اول و اشللرف وللاخل اهلل
خلامتالنذرللنی اتلخ

پللس نرسللخ ولابنی خللدا و اخشللان فلریق وگللر اخنكلله اخشلان حنللدهانللد و
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اخشان را اول واخل اهلل قرار داده اتخ و ر خل را در حتخ رتذه اخشان خل كرده اتخ و
مهه خلقخ ههخ اخشان اتخ .آخا منیخواهند آقای اخشان صلاحج ایلن عظهلخ حاشلد؟ ام
حیساو .الناس عّ وااتاهن اهّلل ون ف له آخا حسد ویبرند بر آ ه خدا عطا فرووده اتلخ حله
آل ك
؟ خود ویفرواخند خ صل ن رنـا وـن نـ ر ّربنـا كهاخ صـل نـ ر الشـهس وـن الشـهس
حممد
خعین نور وا از نور رورد ار وا جدا شده اتخ مهچنانكه نور آفتاب از آفتاب جلدا ولیشلود .و
ّ ّ
ّ ّ
عز وجـل وعـرفیت حالن رانیـة و در
عز وجل و وعرفة اهّلل
ویفرواخد ّا .وعرفیت حالن رانیة هی وعرفة اهّلل
حدخیث دخگر ویفرواخد وعرفخ اوامعصر وعرفخ خداتخ ،و در حدخیث دخگر ولیفرواخلد ولاجمی
وعای خدا .و در شرح ا لاء حسلین ولیفرواخلد حنـن واهّلل االمسـا احلسـن ولاجمی حله خلدا قسلن
ا هللای نركللوی خللدا .وهكللتا رل صللفات خللدای جللاخش اخنجاتللخ و غرلر از صللفات هللن
چر ی ادراك منیشود.
ویخواهرد حدانرد صفات خدا را هن منیتوان وصف كرد؟ خداوند عاو ولدارك هلاهری
حه مشا داده اتخ و ودارك حا ین ،و از له ودارك هاهره چشن اتخ و خدا چشن را حه مشلا
اتلخ و نله

داده اتخ كه رن و شك و زشخ و ز یذا و حاال و پاجنی را بذرلین و خلدا نله رنل
شك و نه حاالتخ نه پاجنی ،نه زشخ و نه ز یذلا .و ك
شلاوه حله مشلا داده اتلخ كله بوهلا را حله او

حشناترد و خدا بو نرسخ كه حه ودرك ك
شاوه در آخد .و حه مشا ذاجقه داده اتخ كه حه او وزهها

را حفههرد و خدا وزه نرسخ كه حه ودرك ذوق در آخد .و خدا حه مشا الوسه داده اتخ كه حه او
نروی و زبری و روی و تردی را حفههرد و خدا نه نروی اتخ و نه زبری ،نله رولی اتلخ و نله
تردی كه حله وشلاعر هلس در آخلد .و حله مشلا لوش داده كله صلو ا را حشلنو خد و خلدا صلوت
در آخد .و هن ودارك حا نه كراوخ فرووده اتخ كله حله آ لا حفههرلد و

نرسخ كه حه ودارك
ك
تعق كنرد و حدانرد و دوتخ حدار خد و خاجف حاشرد و غ ج كنرد و رایض حشو خد ،و خدا حه
ً
هرچخك از این وشاعر در منیآخلد؛ ذات خلدا كله احلدا حله هلرچ ولدركی در منلیآخلد حلیت یآهذلر
فروود واعرفناك حو وعرفتك و واعغاناك حو عغادتك .حیل نوری خداوند عاو در مشاهلا خلل
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كرده اتخ از نور صفات خود كه مشا حه آن نور حشناترد صفات خدا را و اعظن صفات خدا،
خللامتالنذرللنی اتللخ .و امئلله تللطماهللعللهین نفللس یآهذرنللد ،پللس شللناخ اخشللان شللناخ
خداتلخ ههلخ اخنكله شلناخ ذات ممتنل اتلخ .ایلن اتلخ كله ولیفرواخلد وعرفلخ ولن حلله
نورانرلخ مهللان وعرفللخ خداتللخ و وعرفللخ خللدا مهللان وعرفللخ وللن اتللخ حلله نورانرلخ .پللس
دانسترد كه نه جن و نه انس و نه انذراء و نه اولراء و نله ح لرتخلامت ،از ذات خلدا چرل ی
نگفتهاند وگر آ ه فتند و دانستند كه از صفات خداتلخ و امئلهانلد تلطماهللعللهین صلفات
اهلل .پس از شناخ امئه هرچكس حاالتر نرفته و اخشانند وقاوهای خدا ،خعین جللوه لاه خلدا و
اخشانند ههور خدا و نفس خدا و جنج خدا؛ ز یراكه خدا را ههوری نرسلخ وگلر در اخشلان و
ترتاپا صفخ او خندَ .وثلش آنكه آ ه از حدن تو تر ویزند ،از روح تو تر ویزند و روح تو هاهر
منیشود وگر از تن تو و متام تن تو ترتاپا صفات روح تو اتخ
فتشلللللاكط و تشلللللاحه االولللللر
كرق الزجلللاح و رقلللخ اخلهلللر
ك
ك
و كأمنلللللللا قلللللللدح و ال مخلللللللر
فكأمنلللللللا مخلللللللر و ال قلللللللدح
غرض ،نرسخ ورانه خدا و امئه اهر ین هرچ فریق وگر اخنكه اخشلان حنلد ان خداخنلد و
عیل را هرچكس خدا منی و خد .لعنخ بر آنكیس كه حگو خد عیل خداتخ .حیل ،هركس حگو خد
او صفخ نركوی خداتخ و قامئوقام خداتخ در این عاو و آ ه در ولك اضافه حسوی خدا
حشود اضافه حسوی آن ب ر وار اتخ ،و آ ه از خدا برتد حه حند ان بواتطه آن ب ر وار اتلخ،
صحرح اتخ؛ او صفخ خداتخ و از برای صفخ ا ی دخگر منیتوان تارد چنانكله از بلرای
آ ان ا ی دخگر منیتوان فخ و از برای زونی ا ی دخگر منیتوان فخ .خدا او را صفخ خود
قرار داده و نفس خود قرار داده و ذات خود قرار داده و غرر از این هن چلارهپلتیر نرسلخ ،چله
لوها پلاره شلود خلا تلرنههلا تنگلی كنلد .آ له خلدا خلل كلرده مهلان اتلخ و آ له ولیحاخسلخ
ّ
ووجود حشود ،شد و عاو اوكان ووجود شد و قللن خشلك شلد جـف القلـن نوشلته شلد بلر للوح
آ ه حاخسخ نوشته حشود .و از آجنهلله اخشلان را خلدا ا لاء خلود قلرار داده .منلیبینرلد اولام در
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تفسلرر ا للاء حسللین ولیفرواخلد حنــن واهّلل االمســا احلســن؟ و اتلن صللفخ اتللخ ،پللس اخشللان
صفات نركوی خداخند و ك
ونزه اتخ خدا از صلفیت كله غرلر از اخشلان حاشلد .سـغحاّ .ربـك ّ
رب

ّ
رب العاملنی خعین ك
رب تلو ای ك
عماخص  .و سالم عّ املرسلنی و احلهاهّلل ّ
العت ّ
ونزه اتخ ك
حمملد
رب ك
كه ك
عزت اتخ از آ ه وصف كنند خل  ،و الی خدا نرسخ وصف خل  ،و بلر تلطوتند

انذراء و خود را الی خدا منیدانند ،و محد حقرقیت اتخ كه خمصوص خلدا اتلخ و او وصلیف
اتلخ كلله خللود بللرای خللود كللرده .پللس اوتللخ خمصللوص خللدا .پللس هللركس غرلر از اخشللان را
صفات خدا حداند ،تن خه نكرده اتخ خدا را و توحرد مهنی اتخ كه هرچ صفیت را خمصوص
رورد ار ندای وگر خامتالنذرنی را .ایلن اتلخ كله فرولودهانلد كهـال التوحیـا نـیف الصـ ات عنـه
ّ
لش اد كل م ة ّاّنا ایـر املومـوف و الیل خلدا ندانلد وگلر امئله را تلطماهللعللهین و حشناتلد
اخشان را كه صفات خداخند و خدا را غرر از اخنا صفیت نرسخ.
برهای بیاورم ،هرچه صفخ خداتخ غرر خداتخ و غرر خدا خل خداتلخ و لیش
از یآهذر كه خلیق نذود ،ز یراكه اول واخل اهلل اتخ آن ب ر وار و ح رتاورر هن نفس یآهذر
اتخ و مهه امئله از نلور واحدنلد .پلس حله ایلن برهلان اخشلانند صلفاتاهلل و ا لاءاهلل و چلون
ك
شناخ ذات ممكلن نرسلخ و شلناخ صلفات ،شلناخ ذات اتلخ ،ذهلتا حل ِظ از وعرفلخ
خدا ،وعرفخ امئه اتخ تطماهللعلهین ههخ اخنكه خكجا و ترتاپا صفات خداخنلد و صلفات

فلای در جنللج ذاتتللد .چنانكلله هلرچ از خللود ندارنللد و خكجللا غررمنللا شللدهانللد و ایلن را وطجكلله
خوب فههردهاند وقیت كه دخدند خگانگی امئه را هان كردند این خگانگی خداتخ ،چون امئله
ّ
تطماهللعلهین از قلج اخشان وطلل شلدند فروودنلد الالـه اال اهّلل پلس شلرعران اخشلان وتاحعلخ
ّ
ّ
كردند و فتند الاله اال اهّلل وطجكه هن وتاحعخ كردند شرعران را و فتند الاله اال اهّلل و ندخدند این
خگانگی را غرر از خگانگی خدا .پس هركس توحرد كرد خدا را بواتطه امئله بلود و حلاب توحرلد
ّ
ّ
ّ
الاله اال اهّلل اتخ و امئه حروف الاله اال اهّلل و اه الاله اال اهّلل ویحاشند ،و چگونه توحرد ویشود
خدا یوعرفخ اه توحرد ،و حال اخنكه اص خلقخ ههخ وعرفخ اخشان اتخ و خدا مهه

429

خل ل را حلله فر ل امئلله خل ل كللرده اتللخ و علللخ غللای خل ل ای لن ب ر واراننللد و ونر لر ر ل
ووجوداتند و مهه ووجودات اشعه اخشانند .منلیبیلین ولیفرواخلد رلـو املـمون وـن نـ ر ینتنـا و
فروود شرعران از ز خادی نور وا خل شدهاند و واضلح اتلخ كله ز خلادی نلور اخشلان از اخشلان
اتخ حدلر قوله سلهاّ .ونا اهلالغی و انذراء تطماهللعلهین از شعاع امئه خل شدهاند
و شرعران از شعاع انذرلاء و ولموننی جلن از شلعاع شلرعران و وطجكله از شلعاع ولموننی جلن و
حروان از شعاع وطجكه و نذاتات از شعاع حروان و اد از ز خادی نذات.
هبرحال چون یآهذر خواتتند وذاهله كنند حا نصاری چنا ه خدا ویفرواخلد مـل تعـالوا
ناع احنا نا و احنا كن و نسا نا و نسا كن و ان سـنا و ان سـكن و خلود یآهذلر ،ح لرتاورلر بلود و
چون امئه از نور واحدند ،پلس اهل بیلخ ،نفسلهای یآهذلر و آل یآهذرنلد .و حلدهیی اتلخ كله
شخّ ینفلس متلام نرسلخ و نفلس اعلین خلود اتلخ و ح لرت یآهذلر فروودنلد عـّ ّ
وـن
كــرأی و حللدخیث دخگللر ولیفرواخنللد عــّ وـ ّـن وثــل روح ـی یف حــاین ای لن اتللخ وعللین لــوال عــّ

ملارلقتك خعین ا ر خود تو نذود ،تو بروزی نداشیت و حال آنكه خكنور بودند از نور خدا كله در
عذداهطلج دو قسن شد و حاز مهاندو خكی ویشوند و خكنور دخگر نصف منیشود ،ایلندو حلا
هن خك پدر و وادر ویشوند و این اتخ كه فروودند انا و عّ ابـوا هـذه ّ
االوـة ولن و علیل پلدر و
وادر این كاوخ ویحاشمی .پس شرعران اخشان آل اخشانند و هرجا خدا آ ان وی و خد ،ورادش

امئهاند تطماهللعلهین و آ ا ا را افطك وی و خند و فلك چرخی را وی و خند كه وی ردد .پس
چون امئه حمرطند بر آ ا ا و بر رد آ ا وی ردند ،ذهتا وراد از افطك ،امئهاند .پس هر اه یآهذر
نذود ،امئه خل منیشدند .این اتخ وعین لوال ك ملارلق االفالك وثل ایلن اتلخ كله حله خلك
شریئ كه از دو حلاظ خل شلده اتلخ ،حله نصلف او حگلوی ا لر تلو نذلودی نصلف تلو را خلل
منیكردم .و ا ر عیل نذود خدا یآهذر را منیفرتتاد ز یراكه دیلن یآهذلر را او رواح داد و ا لر رواح
منلللیداد حعثلللخ یآهذلللر یحاصللل بلللود ههلللخ اخنكللله بلللرای اههلللار دیلللن وذعلللوث شلللد .و ا لللر
ح رتاورر نذود كه رواح دین حدهد ،حاخسخ وردم بر هراهی حاشند تا روز قراوخ .پلس علیل
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نفس یآهذر اتخ و ا ر نذود یآهذر هن وذعوث منیشد .و ا ر یآهذر وذعوث منیشد مهه وردم
ً
هراه ویواندند و خدای حكمی خلقخ لآو و ی یآهذر منیكند؛ حاخد حجیت حاشد بر وردم حتها
ً
و ا اعا.
و مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
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«ووعظه یوچ ارم»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

ّ
اص كطم وا در تفسرر الاله اال اهّلل بود و ثاحخ شد برای مشا كه امئه تطماهلل علهین اه
ّ
ّ
الاله اال اهّلل ویحاشند و شرو الاله اال اهّلل ویحاشند .حاال لفظی شنردخد و لفظ جسلن اتلخ از

برای وعین چنا ه اوام فروود املعن یف الل ظ كالروح یف اجلسا .تعی كنرد تلا وعلای الفلاظ را
حفههرد ،تا چند هاهر الفاظ را ویبینرد و از حا ن خذری ندار خد؟ حه متام وش و هوش وتوجه
وطلللج شللو خد كلله ولیخللواهمی وقللاوی حللاالتر بللرو می و بذرنلمی كطولی كلله خللدا و لیفرواخلد خلا امئلله
ویفرواخند ،چندوعین از آن ویتوان فههرد و كه ویتواند این كطوها را وعین كند؟
ّ
امئه مشا ویفرواخند حنن نتكلن حالكلهة و نر خا وفا سغعنی وج ا و چرا هفتاد وجه فروود؟
َ
وثلش وث كیس اتخ كه حسرار جای ویرود ،ولی و خلد هفتلاد ورتذله ولن آولدم در اخنجلا؛ خلا
كیس تعلمی ویكند كیس را حسرار و وی و خد هفتاد دفعه فمت حه تو خا غرر .پس از جهخ كثرت
ك
اتخ واال خداوند عاو هزار هزار عاو خل كرده اتخ و كلههای كه امئه اراده ویفرواخند قذ از
این هزار هزار عاو اتخ و در اواور و نواهی اه هزار هزار عاو اتخ .پس در هر علاهی لذلایس
وی وشد تا در این عاو و این الذسه در هر عاهی لفظند برای وعنیی .و مهچننی قرآن را خداوند
عاو از برای هزار هزار عاو فرتتاده ،پس هزار هزار لذلاس وشلرده اتلخ و ایلن الذسله الفلاهی
چند از برای وعای قرآن اتخ و منیفههند وعای عالرله قلرآن را وگلر اهللش .پلس فهلن وعلای
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قرآن شأن هركس نرسخ و منیتواند هركیس وعین احادخد را حفههلد و فهلن كلطم خلدا و كلطم
امئه وث عریخواندن نرسخ ،چرز دخگری اتخ .از برای او اشلارههاتلخ و كناخلههاتلخ كله
ك
آ ا را احذاب ویفههند .وث كطم وعشوق كه منیفههد آن را وگر عشلاق .وثل شخیصل كله
وعشویق داشخ و روزی خواتخ كه او را حه جملیس حاضر كنلد و علی هلن اجنلی بودنلد در
آن جملس و نفههند .پس حه نوكر خودش فخ برو و ا ر هسخ حگوش بیاخد و ا ر نرسخ هرچ
وگو و خود بیا .رفخ و بر شخ و فخ بود ،هرچ نگفمت و آودم .خعین بلرو و ا لر پلدرش هسلخ
هرچ وگو و بیا و ا ر نرسخ پدرش حگوش بیاخد؛ و نوكر هن فخ رفلمت اول كله بلود هلرچ نگفلمت

اخستادم تا رفخ فتهش بیا .حاال ك
تخ حذرج را حذرج ویداند نه غرر حذرج و ون از شلنردن
این حكاخخ وعای قرآن را و اترار قرآن را فههردم .خدا حا حذرج خودش حه رولز تلخن فتله
ك
اتخ و این را هركس منیفههد .تر هكردن ،فههردن وطلج قرآن نرسخ .غاللج وطهلا غرلر از

تر لله چرل ی از قللرآن منلیفههنللد و علللن ،تر لله فل و تر للهفههرلدن نرسللخ .نگوجر لد كلله وللا
عاویامی منیفههمی و عری خنواندهامی .فهن ،دخل حله علری و عجهلی نلدارد .حسلا فقهیلی كله
حقدر حازاری فهن ندارد ،اخخ وساج فقهی را

ویكند .اوا ویشود كه حلازاری اعللن علهلا

حاشد ههخ اخنكه علن ،نه عری اتخ و نه عجهی ،نه تركلی اتلخ و نله هنلدی .عللن نلوری
اتخ كه ویاندازد خدا در دل هركس كه خبواهد ،خا در دل كیس كه دوتلخ امئله حاشلد .ایلن
خبش اتخ كه خدا حه هركس ویخواهد ویدهد.

حاال خاصرخ ون و ك
فن ون این اتخ كه حازاری را از كارش حاز ندارم و اعلن علها هن

حشود و جترحه هن كلردهام .پلس ا لر كیسل هفتلهای دو ورتذله بیاخلد حله ایلن جمللس ،حلا اخنكله از
كارش هن حاز نشود ،ك
عماقر خج اعلن علها خواهلد شلد .ههلخ اخنكله علری را مهرنكله فلاریس
ك
كردم ،در فههردن وطلج فریق ندارد اال اخنكه هركس در شكوك و شل ات رفتلار نشلده حاشلد

هبتللر و لیفههللد و ا للر بللر فطللرت اصللیل وانللده حاشللد كللطم را و لیفههللد و وعللای كلهللات امئلله را
ویفههد.
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ك
حاال املعن یف الل ظ كالروح یف اجلسا را هر لاه وعلین كلمن ،در فهلن ایلن ،مشاهلا و وطهلا
خكی خواهرد بود و چلون خكلی شلدخد ولیشلكافمی لفلظ را تلا مهله حفههرلد فلرق و خنلده و فلرق
الفاظ را.
اوا این لفظی كه تو وی وی ،وی رری قطعهای از هوا را و حا زحان و دندان و لذان خلود
ُ
او را تركرج ویكین و حا شش خود او را از دهان بیرون ویآوری وث ی مهران كه بیرون ویآخد
حمكخ خدا بر داشتهاند و تاختهاند در هلوا ولیآخلد و حله
از او صداها .و ی مهران را از روی
ِ
ذله وش شنونده ویخورد حه مهان تركری كله از دهلان بیلرون آولده و ایلن هلوای اتلخ كله

هرچ دخیل حه ذات تو ندارد و خل تو اتخ ،تو رفیت قطعهای از هوا را و خل كلردی حلریف
را كه خواتیت .این اتخ كه خدا ویفرواخد اذ ختلق  .افكا خعین دروغ را خلقخ ویكنند ،و در
جای ویفرواخد و ختلو وـن الطـنی ك یجـة الطیـر و در جلای دخگلر ولیفرواخلد رلـو االنسـا .وـن
ّ
ملصال كال خار.
حاال كه دانسیت لفظ خملوق تلو اتلخ و از ایلن لفلظ ارادهای داشلیت كله خلل كلردی،
ّ
خواهی فههرد كه لفظی كه خدا فرووده اتخ وث اّنا اوره اذا اراد شیجا ا .خق ل له كن فیكـ  .و
ویفرواخد خا ابنآدم انا ّ
رب ام ل للش كن فیك  .و مهچننی كلهای دخگر كه فرووده اتخ ،وث

كلهات مشاها نرسخ كه قطعهای از هوا حگررد و خل كند .كلهه خدا از هلوا نرسلخ و خلقلخ
خدا وث خلقخ مشاها نرسخ .ویخواهمی بذرنلمی كله حرفهلای كله خلدا زده چطلور اتلخ ،آخلا
ذات خدا وث ُشلش مشلا ولیشلود و وثل دهلان و زحلان مشلا از هلوا ولی رلرد قطعلهای و خلل
ویكنلد؟ حاشلا ،كلهله خلدا وثل یآهذلر و امئله ولیحاشلد ،كلهله خلدا كلهلهای اتلخ كله خلدا
فرووده حكلهة ونه امسه املسیح عییس بن ور می .و كلهای اتخ كه خدا تعلمی آدم كرد و كلهلات
او ك
جمسن و اشخاصلرند صلاحذان حمكلخ و ذكلاوت و عللوم اذهلی و كلهلات او كلوی اتلخ نله

لفظی .و ون آخاته رلو السهوات و االرض كلهات خدا امئهاند و مهه اخشان هن واحدند و مهه
ّ
لقاوملنا هلن الق ل.
نفس یآهذرند ،مهه اورراهمونرنند و اورراهموننی واص حه یآهذر اتخ .و
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حاال ویشود كه هرچر ی كه هسخ مهه خككلهه حاشد و از بلرای خلككلهله چندورتذله اتلخ:
اعطی اتخ و اعطء اعطی اتخ و اتفیل اتخ و اتف اتفیل اتخ .و كلهات مشا دو نوع
اتخ :خا نوشتین اتخ خا فتین .و نوشتین از واده وركج اتخ و اوا فتین از قطعه هوا .حلاال
این كلهات اجسادند از برای وعای اخنا چنا ه حدن انسان جسد انسان اتخ و روح او غرر
ك
از این اتلخ و ایلن را مشاهلا و وطهلا خلك لور ولیفههرلد و دخلیل حله علری خوانلدن نلدارد .و
الفاظ خدا وث مشاهاخند و روحهای مشا وعای مشا و امئه تطماهلل علهین ولیخواننلد مشاهلا را
در صفحه ولك و مهنیكه مشاها را ویبینند ،وعای مشاها را ویفههند .و مهنیكه این كلهلات
افطك و اجنن و ارضنی را ویخوانند وعای اخنا را ویدانند و از وجود این افطك و اوضاع این
ً
عاو وعای ایلن كلهلات افلطك و اوضلاع وفهلوم ولیشلود كله وعلین اخنلا چرسلخ .ولثط هر لاه
خكروزی در كروان رای شود ،حاكن جلار بزنلد كله نلان را ارزان كننلد و نانواهلا ل شلوند كله
بروند نزد حاكن و داد كنند ،از مهنی رف حا عرخ اخنا وعلوم ویشود كه ویروند داد بزنند و
این رف اخشان عطوخ دادزدن اتخ.

ّ
حاری ،وقصود وا این بلود كله حدانرلد چلهحسلرار كسلای كله ولی و خنلد الالـه اال اهّلل ولكلن

ویشود وعین نداشته حاشد و یروح حاشد .لفظی در شر خعخ جاری كرده ،و احكلام شلر خعخ
احكام لفظی اتخ و احكام ر خقخ حا ن این الفاظ اتخ .پس هركس این الفاظ را حگو خد
در هلاهر شللر خعخ امیلان دارد ،ولكللن هر لاه حللا ن ایلن الفللاظ را ندانلد و قذللول نكنلد ،در حللا ن
شر خعخ كافر اتخ وث احاحكر و عهر كه در هلاهر ایلن كلهلات را جلاری ولیكردنلد و در اتلطم
كافر نذودند .چنا ه یآهذر دختر رفخ از آ ا و دختر داد حه آ ا ولكن از شر خعخ كه تشلخ
كافرند .پس شر خعخ حدن اتخ و ر خقخ روح ،و حدن یروح ورده اتخ و ورده جنس اتخ.
و هر اه درتخكردن حدن اینقدر نف داشته حاشد كه او را وسلن خبوانند و پاك حدانند و زن حه
او حدهند و دختر از او حگررند و وشورت حا او حكنند ،هر اه روح او را هن درتخ كنرد كه كاول
ً
حشود ،در آخرت هن ومون و كوتیق خواهد بود« .خك دم خبود آی و بذنی چه كیس» اقط غصه
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خبور كه چه كردهای تا حبال ،فكری بر عاقذخ خود حكن .اخخ آ ه تعی كردخد از برای حدن
بود ،آخا حدن یروح رری دارد از برای مشا؟ این منازی كه ویكنرد آخا روح دارد و در حلا ن هلن
مناز ویكنرد خا نه؟ آخا حه مهنی هاهر اكتفا كردهاخد؟ كفاخلخ ولیكنلد بلرای آخلرت مشلا؟ حاشلا،
چللهحسلرار قللرآنخواننللد و حلله لعنللخ قللرآن رفتارنللد ،و چللهحسلرار منللاز ولیكننللد و حلله لعنللخ منللاز
رفتارند ،و چهحسرار كه حه بركخ عهل كلردن حله شلر خعخ آقلا شلدهانلد ولكلن تلا للج قذلر بیشلتر
مهراهی منیكنند او را اعهال او؛ و آجنا از شك مناز و روزه منی رتند و تمال از روح ویكنند و حا
ّ
حا ن كار دارند .منیبینرد كه عهر تا آخر عهر الالـه اال اهّلل فلخ و حله كلار حلا ن او خنلورد؟ پلس
هرچه در اخنجا ویكنند از خادشلان ولیرود در آجنلا ،و چرل ی دخگلر حلاب آجناتلخ .ایلن اعهلال
شر خعخ خمصوص این عاو اتخ و اخخ حدی را متام كرده اتخ اوا یروح اتخ و ورده.
هبرحال ،حرفهای ون حه كار آجنای مشا ویآخد و از برای روح مشا خوب اتخ .تلا حلاال
حدن را درتخ ویكردخد لكن حعد از این حاخد حتصر روح كنرد و علهای كه قذ از این آودند
ههخ درتخكردن و تربیخ حدن بود و هلرچ از روح نداشلتند و نگفتنلد ،مشلا هلن نشلنردهاخلد و
ّ
مهرشه در درتخكردن و ال ال النی وشآول بودخد و خرال حا ین نداشترد و تكلرف هن بیش
از این نذود .ولكن اآلن وقخ این شده اتخ كه حتصر روح كنرد از برای حدن ،تا حه كلار مشلا
خبورد.

ك
پس خداوند عاو از حمكخ حالآه خود وعلهی اعلن بر خد تا حه وردم تعلمی كند احكام

ر وح را و حشناتاند روح را حه مشا تا عهلتان كاو حاشد .و چنانكه در دنرا وسلهرد ،در آخرت
هن امیان داشته حاشرد .و ا لر منلیآولد در ایلن زولان علاهی اعللن ،هرآخنله روح در اعهلال نذلود و
خذلری از آخللرت كیسل نداشللخ .و آن شلرخجلرل و تلردنذر  ،وقتللدای اوحللد و وللوالی اجمللد
الشرخامحد اعیلاهللوقاوه و رف یف اخللد اعطوه بود كه آود در وران وردم و یاخ و یقذرله و
خكه و بیاحای ،حا اخنكه درس هن خنوانده بود یش اتتادی وگر آ ه حه تعلمی اوامحسن حه او
رترد .پس در خواب حه خدوخ یآهذر رترد كه اور كردند آن ب ر وار را اخنكه بیاخد وران وردم

436

و اصطح كند خرابهیای عاو را و روح در حد ا حدود .پس چون از خواب بیدار شلدند حسلرار
از این خواب غهناك شدند كه حاخد حا این خل ونكوس وعاشرت مناخند .حا خود خرال كردند
ك
كه وتوت حه ح رتاورر ویشوم كه حطل وشكطت اتخ كه این خلدوخ را از عهلده ولن
بردارند و ورا حه ر خاضخ و جماهده خود حاز تارند ،و وتوت شدند و ح لرتاورلر را در خلواب
دخدند كه فروودند از آ ه برادرم رتولخدا فروودهاند یری نرسخ ،حاخد بروی و علن وا را حه
وردم برتای و این اوور فاتده را اصطح منای .بیدار شدند و غهگنی و حرران ،حا خود خرال

كردند كه صاحج احلخ و حللن و جلود ،ح لرت اولامحسلن اتلخ .ك
وتوتل حله آن ب ر لوار
ویشوم و از اخشان در خواتخ ویكمن ،شاخد اخشان شفاعخ كننلد و ایلن خلدوخ را از عهلده
وللن بللر دارنللد .ك
وتوت ل شللدند و آن ب ر للوار را در خللواب دخدنللد كلله فروودنللد آ لله جل كلد و پللدرم
فروودهاند از آن چارهای نرسخ و حاخد بروی اور را حله اجنلام برتلای .حلاز غهگلنی و تلر ردان از
خواب بیدار شلدند و حلا خلود فتنلد كله شلفر لله خطیل تردالشلهداء اتلخ ،وتوتل حله
وتوتل شلدند و آن ب ر للوار را در خلواب دخدنلد فروودنلد آ له ك
اخشلان ولیشلوم .و ك
جلد و پللدر و
برادرم فروودهاند چارهای از آن نرسخ ،حاخد ایلن اولر را حله اجنلام برتلای .دخگلر منلیدامن كله حله

وتوت شدند و مهنی جواب را شنردند خلا آنكله حله مهلان ح لرت قلامئ ك
هر خك از امئه ك
وتوتل

شدند و اخشان هن مهان جواب را فروودند در عاو خواب .پس دانسخ كه چارهپتیر نرسخ،
پس قذول كرد .پس یآهذر زحان خود را در دهان آن ب ر وار تاردند و آ ه حاخسخ حه او حدهند
دادند و فرتتادند در وران وردم تا روح عذادات را حفههاند حه وردم و حا ن را حه وردم برتاند .و
آن ب ر وار پنجاهتال در كوهها ر خاضلخ ولیكشلرد تلا اخنكله روزی خلكفنجلان غلتا ولیخلورد و
اهی قرار ویداد ر خاضخ خود را حه خلكفرتلخی عرلال خلود و حلا آن رولای عرحسلتان ،روزی
خلكدفعلله تللری حله عرلال خللود ولیكشلرد و حللاز ولیرفللخ در وقللام خلود .و حعللد از آن هللر وقللخ
ویخواتخ خدوخ خكی از امئه برتد ،در خواب ویرترد و وسألهای ویخواتخ وی رتلرد
ً
و جلواب ولیشللنرد و دللرلش را هلن هللاهرا نشللان او ولیدادنلد از قللرآن و برهللان او را از آفللاق و
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انفس نشان ویدادند .پس رتانردند حه وردم از اترار حا ن آنقدر كه كفاخخ اخشلان كنلد و از
علوم اه بیخ ونتشر كرد آ ه كفاخخ وردم را حكند .ا رچه آنوقخ كیس از او ونتف نشد ،لكن
كطم او را حاال كه شرح ویكنمی هركس فطرتش نركوتخ ور دارد حله شلنردن ایلن ف لاج و
هركس فطرتش حد اتخ ور ندارد و مهنیكه ویشنود ر های ردنش ترخ ویشلود .و آنكله
تسلمی ویكند امیان دارد و چون روح امیلان را حله او ولیدونلد زنلده ولیشلود .پلس هلركس زنلده
اتخ حاز ور حه روح عذادات دارد و هركس ورده اتخ ور حله حرلات نلدارد و ولرده اتلخ و
نفرت ویكند زنده از ورده و ورده را كاری حه زنده نرسخ .بذرنرد ا ر عذادات وردم روح داشخ،
ً
اقط حه هر عذادی حاخسخ خكتریق حكنند و ویبینمی كه حعلد از عذلادت حلاز وعصلرخ ولیكننلد.
پللس روح عذللادات نللزد هلرچ قللووی نرسللخ وگللر ایلن تلسللله جلرللله ،ا رچلله صللوفره ادعللای
ولیكننللد ویل حطللطن آ للا واضللح اتللخ و آن روحلی اتللخ كلله تللفران ثللوری حنللا كللرد از بللرای
جسهی كه ابوحنرفه درتخ كرد از برای ك
تینها.
اوا این آن روحلی اتلخ كله از اولام بواتلطه اصل و حلا ن صلور دورلده شلده اتلخ بلر
اجسادی كه قذول اور آن ب ر وار كردهانلد و ایلن روح امیلان اتلخ از بلرای جسلد ولمون نله غرلر
ومون .این علن شرخ در هرچ كتای نرسخ وگر كتج خود او و ایلن روح در هلرچجلا نرسلخ.
هر كتای را كه بذرین هز هلارت و منلاز و روزه و غسل و احكلام حلرض و نفلاس چرل ی در او
نرسخ و علها هن چر ی از روح نگفتهانلد .حلاال جلاهیل نگو خلد كله پلس علهلا چطورنلد ،اولا
علهلا كللاری كلله داشللتند درتللخكلردن جسللن بللود و حقلدر خللود بیشللتر نللور نداشللتند كلله حلله غرلر
برتانند روح را و حاال هستند علهای كه ز خادی نورشان حقدر ك وردم اتخ و مهه را حه روح
هداخخ ویكنند .هركس متكنی كرد عه او كاو ویشود و جنات یدا ویكند و هركس متكنی
نكرد ،عه او ورده اتخ و حكار او منیآخد .پس شأن علهای تاب نذود كه عاو را زنلده كننلد
اخخ نوری حقدر خود داشتند و خود ناجی بودند .پس لعنخ خدا بر كیس كه علهای تلف
را حد حداند ،آ ا خوب بودند لكن حا ن را اصطح نكردنلد .حلدن امیلان را حله ولردم رتلانردند و
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روح امیان را حقدر خود داشتند ولكن شرخ روح امیان را حقدر مهله ولردم داشلخ و آن اجسلاد را
زنده كرد و در تاب هن حاخسخ مهان جسد امیان را علها درتخ كنند تا از حمكخ حالآه خدا
در این وقخ حا ن امیان هاهر شود و وردم تریق كنند .این وعلوم اتخ كه ح بود و مهه وردم
ك
را احرا كرد و ا لر حا ل بلود چگونله خلكنفلر علرب بیاحلای نلاوطی یاخل و قذرلله و یاوضلاع
اینمهه عاو را دو فرقه ویكرد؟ آنقدر كتاب از علن آن ب ر وار حه ا راف حللدان رفتله اتلخ كله
هان منیكمن حلدی حاشد و این خذر را نشنرده حاشند .مشا بذرنرلد بیسلخ تلال اتلخ كله فلوت
كلرده اتللخ و مهلله زورنلا را خمتلللف كللرده اتلخ حللیت هندوتللتان .اآلن چنلد نفللر از دوتللتان او
اختطف انداختهاند در والخات هندوتتان .پس ح اتخ او ،حلكه آخخ یآهذلر بلود

كله

اول ادعای نذوت كرد و كیس نگرو خد حه او وگر كهی و حلاال اخنقلدر وسللهنی كله هسلتند مهله
وقخند حه او .حلكله مهله كفلار ولیداننلد كله ك
ك
حمملدبنعذلداهلل یآهذلر اتلخ .حلاال مشلا بذرنرلد آن

ب ر وار چننی اختطیف انداخخ كه اینمهله علهلاء صلاحج جلطل و ك
علزت و ولال وثل حلاح
تلرد حمهلدحاقر و غرلره آودنلد و چهلار والخلخ را نتوانسللتند خمتللف كننلد ا رچله آ لا هلن حللدن را
حاخسخ درتخ حكنند و هاهر شر خعخ را درتخ كنند تا حاال كه حا ن او بروز كند و امیان كاو
شود .حیل جسن كه بود روح هن آود ،كاو شد.
حاال وقصود اخنجا بود كه قرآن و كطم امئله هفتلاد وعلین دارد و علهلا هلن هفتلاد قسلهند
ً
هر خك خكوعین از آ ا را ویفههند .وثط اه هاهر ،هاهر آ ا را ویفههند و اه حا ن ،حا ن
آ ا را و اوا كیس هسخ كه خك حا ن از قرآن و احادخد ویفههد و كیس هسخ كه دو حا ن
را ویفههد و كیس هسخ كه ته حا ن را ویفههد و مهچننی كیس بیشتر ویفههد ،حاز كیسل
بیشتر ویفههد تا هفتادحا ن .و اوا هر حا ین كه وطاب حا این شر خعخ و این وتهج اه حازار
ك
آود آن صحرح اتخ واال حا ین كه وطاب شر خعخ و وتهج اهل حلازار نذاشلد ،وثل ولتهج
صوفره و وته ای دخگر كه این جملس نجاخش شرح آ ا را ندارد حا

اتخ.

و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه یوپنجن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

كطم در این اتخ كه خدا ایاد كرد خل را و حمتاح حه خل نذود و برای رفل حاجلخ
خود هن خل نكرد ،ز یراكه ا ر خدا بلرای رفل حاجلخ خلل كلرده بلود ،روز حله روز حلاجتش
ز خادتر ویشد و حمتاح ویشد حه اوضاعی و خدای حمتاح ،خگانه نرسخ.
حلاال ولیخلواهمی بذرنلمی كلله خلدا بلرای چله خلل كللرده اتلخ خلل را ،حلا اخنكله حكلمی
خلقخ لآو یفاخده منیكند و فاخده او برای خدا نرسخ و اصداق حو و رلو ال ثال بیفها و
ال ثال ایرمها فههردمی كه فاخده خل برای خل اتخ نه برای خدا و وقصلودش از خلقلخ
این اتخ كه جودی كند بر حند ان خود .حاال كله فاخلده بلرای خلل اتلخ و خلل هلن چنلد
ورتذه دارند و خدا هن مهه را حه خك ورتذه قرار نداده ،ویخواهمی حدانمی فاخده بلرای كرسلخ؟ و
وعلوم اتخ وردم كه مهه خلك ورتذله ندارنلد .ا لر خلدا حله یآهذلر عللن حسلرار و وقاولات عظلمی
حدهد ،حه دخگران هلن نكرده اتخ .و ا لر حله تلو هلن مهسلر یآهذلر حدهلد حله یآهذلر هللن كلرده
اتخ و ح او ادا نشده و این خطف حمكلخ اتلخ .حلاال كله خلطف حمكلخ نكلرده و حله
هركس حقدر قاحلرتش حه او ویدهد ،ا ر حه مهه مهسر ویداد حاخسخ حله كلافر هلن وثل یآهذلر
حدهد و ا ر چننی كند ،وردم وی و خند چرا حه آن كافر و حه آن ومون مهسر دادهای؟ ذهتا ورزای
قرار داده كه هركس حه آن ورزان عه كند ،آ ه خداوند عاو وعده حه او كرده عطا ویفرواخد و
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هركس عه نكند جاخگاهش در ك
جهمن اتخ .و چون وقصلودش تف ك ل بلود ،ذهلتا یآهذلران
فرتتاد تا ورزان حاشند در وران خل و بواتلطه ایلن ورزا لا عهل كننلد و جلود خلدا بلر اخشلان
جاری شود و غ ج خدا بر دمشنان اخشان .پس بواتطه ورزان هر عهیل كه كردند مهان عه
جمسن ویشود از برای اخشان .ا ر نركوتخ هبشخ ویشود و ا ر حد اتخ ك
ك
جهمن ،هر وتاعی كه
ویبرند وتاعی وی ررند .وتاع نرك نركی آورد و وتاع حد حدی .هرچه ویدهی ولی رلری ،خلدا
هلن منیكند .علهای مشا این وسأله را ویدانند ولكن این خكی را نفههردهاند كه دتخ و پای
ً
وعصرتكار از خدا ك
جهمن را لج ویكند .وثط پا خكوعصریت ویكند كه چوبخلوردن اقت لاء
اوتللخ ،از خللدا وسللألخ و لیكنللد چللوب خللوردن را .و نر لز پللا وعص لریت و لیكنللد كلله وقتیض ل
شلقاقلوس اتللخ ،وسللألخ ولیكنلد از خللدا تللا حلله شلقاقلوس رفتللار شللود و مهچنلنی هر خلك از
جوارح او چننی وسألخ ویكنند از خدا و خدا هن ویدهد ا رچه زحان وشیت وی و خد خداخا
ون منیخواهن چوب خبورم و حه شقاقلوس رایض نرسمت ویل این ف

كفاخخ منیكند ،ز یراكه

خدا ا ر چاه داده اتخ چشن هن داده اتخ و حه نركهیا اور فرووده اتخ تلو را و از حلدهیا لی
فرووده و فرووده اتخ اقت ای این عه ثواب اتخ وقاح او و اقت اء این عه عقاب.
َوثلش اخنكه خداوند عاو خوای سترده كه در او مهه غتاها و وتاعهلا را چرلده اتلخ
ولكلن ذرلی هلن فرتلتاده اتلخ كله حگو خلد فلطنغلتا را حلا فلطنغلتا خملور و ا لر خلوردی حلله
فطنورض رفتار خواهی شد و بواتطه ورزا ا اور و ی كرد و مهنی اور و ی ،دین مشاتخ،
حاخد حه این عه كنرد كه ا ر نكنرد دین ندار خلد و حلال آنكله نفل و ضلرر اعهلال نرلك و حلد از
برای مشاهاتخ نه از برای خدا .و آخا این اوری كه كرده اتخ نف برای مشا دارد خا برای خدا؟
كه ویفرواخد چرا از هر اعیت چند نفری بیلرون منلیرونلد تلا للج دیلن كننلد و حترتلانند قلوم
خود را از خدا چون بر ردند ،شاخد اخشان حلتر كننلد .و ایلن را هلن واجلج كلرده اتلخ بلرای
مشا ،ز یراكه ا ر لج نكنرد علن را صاحج روح امیان منیشو خد و ا ر نكنرد اد خواهرد بود.
حاز اد كه عذادی دارد حقدر خود .ویخواهد مشاهلا تلریق كنرلد و تلرر در صلفاتاهلل حكنرلد و
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اخطق محرده حتصر كنرد .تشتمی آخا خدا مشا را برای خوردن و آشاوردن خل كرده اتخ،
و اینمهه اوضاع ولك را برای تو خل كرده اتخ كه خبوری و بیرون كین؟ حاشا ،این نرسخ
غرض خدا و از برای این عه قرار نداده اتلخ ایلن خانله را بلرای تلو ،كله در خاهلا حوضلهای
اوتخ و آهوها لههای وتفند اوتخ و حاغستا ا وروهخانههای اوتخ و خورشلرد و ولاه و
تتارهها چراغهای این خانه اتخ و كوهها و داونهها انذار هرهه و دواهای این خانله اتلخ و
وعد ا خزانههای این خانه اتخ و كره نار آتش این خانه اتخ و كره هوا حاد این خانه اتخ
و روسررها جاهای زوستای این خانله اتلخ و تلرحد جاهلای تاحسلتای ایلن خانله اتلخ و
آ ا ا تقفهای این خانه اتلخ و زولنی صلحن ایلن خانله اتلخ .و آب را ههلخ حلاران ایلن
خانه خل كرده اتخ و بروح را ههخ تأثرر این خانه خل كرده اتخ و از برای هر خك از اخنا
ك
چند ولك ووك قرار داده اتخ كه برای تو كفعال حاشند و حاد را اور كلرده كله فلرایش ایلن خانله
كند و مهه اخنا را برای حرات تو خل كرده اتخ .حاال انشدكن حاهلل اینمهه اوضاع را بلرای
این خل كرده اتخ كه مشاها از این رف خبور خد و از آن رف بیرون كنرد؟ حاشا ،مهه اخنا
را خدا قرار داده اتخ بلرای تلو ههلخ اخنكله حرلات داشلته حلایش و للج دیلن كلین و ایلن را
واجج كرده اتخ بر مشا كه هر خك حقدر وتعخ خود لج دین مناجرد و ا ر مهه ولردم نتواننلد
بروند لج دین مناخند و بر ردند ،حاخد از هر قذرله چند نفری كه حاهوشند بروند حه لج دین و
ا ر اتتعدادی نداشته حاشند حاخد وردم آ ا را اعانخ كنند و زاد و راحله برای آ ا ترترج دهند
و آ ا را روانه كنند .لكن حاال كیس درحند دین نرسخ و آنقدر كه حه لج نلدم ولیرونلد حله
لج دین منیروند كه ا ر نلدم لران شلود ولردم لول را از هلر جلا كله حاشلد فلراهن ولیآورنلد و
ویروند یپ ندم ولكن ا ر دین نداشته حاشند درحند نرسلتند .آخلا روحاالمیلان پسلختلر از نلدم
اتخ؟ حاشا ،آن را خدا ضاون شده اتخ كه حه مههكلس برتلاند ولكلن عللن را حله حتصلر
قرار داده و هر كس لج نكند دین را خدا حه او منیرتاند و حاخد كه لج كنند كسای كه در
قوم ،صاحجفهن ویحاشند و برتانند حه تایر ضعفا تا اخشان امیانشان زنده حاشد.

443

حاال كه خدا این اوضاع را برای لج علن قرار داده اتخ و خداوند عاو آن علن را در
ً
والخلخ مشللا آورده اتللخ ،كوتللاهی وكنرلد در لللج او .اقللط حللاال كلله حاخسللخ از كوچللهای حلله
كوچهای خا از خانهای حه خانهای برو خد ههخ للج دیلن ،للج كنرلد كله ا لر للج نكنرلد
روح امیان را ،خوردهخورده امیان ویكاهد تا ویوررد و مهنیكه ورد جنس ویشود و ند ویكند
و وموننی را اذخخ ویكند .و ا ر اختطیف در دین نذاشد پس از هر خك علهاء كه خبواهی حگرر ،و
ا ر اختطف حاشد حگردخد و ح را از حا

مترز حدهرد و دین خود را از او حگرر خد.

هبرحال ،آ ه وی وجمی مهان قول علهاتخ حدون تآریر و تذدخ و منی لوجمی غرلر از آ له
علها فتهاند ،حلكله ا لر كیسل خلطف قلول علهلا حگو خلد فاتل خواهلد بلود و كتلج علهلا نلزد
واتخ هرچخك ننوشتهاند كه ندخده و نفههرده كیس را تكفرر كنرلد و قذل از اخنلا ایلن لور حنلا
ً
نذوده اتخ .حلكه ا ر كیس شهادت حدهد نزد كیس از عه كیس ،حاخد اه خذره حاشد .وثط
علاو
علاوِ ،
در عه زر ری ،زر ر شهادت حاخد حدهد و در عه كجناری ،كجنار .و مهچننی ههخ ِ

حاخد شهادت حدهد كه خود آن علن را داشته حاشد تا اه خذره حاشد نه كیس كه نفههد از آن

علن چر ی را .وانگهی چند لو ی و نافهن شهادت حدهند كه عاهی چننی و چنان وی و خلد و
اعتقلادش فللطن و وللتهذش فللطن اتللخ ،آخللر چلرا حاخلد نفههرلده قذللول كنللد عللاو؟ وانگهلی از
الوا ! غرض ،حگردخد ح را یدا كنرد و از او اخت كنرد علن را و ا ر خبواهرد حشناترد ح را
و حا

را رجوع كنرد در «هداخة الطالذنی» و حعد از آنكه شناخترد واجج اتخ برای مشلا كله

اخت علن كنرد از او.
هبرحال ،وقصود وا از كلهات این هفته و هفتههای تاب این اتخ كه علهای تلاب
اخخ كاری كه كردند جسد را درتخ كردند و روح او را حاخد از شرخ رفخ و نلزد كیسل دخگلر
نرسللخ .و ایلن را حدانرلد كلله در هللر عصللری حاخلد دوازدهنفللر حاشللند و حلله رواخلیت یستللا حاشللند و
وی ردند حه ا راف عاو و هرجا قلاحیل ولیبیننلد هلداخخ ولیكننلد او را ،چنا له در هلر عصلری
بودند در تاب و در حدخیث دخگلر كله در علواو اتلخ حاخلد هفتلاد نفلر حاشلند و پنلان بودنلد هلر
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وقخ كه بودند ههخ اخنكه هلهخ علاو را فلرا رفتله بلود .هلان نكنرلد كله مهرشله وسللهانان
ك
هاهر بودند حلكه مهرشه از دتخ كفار پنان بودنلد وگلر از اخلام شلاهعذلاس قلدری وسللهانان
یدا شدند و خوردهخورده علها حاال آودند و اتطم شروعی رفخ وران وردم و خوردهخلورده
شلر خعخ را رواح دادنللد تللا اخنكلله حلدن امیلان را درتللخ كردنللد .و چلون ایلن عصللر حللدن امیلان را
درتلخ كللرده بودنللد ،ولللك را وصلللحخ دخدنللد و خكلی از آن هفتللادنفر وثل شلرخورحللوم اوحللد
اعیلاهللوقاوه را هاهر كردند و آن ب ر وار روح امیان را در علاو آورد و كیسل او را نشلناخخ وگلر
قلریل و وصف او را كیس نتوانسلخ حگو خلد .اولا ا لر وانلدم در ایلن والخلخ وصلف او را خلواهن
فخ و آنوقخ كه آود قدرش را مشا منیدانسترد و ونتف نشلدخد از او ،بیشلتر هلن علری تلخن
وی فتند حا وردم و جمه هن وی فتند و كیس نفههرد عللن او را وگلر حلاح تلردكاهن و آن هلن
اهی درس وی فتند و اهی منی فتند ،اهی عری وی فتند و اهی عجهی و از آن هن كیس
ونتف نشد وگر كهی ،و بیش از چند نفری نفههردند ا رچله حقلدر خلودش هبلره بلرد هلر كلس.
ولكن حطوری كه اآلن نشر ف رلخ ویشود آنوقخ منیشد و وری كه اآلن در این والخخ نشر
ف رلخ ویشود در متام صفحه ایران حلكه در رح وسكون منیشود و آ ه ون وی و می تفصر
جمهطت كطم شرخورحوم و تردورحوم اتخ و ا ر كیس از كطم ترد تریق نكرد ،از این شرح
كطم آن ب ر وار تریق ویكند و ن ج وی ررد ا رچه علن او را نفههردند ولكن مهه علها تصدی
او كردند و از او علن اخت كردند و او را ك
وقدم بلر خلود داشلتند و اعللن از خلود ولیدانسلتند وگلر
كهی از نافهههای آن عصر.
غرض ،شلرح كلردهام كلطم شلرخ را در ف لاج امئله تلطماهللعللهین در رؤس ونلابر و در
جملسها و حمفلها و نوشتهام در كتاهبا و حاز هن وینو خسن و وی و می تا وردم خقنی كنند كله ایلن
مهللان علللن شلرخ اتللخ الغرلر كلله شللرح ولیمنللامی .و برهللانش اخنكلله نرتلرد علللن شلرخ وگللر حلله
ت لردورحوم چنانكلله فروللود «تللردكاهن خفهللن و غرللره الخفهللن» .پللس تلل رد علللن خللود را حلله
ً
تردورحوم و از تردورحوم رترد حله ولا وشلافهة چنانكله تعلرقلهای كله تلردورحوم نوشلتهانلد
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برای ون دارم.
هبرحال هركس وش داد ویفههد كه این مهلان عللن اتلخ الغرلر و ولیدانلد كله كلطم
علهاء هبن رحط دارد و ویداند كه تخنای هفته تشته و این هفته خكی اتخ .اخنكه فتلمی
علهای تاب كاری كه كردند حدن امیان را درتخ كردند و شلرخ آودنلد كله روح در حلدن امیلان
كنند تا امیان ك
تام و متام شود و نور آ ا حقدر خودشان بیشتر نذود ولكن نور شرخ حقدر ر وردم

بودَ ،وثلش اخنكه آ ا ا ر نان و پلو هن داشتند حقدر خودشان داشتند و شرخ آنقدر داشتند كه
حه مهه وردم دادنلد و ا لر آ لا خلك عللن فقله را تصلحرح كردنلد خلا نكردنلد ،شلرخ رل عللوم را

تصحرح كرد و مهه علوم را از قلرآن اتلتخراح كلرد و جلواب داد .و چنانكله عللن تلرد را كیسل
منیتوانسخ وا زند از اینجهخ كه علن شرخ بود ،علن شا ردها و وقلدین ترد را هن منیتوانرد
وا زنرد ،مهان علن اتخ الغرر .ا ر او را قذول دار خد پس ون هن مهان را وی و می ،از ون قذول
كنرلد و چنانكله مهله علهلاء او را تصلدی كردنلد وللرا هلن حاخسلخ تصلدی كننلد .ا لر علللن او را
ولیخواهنللد كلله اخنجللا اتللخ و ا للر ولیخواهنللد ایلراد حگررنللد كلله اخنجللا جللای ایلراد نرسللخ .آخلا
ویفههرد علن شرخ را كه وی وجرد این نرسخ؟ ویتوانرد خك عذارت او را وعین كنرد؟ حاشا،
این عجلجتلر كله دزد و ایلن خانله
حاشعور حاشرد و ح را از حا
كردهام و حا

و ین عججتلر كله دزد و و یرانله
مترز حدهرد ،ح را عطوای اتخ كه قذ از این عرض

را عطوای .نه هر كلس حگو خلد ولن حقلن راتلخ ولی و خلدِ « .آه صلاحجدرد را

حاشد اثر» آنكه داد ویزند كه ای وای! حگتار خد ورافعه را حه ون ،این پلو ویخواهد و ر خاتخ
ویخواهد حه این لذاس بیرون آوده اتخ تا وشتری برای خود یدا كند و آخلر هلن خلدا رتلوا
خواهد كرد و عه او را بر وردم هاهر ویكند .حد نگفته اتخ:
و ان التحفللخ حلله ك
ثلللوب الر خلللاء خشل كللف ك
فاقللك عللاری
عماحتتللله
لذاس ر خا دخده ولیشلود آ له در ز یلر اوتلخ ا رچله حللاف بروشلد ،ولیشناتلانند علهلا
اخشان را حه وردم تا ول خنورند.
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واقفنلللد بلللر كلللار و حلللار هركیسللل

خلللورده بیناننلللد در علللاو حیسللل

مشللا هللن بذرنرلد هللركس لللج هرچلله كللرد مهللان را ولیخواهللد لكللن چللون در آخرالزوللان
اختطف شده اتخ ،حاخد مشاها مترز حدهرد و حشناترد ح را از حا

و بذرنرد كه ر خقه علها

را در دتخ دارد و كه حدعخ در دین تارده و كه دین آحاء و اجداد دارد ،كه بر نواورس خود
حایق اتخ؟ عذد عذد احض قول جاهطن افترا بر وا وذندخد و غرذلخ علهلا ونهاجرلد ا رچله
درد دل ون از ك
جهال اتخ كه حبد ویكنند و هر اه جواب خبواهن حگو می نه حدخیث ویدانند
كه حه حدخد ثاحخ كمن بر اخشان و نه از قلرآن چرل ی ولیداننلد و نله عقل كلاویل دارنلد كله حله
عق حفههند چر ی را و نله چشلهی دارنلد كله از آفلاق و انفلس نشانشلان حلدهن و نله انصلاف
ك
دارنللد كلله تصللدی كننللد .ولكللن تقصلرر وطهللای اخشللان اتللخ و از جهالللخ اخشللان اتللخ و از
غرض و وریض اتخ كه در دذهای اخشان اتلخ كله حله شلهادت چنلدنفر جاهل افتراهلا بلر ولا
ویحندند و ا ر دهنفر عاو هن شهادت حه ح ون حدهند ،آ ا را كوهتن ویكنند و وی و خند اخنا
هن شرخیاند و شرخی اعتذاری ندارد و عوام هن كه چننی ولیبیننلد چله حكننلد؟ هر لاه حله او
حگوی ا ر از آخه قرآن برای تو دلر بیاورم قذول خواهی كرد ،وی و خد ا ر فطنآقا قذول كرد ون
هن ویكمن .وی وی ا ر از حدخد برای تو دلر بیاورم چه ویكین؟ وی و خد ا ر فطنآقا قذول
كلرد ولن هلن ولیكلمن .ا للر حگلو می دللریل از آفلاق و انفلس و عقل بللرای تلو بیلاورم چله ولیكللین؟
وی و خد ا ر فطنآقا قذول كرد ون هن ویكلمن .انشلدكن حلاهلل ایلن ولیشلود؟ ولن چگونله حله او
ك
برتامن؟ و ا ر هن خبواهد تصدی كند ،وی و خد وط می كن كه خرم رفخ .و اخنا را حه ح ون
ك
آن وطها ویكنند كه خاد اخشان ویدهند وزخرفای چند را ،اخنا هن وی ررند و حجخ ویكنند
و حبد ویكنند .چنانكه شخّ ح ك ای را چند وسلأله خلاد داده بودنلد و فرتلتادند روز عرلد حلا
وللن حبللد كنللد و هرچلله حلله او فللمت انكللار كللرد .از قللرآن و لیخوانللدم قذللول من لیكللرد و حللدخد
ویخواندم و دلر از آفاق و انفس ویآوردم وی فخ ا لر فلطنآقلا قذلول كلرد ولن هلن ولیكلمن.
هرچه حه او وی فمت وی فخ منیفههن و ورا او اذخخ كرد .وانگهی اص را تاردهاند و در فلروع
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حبد ویكنند و ا ر از اختطف فروع حبیث دارند مهه وردم ویدانند كه فقها حا هن خمتلفند .حیت
تردورحوم حاب علن شرخورحوم بود و وعهتا در وسلاج فلروع اخلتطف بلود ولابنی اخشلان ،و
مهچننی تردورحوم ورا تصدی كرد و اذن حه ون داد ،پس حا اخنكه اذن دادند و تصلدی ولرا
كردند ،هر اه در فروع خمتلف حاشمی چه عرج دارد؟ حیل ،در اصول حاخد وتف حاشمی ،حلكه مهه
ك
علهاء حاخد كوتف حاشند ویل در فروع ،مهه علهاء خمتلف بودند چنا له عطوله در خلكوسلأله
هفللخورتذلله بر شللخ و در پللنجكتللاب ،پللنجقللول فتلله اتللخ خبصللوص وسللأله تللركه و آب .و
مهچننی علها در فروع اختطف كردهاند و عری هلن نلدارد و حله تلذج ایلن اخلتطف هلرچخلك
كللافر نرسللتند .ا للر ولیحاخسللخ كللافر حاشللند نعوذحللاهلل حللاح حمهللدابراهمی و حللاح ت لرد حمهللدحاقر
اختطف كردند در حسراری از وساج و حاخسخ كافر حاشند.
و حمكخ اختطف این اتخ كه پس از یآهذر ح رتاورر وأوور حه صذر بود و حه صذر
تلوك ویكرد ،حیت اخنكه حه احاحكر اقتدا ویكرد .پس آ ه احلاحكر ولیدانسلخ از وسلاج كله از
یآهذر شنرده بود جواب ویداد و هرچه نشنرده بود از یش خود وی فخ .و مهچننی هر خك
از امئه در عصر خود چننی تلوك ویكردند كه هرچه اذخخ ویكشردند صذر ویكردند و حسا امئه
حله خلفلا ُجعلل ُلخ فلداك ولی فتنللد و لاهی امئله در جمالیسل كله نشسلته بودنللد از لله علهللای
شافعی و والكی و حنذیل و اشعری و انواع فرق خمتلفه در آن جمالس وسأله وی رتردند و حطور
خود اخشان جواب ویدادند و وردم وینوشتند این وساج را و حسا خلكوسلأله را چنلدجواب
ویدادند حبسج اعتقادات وردم .و غرر از این هن ا ر وی فتنلد مهله دوتلتان را ولیكشلتند .و
مهچنلنی لاهی شلرعران تلمایل ولیكردنلد و ح لرت نظلر ولیكردنلد ،ا لر زحانشلان حنلد و حلاری
نداشخ حطور تقره جواب اخشان را ولیدادنلد و ولینوشلتند .خلا از جهلخ حفلظ جلان شلرعران
وساج را حه اخشان منی فتنلد كله وذلادا جلایی بلروز كنلد .و ولینوشلتند احادخلد را هلر لور كله
شنرده بودند و این احادخد حه وردم رترد و نتوانستند مترز احادخد را حدهند و رواخخ كردنلد و
نوشتند تا اخنكه این احادخد حه واها رترد .هركیس چر ی تتذ كلرد از ایلن احادخلد خمتلفله و
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حه آن حكن كرد و فخ اخنكه ون فههردهام صحرح اتخ و هرچه را كه ون رواخخ منیكمن تقره
بوده اتخ آن .پس این اختطف از آن روز از تلوك امئه وانده اتخ .و اوا آن روز چارهای غرر
از این نذود ،حیت تقره چنان شدی داشلخ كله ح لرت اولامرضلا در جمللس ولأوون روزه ولاه
وذارك رو ان داشخ ،چون غتای برای وأوون آوردند ،ح رت خوردند و نفروودند ون روزه
دارم؛ و مهچننی در هر عصری چنان تلوك ویكردند.
حاال كه فههردخد كه این اختطف از آنروز اتخ ،هلن حه هن وكنرد ،هر كلس هلر چله
فههرد عه ویكند .ا ر وردم خواتتند تقلرلد كننلد ،هركله را ثقله دانسلتند تقلرلد ولیكننلد .چلرا
عوام را تر حه جان ولن ولیدهرلد كله حاخلد اول عللن و فقله را حله اخشلان بیلاووزم و حعلد وسلأله
اخشان را جواب حگو می؟ خود هرچه ویخواهرلد بررتلرد و حنو خسلرد تلا جلواب حگلو می .ا رچله

علهای مشا از وشرق تلا وآلرب بیاخنلد و آ له خبواهنلد تلمال كننلد ،حبلول اهلل و كقوتله از تلمال
عاجز خنواهن واند و جواب مهه را خواهن داد.
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و مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین

«ووعظه یوششن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووالنا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

دخشج كلطم ولا در ذكلر خلقلخ و فاخلده خلقلخ بلود و فتلمی كله خلدا مشاهلا را یفاخلده
خل نكرده و فاخده از برای خدا هن نرسخ ،از برای خود مشاتخ و فاخده این منیرتد حه مشا
وگر حه عه كردن حه شر خعخ یآهذلر؛ و هر لاه عهل كردخلد حله اواولر و نلواهی او ،فاخلده خواهلد
رترد حه مشا.
حاال از له اواور آن ب ر وار اوری اتخ كه در این آخه شر خفه اتخ كه ویفرواخد چرا از
هر اعیت چند نفری بیرون منیروند حه للج دیلن كله چلون بر ردنلد حترتلانند قلوم خلود را از
لج دین نكردن ،شاخد اخشان هن حتر كنند و لج دین مناخند.

حاال ویخواهمی بذرنمی دین چرسلخ ،نظلر كلردمی حله كلطم خلدا دخلدمی فرولوده اتلخ ّا.

الاین عنا اهّلل االسالم و ون یغتغ ایر االسالم دخنا فلنخقغل ونه .خواتتمی بذرنمی اتطم چرسخ،
رجوع كردمی حه اوام خود دخدمی در جواب تاجیل كه علرض كلرد چلرا وكله چهلار وشله دارد؟
فروودند ههخ اخنكله ضلراح چهلار وشله دارد .حلاز علرض كلرد چلرا ضلراح چهلار وشله دارد؟
فروودند ههخ اخنكله علرش چهلار وشله دارد .حلاز علرض كلرد چلرا علرش چهلار وشله دارد؟
ّ
فروودند ههخ اخنكله وذنلای اتلطم بلر چهلار كلهله اتلخ سـغحا.اهّلل و احلهـاهّلل و الالـه اال اهّلل و
اهّللا كغر .و سغحا.اهّلل وقام توحرد اتخ و قدری از وقام توحرد را عرض كردمی .و احلهاهّلل وقام
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ّ
نذوت اتخ و یفاجلهله از وقام نذوت هلن بلرای مشلا تفسلرری علرض كلردم .و الالـه اال اهّلل وقلام
ّ
والخخ اتلخ و وقلام وعرفلخ امئله اتلخ تلطماهللعللهین و تفسلرری از بلرای الالـه اال اهّلل علرض
كردم .و اوا اهّللا كغر وقام وعرفخ شرعران اتخ و وقام دوتیت دوتتان و دمشین دمشنان اتخ .و
ّ
سغحا.اهّلل ركن اول اتخ و احلهاهّلل ركلن دو می اتلخ و الالـه اال اهّلل ركلن تلروم اتلخ و اهّللا كغـر
ركن چهارم اتخ.
حاال كه دانسترد اور اخشان حه اتطم اتخ و اصل اتلطم ایلن چهاركلهله اتلخ .حاخلد
حدانرد كه فاخده اتطم چرسخ؛ و چون لوها تن

اتخ وقدوهای اول وی و می تا وطلج در

خور حوصله مشا حشود.
شكی نرسخ و واضح اتخ بر مشاها كه خدا غرج وطلل اتلخ حطلوری كله هلرچ نلی

ورتلیل و نلله ولللك وقل كلر ی و نلله وللمون ممتحلین ذات خللدا را درك منلیتواننللد حكننللد و آ لله قذل

فتهاند حلكه آ ه یآهذر فرووده اتخ و آ ه اولراء و انذراء فروودهاند و آ ه علهاء فتلهانلد و
آ ه ون فتهام و آ ه حعد از این وی و می ،چر ی از ذات خدا نشنردهاخد و كیس از ذات خدا
چر ی نگفته اتخ و خنواهد فخ و این ممتن اتخ ،خنواهد شد .ویخواهرد حگو می كله هلرچ
ذات یآهذر و امئه را هن منیتوانند حشناتند تا اخنكه نگو خند وا غلو كردهامی و نگو خند وا عیل را
حمما ون حندهای هسمت از حند ان ك
خدا ویدانمی .ح رتاورر فروودند انا عغا ون عغیا ّ
حممد و
خداونللد عللاو یآهذللر را وصللف فروللوده حلله اخنكلله فروللوده عغــاه و رســوله و وعهللتا ح للرتاور لر
ویفرواخند انا الذی الخقع عّ اسن و ال رسن و ضهرر انا راج حه نفس آن ب ر وار اتخ و هاهر آن
ب ر وار اواوخ اتخ چنانكه ویفرواخد ااهر ی اواوة و ومیة و حـا ن ایـج ممتنـع الخـارك پلس
هر اه اوام را كیس نتواند وصف كند و ذات او را كیسل نتوانلد حشناتلد ،چگونله حله ذات خلدا
ویتوان یپ برد؟ و حلال آنكله اولام مشلا برتلر اتلخ از رل ولدارك مشلا ،چنانكله ولیخوانرلد در
ز خارت جاوعه الخسغقه سابو و الخلحقه الحو و الخطهع یف ادراك وقاوه اوع و ویخوانرد الانكر
ماركن ز یراكه انكار امئه انكار قدرت خداتخ .و بذرنرد كه انذراء حه اینمهه حطها رفتار شدند
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ههخ اخنكه اندك آرزوی ورتذهای از شذه وراتج امئه را كردند و حه این ترك اوالی كه از اخشان
تر زد ،هر خك حه حلرهای رفتار شدند.

ً
حاری ،انشاءاهلل فههردخد كه از ذات خدا احلدا حلریف زده نشلده اتلخ و خنواهلد شلد.

حیل از صفای كه خدا آفر خده اتخ آ ه فته شده و حشود ،از آن صفات حاالتر نرسخ و خلدا
از صفات ك
وذخاتخ .حد نگفته:

و ز هرچللله فتلللهامی و شلللنردمی و خوانلللدهامی

ای برتللر از خر لال و قر لاس و هللان و وهللن

و صفای كه خدا خل كرده اتخ برای وردم كه خدا را حله آن صلفات حشناتلند ،انلوار
حجاب جطل اتخ و انوار حجاب عظهخ اتخ و انوار حجاب كذر خاء.
حاال این وطلج را حگتار خد و حه متام وش و هوش وتوجه كطم شو خد .شلكی نرسلخ
ً
كه هرچه حه خدا نزدخكتر اتخ الطف اتخ و هرچه دورتر اتخ اكثف .وثط خاك ،احعد اتخ
و كثرفتللر از آب اتللخ و آب نزدخكتللر اتللخ و مهچنلنی هللوا الطللف از آب اتللخ و نللار الطللف از
هواتخ و آ ان اول الطلف از نلار اتلخ و آ لان دو می الطلف از آ لان اول اتلخ و مهچنلنی
اتخ تا آ ان هفمت و كریس الطف از آ ان هفمت اتخ و عرش الطف از كریس اتخ و جسن
ك الطف از عرش اتخ و وثال ك الطف از جسن ك اتخ و واده كل الطلف از وثلال كل
اتخ و ذرعخ ك الطف از واده ك اتخ و نفس كل الطلف از ذرعلخ كل اتلخ و عقل
ك الطف از نفس ك اتخ و فماد الطف از عق كل اتلخ .و علاو دو می الطلف از علاو اول
اتخ و عاو تروم الطف از عاو دو می اتخ و مهچننی تا هزار هلزار علاو .و حلدن امئله الطلف از
هزار هزار عاو اتخ و روح امئه الطف از حدن اخشان اتخ و ذات یآهذر الطف از امئه اتلخ و
یآهذر اول واخل اهلل و اشرف واخل اهلل اتخ و الطف واخل اهلل اتخ و حلدهیی اتلخ كله
ك
وتدرجند و حند ان هر خك كه رو حه یآهذر ویروند لطرفتر ویشوند و از این رف هرچه
خطی
از یآهذر دورتر ویشوند كثرفتر ویشوند .و هر اه كیس خبواهد كه در این عاو مترز حدهد لطرف
عطوخ الطف و اكرم اتخ حدلر قوله تعایل ّا .ا كـروكن
را از كثرف ،از تقوی مترز حدهد و این
ِ
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عنااهّلل اتقیكن و اخشان حه آثار اذهی ممرزند از غرر و الزم اتخ بودن اخشان در علاو .ا لر نذودنلد
در عاو هرآخنه عاو از هن ویپاشرد و عاو برپا نذود و حه تذج اخشان رزق حه اه عاو ویدهد
و حه بركخ اخشان از حعیض وی ترد خدا .حدلر قوله تعایل كه ویفرواخد و لوال دفع اهّلل النـاس
ّ
حع ن بغعض هلاو مواوع و بیع و ملوات و وساجا خذكر فهیا اسناهّلل و مهچننی ویفرواخد
بواتطه مناز لزاران ،منلاز دخگلران را قذلول ولیكنلد و حله بركلخ عذلادتكننلد ان ،از وعصلرتكاران
وی ترد .هبرحال ،حاخد اخشان حاشلند در علاو و واجلج اتلخ ا اعلخ اخشلان و چنلان نزدخلك
شدهاند حه خدا و لطرف شدهاند كه غررمنا شدهاند و تر تا پا مناخنده یآهذر شدهاند .پس حاال
كه لطرف شدهاند و آجرنه متاممنای یآهذر شدهاند ،قول اخشان قول یآهذر اتخ و فع اخشان
فع یآهذر اتخ و رؤ خلخ اخشلان رؤ خلخ یآهذلر اتلخ .هلركس اخشلان را دخلد یآهذلر را دخلده
ك
اتخ و نرسخ دخدی برای یآهذر جز این دخدن؛ واال دخدن ذات یآهذلر حملال و ممتنل اتلخ.
چگونه دخده ویشود و حالآنكه خدا هوا را از نور نار آفر خده و نار را از نلور آ لان اول آفر خلد و
آ ان اول را از نور آ ان دو می آفر خلده و مهچنلنی تلا آ لان تلروم و چهلارم و پلنجن و ششلن و
هفمت را از نور كریس آفر خده و كریس را از نور عرش آفر خده و عرش را از نور جسد امئه آفر خده .و
تو هوا را منیبیین چگونه ذات یآهذر را ویبیین؟ و چگونه او را ویخواهی حشنایس؟ آخا مهنی
جسد یآهذر را كه در ایلن علاو آولد و تلو دخلدی و حلاز رفلخ هلان ولیكلین مهلنی بلود یآهذلر؟
ههیات؛

ك
جللللاهط ایللللن نللللور علریللللین اتللللخ

نه مهنی جسهی كه تو ویبیلین اتلخ

خدا خل كرده اتخ اخشان را هزار هزار تال قذ از خلقخ آدم و در حدخیث دخگر صد
هزار دهر یش از عاو و آدم خل شدند و ح رت یآهذر فروود خل شدم ون از نور رورد ار
خود وث نور چراغ از چراغ ،و ح رتاورر فروود انا ون ّ
حمما كال و ون ال و و خدا بلود و

هرچ نذود .خل كرد یآهذر را در حجلاب جلطل و هشلتادهزار تلال در حجلاب جلطل بلود و
حعد خدا ح رتاورر را در حجاب عظهخ خلل كلرد و حلا یآهذلر در حجلاب عظهلخ حلا هلن
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بودند و امئه را از نور ح رتاورر خل كرد .پس از هزار هزار دهر خداوند عرش را از نور جسد
امئه خل كرد و كریس را از نور عرش آفر خد و افطك را از نور كلریس آفر خلد و نلار را از نلور آ لان
اول آفر خد و هوا را از نور نار آفر خد و آب را از نور هوا آفر خد و خاك را از نور آب آفر خد .پس خدا
یآهذر را قذ از ك خملوقات خل كرد و هزارهزار عاو را از نور حدن او خل كرد .و تو در آخری
آن عاههای و حاوجودی كه در مهنی عاو آخری كه اعراض اتخ تو هوای این عاو را منیبیین
و هز خاك چرل ی منلیبیلین .و خلدا علاو دو می را هفتادورتذله از ایلن علاو الطلف آفر خلده و علاو
تروم را از عاو دو می هفتادورتذه لطرفتر آفر خده و مهچننی هر عاهی نزد عایل خود چننی اتخ.
حاال وعجزه برای یآهذر قرار ویدهند و وی و خند حه تن

فخ تلخن حگلو ،فلخ؛ و

حه خورشرد اور فروود ،تطم كرد بر ح رتاورر .و مهچننی این وعجزهها كه نلزد ولردم وشلهور
اتخ و از آن وعجزات و ف اجیل كه یآهذر روی ونذر ویفروود وردم قذلول منلیكننلد و وحشلخ
ویكنند از اخنا .وردم دورند از یآهذر و كثرفند ،ا ر كیس لطرف حاشد ویبیند كله اخنلا وقلاوی
نرسللخ بللرای یآهذللر و هللركس حلله او نزدخكتللر اتللخ آن هبتللر ولیشناتللد او را مهچنانكلله ف ك لله
نزدخكتلر بلود حله ح لرتاورلر از قنذلر ،چللون قنذلر آولد در درخانله ح لرتاورلر و از ف ك له رتلرد
كجاتخ آقای ون؟ ف ك ه فخ رفته اتخ در بروح تا قسهخ مناخد رزق ر جلن و انلس را.
قنذر این را كه شنرد وحشخ كرد فخ چه وی وی؟ ون حه ووالی خود عرض ویكمن كطولی
را كه فیت .تا اخنكه رترد حه خدوخ ووالی خود ح رتاورر و عرض كرد فدای تو شوم ف ك ه
چننی تخین در حاره تو فخ ،آخا چننی اتخ؟ ح رت فروودند ویخواهی متاشا كین آنرا كه
خدا حه آقای تو كراوخ فرووده؟ عرض كرد حیل فدای تو شوم .پس ح رت دتخ وذارك خود
را بر چشههای قنذر والردند ،قنذر دخد كه متام افطك و بروح و زورنا در كف دتخ ح رت وث
خك وی اتخ.

ك
پس هركس نزدخكتر اتلخ از وقاولات او چرل ی ولیدانلد واال فلط .خداونلد علاو رفلخ

حقدر خك توراخ توزی از نور امئه و متام هزار هزار عاو را خل كرد و حقدر خكتوراخ توزی از
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نور كروبینی كه قووی هستند از شرعران در رف مینی علرش تابیلد حله قلوم ولویس و هفتلاد نفلر
وردند و ور تهپارچه شد .خكپارچه آن غذار شد و حه زونی وتص شد و خلكپارچله او هذلاء
شد و داخ هوا شد و خكپارچه او داخ در خا شد.
حاال این وراتج را چگونه ویتوان درك كرد؟ و چارهای نرسخ وگر اخنكه تعذرر بیلاور می
ك
از صفات امئه حه الفاظ و اوثایل چند واال لطافخ او را كه ویتواند ادراك كند؟ حاال كه احدی
ً
منیتواند درك وقاوی از وقاوات اخشان حكند حاخسخ مهنیقدر جمهط حدانرلد كله ایلن ب ر لواران
الطف از ر خلقند و احدی تذقخ منی ررد بر اخشان از تاحقنی و ولح منیشود حله اخشلان
هرچ ولح شوندهای و ه ادراك وقام اخشلان منلیكنلد هلرچ هل كننلدهای .و علرض كلردهام
ً
جمهط كه امئله صلفات خداخنلد و صلفات خلدا برتلر اتلخ از ادراك انذرلاء .پلس انلایس چگونله
ولیتواننللد صلفیت كلله برتلر اتللخ از ادراك انذرلاء ادراك كننلد و حلله آن صلفخ خللدا را حشناتللند؟
چگونه از آن صفخ حه خدا ویتوانند برتند و خدا را از ایلن صلفخ حشناتلند؟ حلاال كله ایلن
صفخ را منلیتلوانمی حشناتلمی ،چطلور خلدا را حله یآهذلر حشناتلمی؟ و حلال آنكله واجلج اتلخ
شناخ خدا؛ و نه ویتوان خدا را شناخخ نه یآهذر را و نه امئه را ،پس تكلرف وا چرسخ؟
چطور ویتوان شناخخ خدا را؟ وسلأله شلر خیف اتلخ اخنجلا ،كله یآهذلر

اول ولاخل اهلل

اتخ و ح رتاورر دو می ولاخل اهلل و اقلرب از رل خلل حله خلدا یآهذلر اتلخ و اقلرب از
ر خل حه یآهذلر ،ح لرت اورلر

اتلخ .پلس وقلام ح لرت یآهذلر وقلام حلا ن حلا ن

اتخ و ح رتاورر وقام حا ن .این اتخ كه یآهذر فروود خا عیل نشناخخ خدا را كیس غرر
از تو و ون و نشناخخ كیس ورا غرر از خدا و تو و نشناخخ تو را كیس وگر خدا و ون .و وردم
كه اه هاهرند منیتوانند یپ بذرند حه امئه و یآهذر؛ و حا اخنكه حاص خلقخ مشا وعرفخ اتخ
و خللدا مشللا را بللرای وعرفللخ خلل كللرده چلله ولیكنرلد؟ و ولیفرواخلد كنـ

كنــزا ل یـا فاحغغ ـ

ا.اعرف فخلق اخللو لكیاعرف ون نج پنای بودم پس دوتخ داشمت كه شلناخته شلوم،
پس خل كردم خل را تا اخنكه شناخته شوم .پس شناخ خدا ممكلن نرسلخ وگلر حطلوری
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كه عرض ویكمن این اتخ كه خداوند عاو امئه را چنان لطرف قرار داده كه حه هرچه خبواهند،
جللوه كننللد .چنا لله جذرجرل حلله صللورت دحرله كلللی هللاهر ولیشللد .و اوللام ُ لر كللردهانللد رل
ك
ووجودات را حه نور خود و ممث شده اتخ نور آن ب ر وار در متام آجرنلههلای قواحل ووجلودات
ك
چنانكه جن ممث شدند و در وران وردم اك و شلرب ولیكردنلد و حله لذلاس انسلان در آودنلد

كقوله تعایل ولو جعلناه ولكا جلعلناه رجال و للغسنا علهین واخلغس  .اخشان حه لذلاس ایلن ولردم
ك
در آودند تا وناتذخ حا اخشان هبن برتانند و برتانند حه اخشان آ ه حاخسخ برتانند واال وقلام
یآهذران این نذود كه اخنجا هاهر شد .وعجزه یآهذر وعراحرف نذود ،حلكه آودن اخنجا و بودن
در وران وردم وعجزه او بود .انشدكن حاهلل بذرنرد كله ولردم قاجل حله وعلراح جسلهای نرسلتند و
وی و خند چطور حا این جسلن كثرلف از آ ا لای لطرلف حلاال ولیرونلد؟ و حلال اخنكله جلن از
دیوارها نفوذ ویكند كه از نور وطجكه خل شده و وطجكه از نور انسان ،و انسان از نور انذراء
و انذراء از نور امئه .پس حنابراین یآهذر كه ونرر ك اتخ الطف از آ ا اتخ و از آ ا ا نفوذ
كرد .چرا وی و خند آ ا ا را پاره كرد و رفخ حه وعراح؟ از آجنا بود یآهذر و آولد در ورلان ولردم.
ّ
منیبیین فروودند انا حشر وثلكن یوحی ایل اّنا اهلكن اله واحا مفن كا .یرجو لقا ّربه فلیعهل عهال
ماحلا حلاال هلزار هلزار جللوه از بلرای خلود قلرار دادهانلد و ایلن اتلخ كله از بلرای ح لرتاورلر
هللاهری اتللخ و حللا ین ،و هللاهر او اواوللخ اتللخ و حللا ن او غرلی اتللخ كلله ادراك من لیشللود
چنانكه فروود ااهر ی اواوة و وماخة و حا ن ایج ممتنع الخارك .حد نگفته:
خك تواره نقش ون یش تیت اتلخ

خود بلن و حنگلاه ولن در نرسلیت اتلخ

پس در هر عصری جللوهای دارد آن ب ر لوار كله حجلخ اتلخ بلر اهل آن زولان و ورلزان
اتللخ كلله هللركس حلله آن ور لزان عهل كللرد صللاحج وعرفللخ و لیشللود و فاخ لده خلقللخ خللود را
ویفههد.
و مّ اهّلل عّ حمها و آله الطاهر ین
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«ووعظه یوه مت»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

ّ
مّ اهّلل عّ سیانا و ووال نا ّ
احلها هّلل ّ
حمما و آله الطاهر ین و لعنة اهّلل عّ
رب العاملنی و
اعــاا ن و لــال هین و وغض ــهین و اــاملهین و اام ـ حقــوم ن و نامــ شــیعهتن و ونكــر ی
ف اجل ن امجعنی ون ّ
اجلن و االنس ون االولنی و االرر ین ایل یوم الاین.
ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود وـیفرواخـا :فلـوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة

ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو..

اص كطم در تفسرر اهّللا كغر اتخ و آن ركن راح اتخ و وقام دوتیت دوتلتان و دمشلین
دمشنان اتخ و این وقام رداءاهلل اتخ چنانكه فرووده اتخ الكغر خـا ردای و ایلن وقلام هلاهر
صفات خدای اتخ .و اوا عظهخ ،وقام صفات حلا ن اتلخ .و جلطل ،وقلام حلا ن حلا ن
صفات اهلل اتخ .خداوند عاو خل كلرد هلزار هلزار علاو را از نلور جلطل خلود و نلور عظهلخ
خود و نور كذر خاء خود .پس مهه روی هن رفته تهورتذه اتخ :ورتذه جذروی و ورتذه ولكوی و
ورتذه ُولكی .و نور جطل او را هز اه جذروت كیس دخگلر نشلناخخ ،و نلور عظهلخ او را جلز
اه ولكوت كیس نشناخخ ،و نور كذر خاء او را اه وللك ادراك ولیكننلد و اهل وللك ولدركی
هز وعرفخ نور كذر خاء ندارند .پس نور جطل خود را در عاو جذروت جلوه داد و نلور عظهلخ
خود را در عاو ولكوت جلوه داد و نور كذر خاء خود را در عاو ولك جلوه داد .پس هر كلس در
عاو جذروت نور جطل را شناخخ ،خدا را شلناخته و هلركس در علاو ولكلوت نلور عظهلخ را
شللناخخ خللدا را شللناخته و هللركس در عللاو ولللك نللور كذر خلاء را شللناخخ خللدا را شللناخته .و
نرسللخ شللناختین بللرای خللدا وللر اهل جذللروت را وگللر شللناخ نللور جللطل او و نلله بلرای اه ل
ولكوت وگر شناخ نور عظهلخ و نله بلرای اهل وللك وگلر شلناخ نلور كذر خلاء او .و چلون
واجج بود بر خل كه حشناتند خدا را و غرض خدا هن از این خلقخ وعرفخ بود و كیس حه
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وقللام خللدا منلیرتللد كلله او را حشناتللد و خللدا هللن از ربوبیلخ خللود تنل كلزل من لیكنللد كلله حلله وقللام
عذودخخ برتد تلا ولردم او را حشناتلند و حلا اخنكله شلناخ ذات خلدا هلن ممكلن نرسلخ ،ذهلتا
حاخسخ خود خود را حشناتاند حه وردم و شناخ وردم حله كلار خلدا منلیخلورد .حنلابراین خلدا
شناتانرد خود را در عاو جذروت حه نور جطل خود و در عاو ولكوت حه نلور عظهلخ خلود و
ً
در عاو ولك حه نور كذر خاء خود .و هلركس ایلن انلوار را شلناخخ حقرقلة خلدا را شلناخته و حله
غرض خدا عه كرده و هركس این انوار را نشناخخ ،خدا را نشناخته و خطف غرض خلدا
كرده .و عاو جذروت عاو عق اتخ و عاو ولكوت عاو نفس اتخ و علاو وللك علاو جسلن
اتخ .و چون جذروت ،ب ر ی حا ن حا ن اتلخ پلس ادراك منلیشلود وگلر حله ولدرك عقل  .و
مهچننی عظهخ ،ب ر ی حا ن اتخ پس در منیآخد وگر حه ودرك نفس .و كذر خلاء ،علاو هلاهر
اتخ و ب ر ی هاهر اتخ پس ودرك او در عاو جسن اتخ و حه ودارك جسهای ب ر لی حلدن
ادراك ویشود الغرر و ب ر ی حدن را كذر خاء ولی و خنلد ،و ب ر لی حلا ن را عظهلخ و ب ر لی حلا ن
حا ن را جطل .پس اه جسن ،نور عظهخ را ادراك منیكنند و اه نفس ،نور جطل را.
اوا این را حدانرد كه شناخ غرر از دانس اتخ و خدا حه شناخ اولر فرولوده اتلخ
نه حه دانس  .پس دانس وجود نور جطل و نور عظهخ و نور كذر خاء كفاخخ منیكند؛ حلكله
ً
حاخد شناخخ این انوار را و هركس شناخخ حقرقة خدا را شناخته .اوا هركس نشناخخ خدا
را نشناخته ههخ اخنكه شناخ ز خد حه لذاس اتخ و مترز او حه لذلاس ،خعلین حله هلاهر .پلس
خدا هن شناخته منیشود وگر حه هاهر و حه لذاس؛ و لذاس ته ورتذه دارد :خكلی لذلایس اتلخ
كه ز یر مهه لذاتها وشرده ویشود ،و خكی لذایس اتخ كه روی مهه لذاتها وشلرده ولیشلود
وث رداء ،و لذایس اتخ كه وران ایندو وشرده ویشلود و آن ایلن لذاتلهای وتوتلط اتلخ.
پس جلطل خلدا ازار اهلل اتلخ ،و كذر خلاء خلدا رداء اهلل اتلخ .و جلطل ،ب ر لی حلا ن حلا ن
خداتخ و عظهخ ب ر ی حا ن خدا و كذر خاء ب ر ی حدن خدا.
حاال چون مشاها از این عاو ادخد ،از رداء اهلل حاالتر را ادراك منیكنرد ذهتا چننی هان
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ویكنرد كه یآهذر مهنی بود كه در این عاو آود و حالآنكه آ ه در این علاو آولد و بلروز كلرد،
كذر خاء خدا بود .و عظهخ خدا در علاو حلا ن جللوه ولیكنلد و در علاو نفلس .پلس هلركس از
اه نفس اتخ یآهذر را از حا ن ویداند و او را غرر از این هاهر ویدانلد و ولیدانلد كله ایلن
غرر از یآهذر اتخ .وراد وا از تفسرر این آخله شلر خفه آن اتلخ كله خداونلد علاو علتر خواتلته
ّ
اتخ از ولموننی قذل از ایلن آخله كله ولیفرواخلد و وا كـا .املمونـ  .لین ـروا كافـة ولیفرواخلد مهله
ومونان منیتوانند از حطد خود و خا حمله خود و خا خانه خلود بیلرون رونلد و حله للج دیلن تلرر
كنند .ز یراكه خكی زورنگرر اتخ ،خكی یر اتخ و خكی ناتوان و خكی ك
صحخ حدن ندارد ،و خكی
نركو یی فهن ندارد و اوثال اخنا .پس چرا از هر اعیت چند نفری بیرون منیروند تا لج دین
كنند و حترتانند قوم خود را چون بر ردند حسوی اخشان ،شاخد اخشان حتر كنند از ُبعد از خدا
و ترر كنند حسوی قلرب خلدا .و در اخنجلا چهارتلفر حاصل ولیشلود :تلفر اول از اخلخ ُبعلد

اتلخ تلا حله قلرب خللدا و از عذلادات حاصل ولیشللود ایلن ،و تلفر دو می تلرركردن در صللفات
خدای اتخ و فهن در آ ا ،و تفر تروم بر ش از اخخ قرب اوتخ حه خدا حسوی ُبعلد ،و
تفر چهارم ترركردن در وران وردم اتخ و اوركردن حه وعروف و یكردن از ونكلر .حلاال هر لاه
كیس این چهار تفر را كرد ،حاخد ر وردم نزد او از او علن حگررند و این واجج اتخ بلر رل
وردم و وأوورند متام خل حه این.
وقدوه از برای فهن این وطلج این اتخ كه متام قرآن فروان خداتخ بر حند ان و فروان
عظمی خداتخ از جانج خدا .منیبینرد هر اه پادشاهی فروای حفرتتد حه والخیت ،حاویل حلا او
ویفرتتد .ا ر فروان حقرر اتخ حاو آن نرز حقرر اتخ و ا ر عظمی ،حاو او عظمی .و هرچه
فروان اعظن اتخ ،حاو آن عظمیالشأن اتخ .پس خدا فروان عظرهی فرتتاد بلر حنلد ان و
حاو او را خامتالنذرنی قرار داد .از یآهذر اعظن و اشریف نرسخ ،از قرآن هن فروای عظرهتر بر
حند ان نراوده .اینكه فرولان خداتلخ و ایلن حاول آن .حلاال هر لاه كیسل ك
ووحلد حاشلد حاخلد
حدانللد در فروللان چرسللخ و حاو ل آن كرسللخ؟ پللس تصللدی مناخ لد فروللان او را و تسلللمی كنللد
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حاوطن او را .ا ر انكار فروان كند خاغی خدا حاشلد و چنانكله تللطان زولان بلر خاغرلان رعرلخ
ت اه عظمی ویفرتتد و ر خشه اخنا را وی َكند ،ك
عماقر خج اتخ كه خدا نازل كند ت اه حسلرار از
ولخ و قحطی و لاعون و تلرحاز و هلهله و انلواع اوجلاع و اولراض بلر اخشلان .پلس ایلن قلرآن
فروای اتخ از خدا بر اه هزار هزار عاو و در مهه عواو خامتالنذرنی خوانلد حله لسلان اخشلان
برای اخشان .در این عاو هن حه لسان مشا قرآن را آورد و خواند از برای مشا ر فقلرای كله در
آن فروان از برای مشاها بود و ایلن آخله شلر خفه خلكفقلره از آن فرولان اتلخ كله ولن از بلرای مشلا
ویخوامن و انشاءاهلل نذاشرد خاغی خدا كه بر مشا این حطها نازل شود چنانكه بر قوم عاد نازل
شد و بر قوم نوح فرتتاد و بر قووی ولخ را وسلط ردانرلد و حعیضل را حله قحلط ،و برخلی را حله
تنگی و رتنگی و فقر و فاقه رفتار منود .چنانكله اآلن در ورلان ولردم ولیبینرلد كله اعهالشلان
ك
جمسللن شللده و تللرحاز شللده اتللخ خ لا چللوب هلهلله شللده خ لا لذكللار شللده .و مهچن لنی هرچلله
ویكشند مهلان اعهلال اخشلان اتلخ كله ك
جمسلن ردخلده و نلدمی اخشلان اتلخ و حعیضل در حبلر

حرض و نفاس غو هور ردخدهاند و حعیضل حله تلذج وهلاخف و رور خلدن خركهلای جناتلخ
اقت ای اهلیكن ّالتكاثر ّ
حیت زرمت املقابر هر صذح و شام حه ز خارت قذور ویروند ،خعین قذوری كه
راه ویروند و روحاالمیان در آ ا نرسخ و حعیض حله هلان وصلول حله حل حلا اخنكله وعلین ایلن
لفللظ را منللیفههنللد واصلل حلله درك شللدهانللد و در ضللطلخ رفتارنللد احداالحللدین و حعیضلل در
قر خههای نواورس و عادات نفسای و ذرعخ خا شهوت خا احللاد خلا شلقاوت وقردنلد و جنلای
برای اخشان نرسخ وگر اخنكه رو حه حاب بیاورند ،حای كله فرولودهانلد حـاب حا نـه فیـه الرمحـة و
ااهره ون مغله العذاب.
اوللا از بللرای حللاب عطوللای اتللخ هللاهر و ب لنی و بللر عاق ل و صللاحجحص لررت وش لرده
منیواند و این حدهیی اتخ و بر مهه كس واضح اتخ كه خامتالنذرنی مهه اه هزارهزار علاو
را حه نفس نفرس خود دعوت فروود حه لسان مهان عاو و اول امئه دعوت او را اجاحخ كردند
از متام خل و حعد حه لسان امئه دعوت فروود و انذرلاء اجاحلخ فروودنلد و حعلد حله لسلان امئله از
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لسان انذراء انایس را دعوت فروود و اول نقذاء اجاحخ فروودند و حعد جنذاء و حعد وموننی انس
و حعد وموننی جن ایل آخلر .و ایلن آخله شلر خفه خلك فقلره از فقلرات فرولان خداتلخ كله جلاری
ویشود در مهه این هزار هزار عاو كه از عرش و وافوق آن تا هفمت زونی خك عاو اتخ و عاو
آخری اتخ از عواو و مهنی خك عاو از خاك اتخ و كثرف اتخ و مهه عواو لطرف و حا ن
این عاهند و حا ن حا ن این عاهند و حا ن حا ن حا ن تا هزار هزار حا ن و در این علاو هلن
حطور این عاو جاری اتخ این فروان و این فقره فروان .و از این فقره فروان در این عاو چهار
تفر اتتخراح ویشود چنانكه تشخ و چهار فقره از این آخه داللخ بر چهار تفر ویكند .فقره
ّ
ّ
اول فلوال ن ر ون كل فرمة وفن اج ة دلر تفر اول اتخ و لیت ق وا یف الاین دلر تلفر دو می
ّ
اتخ ،و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین دلر تفر تروم اتخ و لعل ن حیذرو .دلر تفر چهلارم
اتخ .و تفر اول مشا در هاهر اتخ و حا حدن هاهر مشا آودن مشاتخ از خانههای خود حسوی
جملس عللن ،و تلفر دو می مشلا فههرلدن مشاتلخ در اخنجلا توحرلد و نذلوت و اواولخ و والخلخ و
دوتیت دوتتان اخشان و دمشین دمشنان اخشان را ،و تفر تروم مشا بر ش مشاتخ حسوی قوم
خود ،و تفر چهارم مشا ترتانردن مشا اخشان راتخ از عدم وعرفخ اركان چهار انه .و اخشان را
هداخخ كنرد حه شنردن ف اج شاخد بر ذكر ف رلخ راغج شوند.
این خك تفسرر برای این آخه شر خفه بود و ا ر خدا خبواهد تفسررهای دخگر هن ویآخلد .و
این تفرها هن بر مشا واجج اتخ چنانكه یآهذر فروودند ا لغوا العلن ولو حالصنی بلر مهلهكلس
لـج العلـن فر خ ـة عـّ كـل وسـلن و وسـلهة و
هن واجج اتخ و مههوقخ حدلر قولله
ویفرواخد لج العلن فر خ ة عّ كل حال و خدا بر مشا و ك خ لتارده اتلخ حله اخنكله از ورلان
مشاهلللا رفتلللمی و للللج عللللن كلللردمی و اخنلللك حسلللوی مشلللا آولللدمی و مشلللا را ولللیترتلللانمی از ایلللن
ك
غفلخورز هیا ،شاخد حتر مناجرد و تفر كنرد حسوی خدا و یآهذر و امئه و اولراء اخشان و تفقه در
دین كنرد.
و تفسرری دخگر از برای این آخه این اتخ كه خدا ولیفرواخلد چلرا بیلرون منلیرونلد چنلد
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نفری از هر اعیت ،شاخد وراد این حاشد كه چرا از قر خههای عادت و شهوت و غ ج و احلاد
و شقاوت و حقد و حسلد و غرذلخ و هللن و هلوی و هلوس و اوثلال اخنلا بیلرون منلیرو خلد ،تلا
ّ
اخنكه صاحج ر صفات نركو حشو خد اصداق ختلقوا حارالق الروحانینی و ویشود كه ولراد
از این اور ،بیرونرف از دنرا حاشد حسوی آخرت و این اتخ كله فروودنلد ووتـوا مغـل ا.متوتـوا و
ولیفرواخلد چللرا بیلرون منلیرو خلد از ایلن دنرلا و حسللوی آخللرت رغذللخ منلیكنرلد و در اوللر آخللرت
منیكوشرد ،و وراد این حاشد كه از زونی حه آ ان برو خد و از برای ایلن وعلای حسلرار اتلخ .هلر
پسللیت زو لنی اتللخ و هللر حلنللدی آ للان اتللخ ولكللن ای لن در وقللام اتللتطاعخ اتللخ حللدلر

قوللهتعللایل خـا وعشــر ّ
اجلـن و االنــس ا .اســتطعمت ا .تن ــذوا وـن امطــار الســهوات و االرض فان ــذوا
ّ
ال تن ــذو .اال حســلطا ..ای للروه جللن و انللس ا للر اتللتطاعخ داشللته حاش لرد بی لرون برو خ لد از
كنارههای آ ان و زونی و منیتوانرد برو خد وگر حه تذج پادشاه و تلطان ولك و او برلتیرد مشلا
را ،نلله خللود برو خلد ایلن اتللخ كلله یاتللتاد منلیشللود تللفر كللرد ،و تللفر از لیش خللود یدلر ل ،
هراهی اتخ .و ویشود كه وراد تفركردن از عاو ولك حه عاو ولكوت حاشد و اه هلر علاهی
حطور خود بیرون رفتند و ترر كردند و بر شتند و قوم خود را ترتانردند و آن كه حملرط اتلخ بلر
مهه این عاههلا ولیدانلد كله از اهل هلر علاهی چنلد نفلر و چطلور بیلرون رفتنلد؛ و ایلن هلن خلك

تفسرری بود از برای این آخه .و ا ر خدا حرای حدهد انشاءاهلل تفاترری چند از برای این آخه
شر خفه ذكر خواهمی كرد.
و وقدوه دخگر این اتخ كه این قرآن علن خداتخ و از این علن هرچله را كله خلدا حله
كیس حدهد حقدر مهان ،عاو اتخ آنشخّ .و حه هركس كه خدا قرآن را عطا فرواخد آن عاو
اتخ .پس خدا قرآن را حه یآهذر عطا فرووده و یآهذر هن عاو اتخ حه علن خدا و اخنكه خدا
ّ
فرووده و فیه تغیا .كل ی در علن خداتخ بیلان هلر چرل ی و عللن خلدا عللن یآهذلر اتلخ،
پس بیلان هلر شلریئ در عللن یآهذلر اتلخ و مهله قلرآن مهله عللن خداتلخ و ا لر خلدا قلرآن را
نفرتتاده بود یآهذر هرچ علن نداشخ و بیلان چرل ی در عللن یآهذلر نذلود .و اخنكله ولیفرواخلد
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ّ
الر ج و الخاحس اال یف كتاب وغنی خعین نرسخ علن واكان و واخكون كه در این كتاب نذاشد،
خعین علن یآهذر .و حنابراین حاخد علن واكان و واخكون نزد یآهذر حاشد و اوتلخ علاو حله عللن
خدا .حلكه خود او علن خداتخ نه اخنكه شرطان حه دذهای ك
جهال راهی بیاحلد و هلان نكننلد
كه خدشهای در اخنجا وارد ویآخد .نگفتهام ذات خداتخ قرآن ،حلكه خملوق اتخ و حادث.
و هركس غرر از این حگو خد كافر اتخ .و ا ر كیس حگو خد قرآن حاالتر از یآهذر اتخ خطف امئه
و ا اع ك
تین و شرعه كرده اتخ كه احادخد حسرار هسخ و ا اعی اتخ كه اول واخل اهلل
نور آن ب ر وار اتخ .و ا ر حگو خد پس از یآهذر اتخ ،الزم ولیآخلد كله اول ولاخل اهلل جاهل
حاشد .ز یراكه این علن آن ب ر وار اتخ و علن او پس از او خل نشده اتخ و نلاقّ نذلود .و
حارجوع حه احادخد امئه و عطوات آفاق و انفس و عقول فههردمی كه حاخد قلرآن ،علنی یآهذلر
حاشد .پس او اول واخل اهلل اتخ كه در هر عاهی حطور آن عاو جلوه كلرده اتلخ و قلرآن آن
عاو اتخ .حیت در این عاو كه این قرآن جلوه اوتخ .حلكه در مهه هزار هزار عاو هلر چرل ی
جلوهای از جللوههلای اوتلخ و هرچله هسلخ از اوتلخ و حرلات رل ووجلودات از التفلات
اوتخ .چه خوب فته در اخنجا:
ا ر نازی كند از هلن براشلد لله قال لا

ح له انللدك التفللای زنللده دارد آفللر خنش را

حرلات هللر چرل ی از اوتللخ و وجللود هللر چرل ی از اوتللخ ا رچلله خمتلللف اتللخ اشلراء،
چنانكه نور آفتاب در مهه آجرنههای الوان هسخ لكن اللوان از آجرنلههاتلخ كله حله تلذج نلور
آفتاب ابراز خافته اتخ .پس حطور اقت اء قواح جلوه كرده اتخ .پس مهه یداجهیا از اوتخ
و هرچه یداتخ حه تذج نور اوتخ .منیبیین آفتلای كله تابیلد رنگهلای آجرنلههلا هلاهر شلد و
مهچننی نرسخ یدای هز نور او ،و ا ر حاحصررت بذرنرد جز او را منیبینرد:
دخ لدهای خللواهن كلله حاشللد للردهدر

تللللللا شناتللللللد شللللللاه را از للللللرده در

شللللللللل مناخلللللللللد لللللللللرده پنلللللللللدار را

تلللللا حللللله چشلللللن خلللللار بینلللللد خلللللار را

و وی و خد:
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تلللا شناتللللد شلللاه را در هللللر لذللللاس

دخدهای خلواهن كله حاشلد شلهشلناس

حكمی ویبیند كه مهه هزار هزار عاو حكاخخ صفات او را ویكنند و ر امئه و انذراء و
نقذاء و جنذاء و علرش و كلریس و لاوات و ارضلنی هلر خلك خلك صلفخ او را حكاخلخ ولیكننلد
چنا ه ح رتاورر صلواتاهلل و تطوهعلره ارت اء او را حكاخخ كرد و ح رت اوامحسلن
اجتذاء او را حكاخخ كرد و ح رت تردالشلهداء خ لوع او را حكاخلخ كلرد و ح لرتتلجاد
خشوع او را حكاخخ كرد و ح رتحلاقر عللن او را حكاخلخ كلرد و ح لرتصلادق صلدق او را
حكاخخ كرد و ح رتكاهن كظن غرظ او را حكاخخ كرد و ح رترضا رضلای او را حكاخلخ
كلللرد و ح لللرتتلللیق تقلللوای او را حكاخلللخ كلللرد و ح لللرتنلللیق نقلللاوت او را حكاخلللخ كلللرد و
ح لرتعسلكری زكلاوت او را حكاخلخ كلرد و ح لرتقلامئ وهللدو خخ او را حكاخلخ ولیكنللد و
ح رت آدم صفو خخ او را حكاخخ كرد و نوح نوحرخ او را حكاخخ كرد و ابراهمی ابراهرهرخ او
را حكاخلخ كلرد و ولویس ووتلو خخ او را حكاخلخ كلرد و عریسل عرسلو خخ او را حكاخلخ كلرد و
تللایر انذر لاء نذللوت او را حكاخ لخ كردنللد و ههللور او رتللالخ را حكاخ لخ كللرد و ههللور وی او
وصاخخ را حكاخخ كرد و نقذاء هاهر نذوت و ورك خخ و علن ا ال او را حكاخخ كردند و جنذاء

هلاهر وصللاخخ و والخلخ او را حكاخلخ كردنللد و تفصلر او را حكاخلخ كردنللد و عللرش علل كلو او را
حكاخخ ویكند و كریس وتعخ او را حكاخخ ویكند و زح علن جزی او را حكاخخ ویكند و
ً
مهچنلنی هر خلك از افللطك تلذعه و ارضلنی تللذعه .و اشلراء وللك رعللا صللفیت از صللفات او را
حكاخخ ویكننلد و نرسلخ چرل ی كله حكاخلخ آن ب ر لوار را نكنلد .پلس هرچله هسلخ حلاكی
صفات اوتخ و جلوهای از او در اوتخ:
دل هلللر كذره را كللله حشلللكایف

آفتلللللابیش در ورلللللان بیلللللین

حلكه خود او جلوه اوتخ پس آن ب ر وار اتخ كله حله لذلاس ح لرتاورلر در آولد و حله
لذاس اجتذاء در آود و حه لذاس تردالشهداء در آود و مهچننی امئه لذاتهای او و جلوههای او
بودند كه هر خك در خكعصری بروز كردند .و مهچننی انذرلاء و نقذلاء و جنذلاء و ولموننی انلس و
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جللن و هر خ لك از نقذللاء و جنذللاء در هللر عصللری كلله آودنللد جلللوه او بودنللد و رجللالالآر لج نر لز
جلوههای آن ب ر وارند .پس هر خك كه شهرد شدند ،یآهذر شهرد شد و هر خك را كله حله آتلش
انداختند یآهذر را در آتلش انداختنلد و هر خلك را كله زهلر دادنلد او را زهلر دادنلد و هر خلك را كله
زندان كردند او را زندان كردند و مششرری كه حه فرق ح رتاورر زدند حه فرق آن ب ر وار زدند و
اوامحسن را كه زهر دادند او را زهر دادند و اوامحسلنی را كله شلهرد كردنلد او را شلهرد كردنلد.
عریس كه حه آ ان حلاال رفلخ او حلاال رفلخ و ادر خلس ههلوری از او بلود كله در هبشلخ رفلخ و
ح للرتقللامئ ههللوری از او بللود كلله غاخلج شللد و در عصللری قتل كللردن را صللطح دخدنللد و در
عصری صلحكردن را صطح دخدند و در عصری شهردشدن و اتررشدن را بر خود خر خدند ،در
عصلری غاخلجشلدن را صلطح دانسلتند و در عصلری رجعلخ را صلطح دخدنلد و هلر وقلیت كلله
چر ی تكلرف وردم بود ویرتاندند حه اخشان.
و اوا در اینعصر تكلرف وردم ایلن اتلخ كله ونتظلر رجعلخ و ههلور اولام خلود حاشلند.
ز یراكه این خدویت اتخ از برای نوكرهای اوام و انتظار فرج عذادی اتلخ كله اف ل از رل
ً
عذادات اتخ و شرخورحوم دامئا ونتظر فرج بودند ،حیت اخنكله مهرشله مششلرر خلود را صلرق
ویزدند و اتذاب حرب خود را وهرا ویكردند و این عه واجج اتخ بر نوكرهای آن ب ر وار و
ً
حاخد انتظار اخشان چنان حاشد كه ور حان ونتظلر وهیهلان اتلخ و چشلن او دامئلا بلر در اتلخ .و
تخ شر خعخ هاهر شد ،ح رتقامئ حاخد تشر خف بیاورنلد تلا ك
چون یآهذر كه در دنرا آودند ك
تلخ

ر خقخ هاهر شود .و اوا وقیت كه رتول خدا رجعخ ویفرواخند ك
تخ حقرقخ هاهر شلود .حلاال

چون وقصود وا این اتخ كه ك
حمخك وردم حشو می تا ونتظر فرج حاشند ،ذهتا كرفرخ رجعلخ را از
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اول تا آخر وی و می.

)1

پلس حاخلد حدانرلد كلله از بللرای ههللور آن ب ر للوار عطوللای اتللخ ك
عاولله و عطوللای اتللخ
ً
ً
ك
خاصه و حعیض از آ ا حمت اتخ و ذكلر آ لا خواهلد شلد انشلاءاهلل نوعلا نله وقتلا ز یراكله حسلا
حاشد كه مهه این عطوات در خكروز واق حشود و حعدش ح رت ههور فرواخند و حسا حاشلد
كه حه این ترترج كه ذكر ویشود واق شلود .و آن عطولات ك
عاوله كله لیش از ههلور اولام حاخلد
هاهر حشود چند قسن اتخ:
كاول اخنكه ونكر ،وعروف و وعروف ،ونكلر ولیشلود .چنا له اآلن رل ونكرهلا وعلروف و
ر وعروفها ونكر شده ،و ون در این ك
تتب كردهام و دخدهام حه وشاهده.
كدوم اخنكه زونی ر از جور ویشود چنا ه ویبینرد كه عاو ر از هلن و جور شده اتخ
ك
و چونكه آن ب ر وار غ ج كیل خدا اتخ ،پس هر وقخ كه هلن در عاو حسرار شود ح رت

تشر خف ویآورند.

توم اخنكه ك
ك
تشبه زن حه ورد و ورد حه زن حسرار حاخلد حشلود ،چنا له در ایلن زولان شلده

اتلخ حله اخنكله وعللاوطت و وعاشلرات و وشلور ا و حمكرانهیلا مهلله حلا زنلان شلده اتللخ .و از

آن له بر ات ا و ز خنا توار ویشوند و رخخ وردانه وی وشلند و خلود را شلذره حله ك
اهله خلود
ویتازند .و از آن رف وردان خود را شذره حله زنلان ولیتلازند چنا له اللوا  ،ا فلال خلود را
ز یور ویحندند و وو و روی آ ا را چلون ولو و روی زنلان تربیلخ ولیكننلد و حلدتر از اخنلا خلود را
شذره حه ز ای اه بیخ تردالشهدا ویكنند كه هرچ زنازادهای رایض منیشود از بلرای ز لای
خود این را و حال اخنكه بر تر كوچه و حازار این حدعخ قرار رفته.

(ً )1سخَ چاپ كرهاى در ایٌجا تَ پا یاى هیرسذ .و تاقی
هىاعظ شریفَ كَ در ا حىاالت ظ هىر و رج عت ا ست از ً سخَ
هرحىم حاج علیاصغر آلهحوذ هذیر هیتاشذ.
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چهارم اخنكه چون حعیض از چرزهایی كه حاخسیت از برای ز ا حاشد متام شده از وران آ ا
و وردان آ ا را حا خود رفتهاند و حعیض را هن ندارند از آن له حرا و عصهخ زن كه حاخسلیت
بیش از وردان حاشد و حلاال كهتلر شلده ،و حعیضل هلن هلرچ ندارنلد .و دخگلر از آن لله حقلد و
حسد و خب و كرنه و غرذخ از ذرعخ زنان اتخ و وردان ذرعخ زنانه را یش رفتهاند.
پنجن اخنكه اوالد حروخ پدران و وادران را ندارند و برادران كوچك حروخ ب ر ان خود را
ندارند و ب ر ان بر برادران كوچك انفاق منیمناخند.
ششن اخنكه علها ذلر و خوارند و اشرار ناس در وران وردم ،ع یز و واالتذارند .و از این
قذرل حسلرار اتللخ كلله نجللاخش نللدارد در ایلن وقللام .و هرچلله را بذرنرلد از حللدعهتا و هلههللا و
ً
ً
عطوات غر یذه ،رعا عطوات ههور اتخ كله قذل از ههلور حتهلا ولیشلود و جمهلیل از ایلن
عطوات این اتخ كه منانده اتخ از مناز چرل ی وگلر رو حله قذللهكلردن ،و منانلده اتلخ از روزه
ك
چر ی وگر دهانحس  ،و منانده اتخ از شر خعخ چر ی وگر لفظ الاله االاهلل ،و منانده اتخ از
قرآن چر ی وگر اوراق و جلدی ،و اوثال اخنا حسرار اتخ از عطوات .و منانده از ههور چر ی
وگر اخنكه وردم قاحلرخ خدوخ آن ب ر وار را هبن برتانند .پس وناتذیت ویخواهد بلروز اولام و
ك
این ممكن نذود وگر اخنكه قذ از ههور اوام وعلهی وث شرخامحد احسای اعیلاهلل وقاوه
و رفل یف اخللللد اعطولله را حفرتللتند تللا اخنكلله تربیلخ كنللد ایلن ا فللال را تللا حلله علللوم آن ب ر للوار
راحطهای هبن برتانند و از كرفرخ رجعخ هن نرز حا خذر شوند تا اخنكه ونتظر خدوخ آقای خود
حاشند ،تلا وقلیت كله وصللحخ دخلده تشلر خف بیاورنلد و غاللج شلود بلر مهله دنرلا چنا له خلدا
ّ
یآهذر خود را وعده داده اتخ در این آخه لیظ ره عّ الاین كله ولو كره املشرك  .و ویفرواخد و
ّ
ماتلوهن ّ
حیت ال تكـ  .فتنـة و خكـ  .الـاین كلـه هّلل و ح لرت صلادق فروودنلد ای وف ك ل واهلل
ك
بردارد از ر ولهتا اختطف را و مهه بر ردند حه دین و دین مهنی اتطم اتخ و ون یغتغ ایـر
االسالم دخنا فلنخقغل ونه و هـو یف االرـر وـن اخلاسـر ین و چلون تشلر خف آوردنلد غطولان آقلای
خود را حشناتند تا شاخد از یپ تفرای و ك
دجال نروند.
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عاو در این زوان حاخسخ ن
و عطوخ دخگر اخنكه ِ

و ذلر و و لهح حاشلد و اشلرار

ناس ع یز و و خا حاشند .و حس اتخ در آخرالزوان اخنكه ا ر وموین خبواهد ف اج اهل بیلخ
حگو خد او را لعن ویكنند و عن ویزنند و ا ر وموین دخگر وش حه ف اج حدهد قصد جان او
ویكنند و او را جنس و كافر ویدانند و او را صویف خا ك
وفوضه وی و خند.
ك
و دخگر از عطوات این اتخ كه حاكن هاهی وسلط ویشود چنا ه شده اتخ .حیت

اخنكه اقت ای این ویكند كه ا ر خكنفلر دزدی كنلد ،بیسلخنفلر را حكشلند تلا اخنكله آن خلكنفلر
كشته شود .حه غرر از این هن وری دخگر منیشود ،و چارهپتیر نرسخ .ولكن ا ر حاكن عادیل
ً
ُ
بیاخد رعا را ویكشد ز یراكه چون خرارتتان ضلاخ شلود و تلفردك خلا نلاخویش دخگلر حگرلرد،
الحماله حاخد او را الش كرد كه عفونخ ویكند و اذخخ ویرتاند ا ر ااند و چارهای دخگلر نلدارد
َ
هز اخنكه مهه را الش كنند و از بیخ حكنند.
و خكی دخگر از عطوات این اتخ كه دین داخ الفاظ وتعاریف شده اتخ وث اخنكه
حه جهخ هر حریف جزی ،حه خدا و ك
اهه و انذرا تو ند ویخورند و این را كوچك ویمشارند.
و عطوخ دخگر اخنكه روضهخوانان حطور ت و یر كه دل وردم را از ورگ بلرادران و ع یلزان
اخشان ویتوزانند ،حه ر خه ویآورند.
و دخگر اخنكه عذادات را وث مناز و نواف را حه جهخ تعارف حا خكدخگر ترك ویكنند.
و دخگر اخنكه هرچه ومون وی و خد حه وش كیس فرو منیرود.
ك
ك
و عطوللخ دخگلللر ایلللن اتللخ كللله ك
جهلللال حكللام حلللطد ولللیشللوند و حكلللام شلللرع حكلللن
حآررواان لاهلل ویكنند در وران وردم ،و حلكه اخنا از این حاشد كه:
حلللللاركش غلللللول بیاحلللللان شلللللود

هللر كلله ر ی لزد ز خراجللات شللاه
و كاوا عطوات ك
خاصه ده قسن اتخ چنا ه ح رت یآهذر فروودند :عشر مغل الساعة
ّ
الحا وفا رروح الس یاین و ّ
الاجال والارا .و رروح القا و لـ ع الشـهس وـن وضر هبـا و نـزول
عییس و رسف حاملشرق و رسف حاملضرب و رسف جبز یر العرب و نار ختر ون معر عا .تس ق
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الناس ایل املحشر خعین دهعطوخ قذ از تاعخ ل كه ههور اوام اتخ ل ویحاشد و آ ا خروح
تللفرای و ك
دجللال و دخللان و خللروح قللامئ و لللوع آفتللاب از وآللرب و ن ل ول ح للرت عریس ل و
شكاف زونی حه وشرق و خسف دخگلر در وآلرب و شلكاف ج یلره علرب و آتشل كله خلارج
ً
ویشود از قعر در خای َع َدن كه ولردم را ولیرانلد حله جانلج حمشلر .و اخنلا حتهلی اتلخ نوعلا و
حملال اتللخ كله تللرك حشلود لكللن احتهللال دارد كله حللدای حاصل شللود و مهله عطوللات او حلله
خكروز خا حه خكشج واق شود قذ از اوام و اوام تشلر خف بیاورنلد ،و حسلا هسلخ كله حله ایلن
ترترج كه ذكر ویشود عطوات یپ در یپ هاهر شود.
و عطوخ دخگر یش از ههور اوام ك
عج اهلل تعایلفرجه این اتخ كه قذل از آن تلایل
َ
كه اوام تشر خف ویآورند ،دوازدهنفر ترد از آلای الج كادعای اواوخ ویكنند هر خك حا علهی
و بیریق بیرون ولیآخنلد ولكلن قذل از آ لا حاخلد فسلادی چنلد برپلا شلده حاشلد در ورلان ولردم و
اختطیف چند نرز حاشد .وث اخنكه اآلن حعیض كادعاها ویكنند از آن له وی و خند كله اوسلال
كه تنه خكهزار و دو خسخ و شصخ و خك حاشد اوام بروز خواهد كرد و حال اخنكه اآلن دو واه
حمخم حاخد عطوات ك
حمخم و هشخ واه قذ از ك
اتخ تا ك
خاصه بروز كند و هرچخك بروز نكرده .و از
ً
آن له كادعای نراحخ و نقاحخ و جناحخ ویكنند و حال اخنكه ا ر كیس كرهرا ر حاشد حقرقتا و
كرهرا داشته حاشد بروز منیدهد هر لز .پلس حله دالخل حسلرار هلر كلس از ایلنجلوره كادعاهلا كنلد
دروغ فته اتخ.

و عطوللخ كاول از عطوللات ك
خاصلله ایلن اتللخ كلله در دهللن للادیاالویل تللایل كلله در
حمخوش ح رتقامئ ك
ك
عج اهلل فرجه ههلور ولیفرواخلد شخیصل تلرخولو و ازرقچشلن از اوالد
ابوتفران ،كله نلاوش عثهلان بلن عنذسله و حله رواخلیت عثهلان بلن حلرب اتلخ از لخ وادی
خاحس خروح ویكند و در حلدی از حطد شام كه دوش حاشلد بلروز ولیكنلد و خذرلیث اتلخ كله
هر ز خدا را عذادت نكرده چنا ه ح رت حاقر فروودند الس یاین امحر اشقر ازرق ملخعغا اهّلل ّمط و
َ ّ
ارب ثار ی و النار خـ ّ
وكة و ال املاخنة ّمط خق ل خ ّ
ارب ثـار ی و النـار خعلین تلفرای ولردی اتلخ
ملیر
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ك
ترخ ونه و ازرقچشن كه هر ز خدا را عذادت نكرده و ندخلده اتلخ وكله و نله ودخنله را هر لز.
ك
وی و خد ای رورد ار! خون ون و آتش .و حله تفسلرر شلرخ اعلیلاهلل وقاوله خعلین «حلآلین اخلت
ك
ثاری و ادخلین النار» ورا ووف منا حه رف خون خود و داخل در آتلش منلا .و او پلنج شلهر از
شهرهای شام از له شام و اردن و فلسطنی و محّ و ق ك سر ین را در ودت ششواه تسخرر

ویمناخد و در واه هفمت در دهه كاول ذی ك
احلجة ههور ویكند و بیرون ولیآخلد و قشلون او حسلرار
ویشود تا دهه كاول واهصفر و او روز حه روز كقوت وی ررد و وردم را حه جهخ خوخنواهی عثهان

حه جهاد ویخواند و فته شده كه از حطد شام ویآخد و كزقاری هن بر ردن دارد .او وردی اتخ
ك
كلهب رگ و رشانه و او خكحلقه قشون كه پانصدهزار حاشد در اینوقخ كلرده و قشلون را
چند فرقه ویكند و عی را ویفرتتد حه خ حآداد و حه قدر ترصدهزار نفر از كذر خه عذایس و
تههزار از رعرخ حآداد را ویكشد و حسراری از ز ای حآدادی را یصورت ویكند و حآلداد را
ك
خراب ویكند .و خكفرقه دخگر را حه وكله ولیفرتلتد و حله كوفله ولیرود ،و خلكفرقله دخگلر را حله
ك
ودخنله ولیفرتلتد و اهل وكله و ودخنله را حسلرار ولیكشلد و خلرای حسلرار ولیكنلد و از آن للله

اتترهای خود را در وسجد ودخنه و وسجد رتول ویحندند و در آجنا تر نی ویاندازنلد .پلس
ك
ك
از این خرابهیا بیرون ویآخند و رو حه وكه ویكنند و لشگری هن كه از وكه بیرون ویآخند هر دو
در بیاحان بیداء كه آن را زونی ذاتاجلرش وی و خند هبن ویرتند و آن بیاحای اتخ كله اولام

فروودند مناز در آجنا صحرح نرسخ و حه اعتذاری حاخد این دو روز قذ از ك
حمخم حاشد ،چون حاخد
عطویت در بیسخ و هشمت ذی ك
احلجه حاشد كه این زونی شكاف حاشد ،و حه رواخیت دخگر این
عطوخ حاخد خكواه حعد از ك
حمخم حاشد .هبرحال چون حه این زونی ویرتند ندایی از جذرجر حه

زونی ویرتد كه ای بیداء هطك ردان اخشان را .پس زونی شكافته ویشود و مهه این لشگر
ً
حا آ ه هبهراه اخشان اتخ ،ك
حیت ر خسهای از شتر اخشان حایق منیواند و فرو ولیرونلد رعلا .و
حه رواخیت این وقدوه حاخد پانزدهروز از كاول ههور واق شود و این حمت اتلخ و حاخلد حشلود و دو
نفر از اخفه جهرنه حایق ویوانند از اخشان و جذرجر صرحه ویزند حه ایندو كه صورت هردو
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بروی ردد حه پشخ تر اخشلان و حله خكلی از آ لا كله اتلن او َوتلر اتلخ ولی و خلد خاحشلرر! بلرو در
خدوخ ح رتقامئ و حشارت بذر برای ح رت وهدی این واقعه را ،و حله خكلی دخگلر هلن كله
اتن او ُوترر اتخ وی و خد خا نلتیر! بلرو در قشلون تلفرای و حترتلان او را و قشلون او را از ایلن
خذر .پس ویرود نتیر در قشون تفرای و اخشان را خذر ویدهد و حسرار خاجف خواهند شد و
حشلرر ولیرود در لشللگر ح لرت وهللدی و حشللارت ولیدهللد ح للرت را .پلس ح للرت دتللخ
ورمحخ بر روی او ویكشند و روی او بروی ردد های خود و این نرز حمت اتخ .و اآلن در عرب
وشهورند اخفه جهرنه حه وث «عند جهرنة اخلذر الرقنی».
و رواخخ شده اتخ كه این تفرای در وقیت كه ح رت وهلدی در كوفله نل ول اجلطل
ویفرواخند حه خدوخ ح رت وهدی ویرتد و حا او بیعخ ویكند و امیلان ولیآورد و چلون بلر
ك
وی ردد كه لشگر خود را هداخخ كند ،پس لشگر او او را وطوخ ویكنند كه چرا ذلخ را اخترار
كردی و حال اخنكه خود صاحج عسكر و ت اه و ك
عزت ویحایش و مهه تو را خلاری ولیكنلمی در
قت وهدی .پس او پشرهان ویشود و حا لشلگر خلود بلر ولی لردد و حلا ح لرت وهلدی جنل
ویكند تا كشته ویشود حا لشگر خود و عی از لشگر او فرار ویكنند و ولیرونلد در روم و پنلاه
حه روم ویبرند از كشتهشدن از دتخ اوام .و اوام لشگری ویفرتتند و آ ا را ویآورند و مهه
را حه قت ویرتانند.
و عطویت دخگر كه در مهان دهن ادیاالویل واق ویشود ترد حسین اتخ كه حلا او
اتخ لوایی و عسكری .بروز ویكند و او وشهور اتخ حه میای ولكن از اه القان اتخ و آن
َ
القان خا خ حلخ اتخ خا نزدخك ق و ین ،و از خ مین ویآخد حا لشگری و صاحج آن َعلن
َ
َ
اتخ كه اولام فروودنلد عللن میلای هبتلر اتلخ در آخرالزولان از رل علههلا و او نلاجی اتلخ و
هركس پناه حه او بذرد جنات ویخاحد .و آن ترد حسراری از اه زونی را ویكشد و زونی را پلاك
ولیكنللد تللا اخنكلله حلله كوفله ولیرتللد و وللردم چنللان ولیداننلد كلله ایلن تلرد تلللطنخ و ر خاتللخ
ویخواهد و اعانخ خود ویكند ولكلن او اعانلخ آل ك
حمملد را ولیكنلد .پلس در پشلخ كوفله حله
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لشگر ح رت وهدی ویرتد و خود او ح رت وهلدی را ولیشناتلد و وطرل اتلخ ولكلن از
روی حمكخ حركخ ویفرواخد كه لشگرش از هن ن اشند و وحشیت نكنند .پس فر خاد ویكنلد
در وران لشگر خود و وی و خد كله ا لر ایلن لشلگر ح لرت وهلدیانلد ،پلس عطولات چنلدی
اتخ حا وهدی آل ك
حممد و ارث یآهذر نزد او اتخ و هر اه دخدمی این عطوات را نزد او و ورراث
ً
یآهذر را نزد او دخدمی ،پس امیان ویآور می حه او .و لشگر مهه قذلول ولیكننلد ایلن عهلد را قلذلا،
ً
لكن چه هزار نفر از لشگر او ز خدی ویحاشند و نفاق ویكنند و هاهرا قذول ویكنند و در حا ن
دمشن ویدارند ح رت وهدی را .پس ترد ویاخستد در وتط ورلدان و ولیفرواخلد حله لشلگر
ح رت كه ای اعخ ون ویخواهن كه حه خدوخ ح رتوهدی برتن و اذن حگرر خد از او.
پس اخشان خدوخ ح رت عرض ولیمناخنلد و ح لرت تشلر خف ولیآورنلد در ورلان ورلدان و
ترد آن ح رت را ویشناتد و وعرفخ حه ح آن ب ر وار دارد ولكن حه جهخ اوتحلان لشلگر
عرض ویكند كه ا ر تو یی وهدی آل ك
حممد پس عطوای كه از برای یآهذلر بلوده اتلخ حاخلد از
برای تو حاشد و ورراث یآهذر حاخد نزد تو حاشد .پس كجلا اتلخ عصلای یآهذلر كله حله تلن
زدند و درخیت از آن درآود و وروه كرد؟ و كجا اتخ انگشتر و زره و ُبرد رتلول خلدا كله فاضل
نام داشخ؟ و كجا اتخ عهاوه او كه آن را تحاب وی فتند و اتذش كه یربوع نام داشخ و
َ
ناقهاش كه اتن آن غ ْ ذا بود و اتترش كله او را ُد ُللدل ولی فتنلد و محلارش كله خعفلور بلود؟ و
كجللا اتللخ بللراق او و كجاتللخ وصللحف اورراهللموننی كلله یتذللدخ و تآری لر ل كللرده؟ پللس
ح رت وهدی ورراث یآهذر را حاضر تلازند حلیت عصلای آدم و نلوح و تركله هلود و صلالح و
جمهوعله ابللراهمی و صللاع یوتللف و كرل و تلرازوی شللعرج و عصللا و تللابوت وللویس و زره داود و
انگشتر و تاح تلرهان و اتذاب عریسل و ورلراث رل یآهذلران و نرلز ولیآورنلد عهاوله و ردا و
نعلنی یآهذر را و از آن له وعجزات و عطوات حسرار از ح رت ویخواهند و ح رت هاهر
ویفرواخند حیت عصلا را بلر تلن

تلخیت ولیزننلد و یفالفلور درخلیت عظلمی ولیشلود كله رل

لشگر در تاخه او حاشند تذز ویشود و وروه ویدهد .و این عصا مهان عصای وویس اتلخ و
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این تن

نرز مهان تن

اتخ كه دوازده چشهه از برای قوم وویس از او هاهر شد .پس آن

ترد حسین وی و خد اهللاكذر و دتخ خود را حلند ویكند و عرض ویكند كه خا وهدی اخنك حا
تو بیعخ ولیكلمن .پلس ح لرت دتلخ خلود را ولیدهنلد و تلرد بیعلخ ولیكنلد و لشلگر او نرلز
بیعلخ ولیكننلد وگللر مهللان چهل هللزار ز خلدی كله در آن لشللگر بودنلد كلله امیلان منلیآورنللد .پللس
چه روز اخشان را وهلخ ویدهند تا شاخد امیان آورنلد و چلون حعلد از چهل روز امیلان نراوردنلد
مهه را حه قت ویرتانند و قشون ترد حه قشون ح رت ولح ویشوند و لشلگر ك
وتوجله آن
كشتههای ز خدی ویشوند كه قرآ ای چند حه هرك انداختهاند .ح رت ویفرواخند قرآ ای
آ ا را حه خودشان وا تار خد ز یراكه ومن كطماهلل نا

و و خا.

انشاءاهلل اور این ترد در مهنی والخهتا واق حشود و حه هان ون ترد حسین كه رواخخ
شده مهنی میای حاشد و ایلن غرلر از ك
حمملد بلن احلسلن اتلخ كله در ولابنی ركلن و وقلام كشلته
ویشود در دهن ذی ك
احلجه.

ّ
مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
و
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«ووعظه یوهشمت»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی
رب العــاملنی و مـ ّـّ اهّلل عــّ ّ
احلهــا هّلل ّ
حممــا و آلــه الطــاهر ین و لعنــة اهّلل عــّ اعــاا ن و
اام حقوم ن و نام شیعهتن و ونكر ی ف اجل ن ون ّ
اجلـن و االنـس وـن االولـنی و االرـر ین
ایل یوم الاین.

ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود ویفرواخا« :فلوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة
ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو».
در تفسرر این آخه شر خفه تخن در وعین چهلار تلفر بلود كله خداونلد علاو در ایلن آخله از

برای حند ان خود ك
وقرر فرووده و چون ویفرواخد چرا از وموننی چنلد نفلری از خانلههلای خلود
بیرون منیروند تا لج دانش كنند و چون حه خانههای خود و حه شلهر و دخلار خلود بلر ردنلد

اه خود را حترتانند شاخد اخشان از عتاب خدا حتر مناخند .و فلمت كله تلفر مشلا اولروز مهلنی
اتخ كه از خانههای خود حه جملس علن آودهاخد و چون از این جملس بر ردخد اه خلود را
كوطل خواهرد تاخخ .و قدری از احواالت و عطوات ههور اوام را برای مشا بیان كردم از

عاوله آنقلدری كله وقتیضل ایلن جمللس بلود ،و پلارهای از عطولات ك
عطولات ك
خاصله ههللور را
عرض كردم.
و عطوللیت دخگللر كلله الزم اتللخ بللرای مشللا دانسل آن ،ایلن عطوللخ اتللخ كلله در دهللن
ك
حمخم آن اوام ههور ویفرواخد ك
ادیاالویل مهان تایل كه در ك
دجال از قر خه خا حمله هیودخه

ك
ك
كه از حملههای اصفهان اتخ حاخد بروز كند ا رچه آن حملله اآلن اتلن دخگلری داشلته حاشلد .و
این را حدانرد كه آنكیس كله ایلن خذلر و نشلانهیا را داده اتلخ ثقله اتلخ و نرلز مهلان شلخّ
فرووده اتخ كه تفرای و ك
دجال حا لند و مهنی خذر و نشانهیای ثقه ،دلر حططن اخنا اتخ
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و و خنده آ ا خمذر صادیق اتلخ و از هلرچخلك از ایلن عطولات شل های بلر عاقل منلیشلود .و
ك
دجال خك چشن دارد وث كاته خون كله در ورلان یشلای او قلرار دارد و واننلد تلتاره صلذح
روشن اتخ ولكن در جای چشن دخگرش هرچ عطویت نرسخ و خك خری دارد كه ورلان دو
چشن او خك ور راه اتخ و وران دو وش او ثلد فرتخ راه ولیحاشلد و هلر لام او خلك ورل
اتخ كه ثلد فرتخ حاشد .و او را از تحر و چشهذندی كوهی اتخ در یش روی او و كوهی
اتخ در عقج تر او ،و كوهی كه در عقج تر او اتخ هبشخ او اتخ و كلوهی كله در لیش
روی او اتخ ك
جهمن او اتخ و بر خر توار اتخ و وی و خد« :انا كربكلن االعلیل َاقلا اللتی خلل
َ
فسل كلوی و قل كلدر فهللدی و الللتی اخللرج اهرعلی و جعللله غثل ً
لاء احللوی» و حللال اخنكلله خللدای وللا

خكچشن نرسخ و بر خر توار منیشود و اك و شرب ندارد و ك
تآو منیكند و تلحر منلیكنلد .و
ك
در رواخخ اتخ كه او خا حم تولدش در ترستان اتخ خا اخنكه حعد از خروجش حه ترسلتان
ویرود و تلطنخ و وسكنش در آجنا خواهد بود .حله هرحلال نسلذیت حله اصلفهان و نسلذیت حله
ترستان دارد و لقج او ك
دجال اتخ و اتن او صاجد بن صرد اتخ و این در ودخنه بود و تحر
ك
ك
ولیكللرد و تللاحر بللود و در عهللد ح للرت یآهذللر وتولللد شللد و در آن روزی كلله وتولللد شللده بللود
ح للرت یآهذللر

منللاز صللذح را در وسللجد حللا اصللحاب خللود هللا آوردنللد و پللس از منللاز حللا

در خانه ،ح رت
اصحاب تشر خف بردند تا در خانه او رتردند و در را كوبیدند .وادرش آود ِ
اذن دخول خواتتند كله برونلد و ایلن ك
دجلال را دعلوت كننلد .ولادرش علرض كلرد خارتلولاهلل
و لیترتللن یادی كنللد نسللذخ حلله مشللا ز یراكلله تللخنای غر یذانلله و لآللو و لی و خ لد .از آن للله
وی و خد ومن خدای مشا و ورا عذادت و تجده كنرد و از این قذر كفر حسرار وی و خد و ولرا حله
زنا ویخواند .ح رت فروودند مهه آن حا خود ون ،و چون ح رت داخ خانه شدند دخدند
ك
دجال را كه در قطرفهای یچرده و خود را جنس كرده و غو هور ردخده در آن ،پس ولادرش
حه او فخ برخرز و حمكن حنشنی كه ك
حممد

از برای تو آوده .پس حاادب نشسخ و ح رت

یآهذر نرز نشستند و حه اصحاب فروودند كه این ضعرفه ولعونه نگتارد كه خذر دهلن مشلا را از
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احوال آن و قال لو تركتن الرغرتكن أهو هو فروود ا ر تارده بود هرآخنه حه مشا خذر ویدادم كه آخا
ای لن مهللان اتللخ .پللس ح للرت حعیض ل تللخنا حللا او فروودنللد و او جللواب نگفللخ و حعیض ل
ّ
تخنان آن ح رت را جواب وی فخ از آن له ح لرت فروودنلد حله او حگلو الالـه اال اهّلل و حله
ك
ون امیان بیاور كه ومن یآهذر خدا .پس ك
دجال فخ تو حگو الاله االاهلل و حه ون امیان بیاور كله
ومن رتول خدا و چرسخ شرافخ تو بر ون و ز خادی تو بر ون؟ پس ح رت فروود واتر ی چله
كً
ً
ویبیین؟ قال «اری حقا و حا ط و اری عرشا عیل اهاء» علرض كلرد ولیبیلمن حلیق و حلا یل و
ویبیمن عرش را بر روی آب .و ح رت حعیض تخنای دخگر فروودند و برخاتلتند و فروودنلد
خدا لعنخ كند این ضعرفه را كه نگتاشخ تا كفر این را هاهر كمن و تشر خف بردند حا اصحاب.
و روزی دخگر نرز صذح حا اصحاب حعد از مناز فجر دو ورتذه تشر خف بردند در خانه ك
دجلال و در
ِ

را كوبیدند و وادر صاجد جواب داد .ح رت اذن دخول خواتتند ،آن زن در را شود و چون
ح رت داخ شدند دخدند آن ولعون حاالی درخخ اتخ و ولی و خلد« :انلا كربكلن االعلیل انلا
ك
فسوی و كقدر فهدی و التی اخرج اهرعی» پس وادرش او را حه زونی آورد و فخ
التی خل
حس كن و حاادب حنشنی كه حمهد

بر تو وارد شده اتخ .پس حاادب نشسخ ح رت حه

اصحاب خود فروودند واهلـا لعفـااهّلل لـو تـركتن الرغـرتكن أهـو هـو و آن ب ر لوار هرچله حله صلاجد
ّ
ویفروودند او نرز جوای كفرآورز عرض ویكرد و ح رت ولیفروودنلد حگلو الالـه اال اهّلل و حله ولن
امیان آور ،صاجد وی فخ ون خدای مشامی و ورا تجده كنرد .پس ح رت برخاتتند و بیرون
آودند و روزی دخگر حا اصحاب حعد از مناز فجر تشر خف بردند تا جایی كه او در وران وتفندان
بود و صدا ویكرد .پس وادر او آود و او را حلاادب نشلانرد ،پلس ح لرت نشسلتند و فروودنلد
واهلا لعفااهّلل لو تركتن الرغرتكن أهو هو و اخ ًا قدكانخ ْ
نزلخ یف الروم اخات ولن تلورة اللدخان

ّ
ّ
فقرأها ذهن النی یف صلوة الآداة كمث قال له اش ْا ا .الاله اال اهّلل و این رس لاهّلل فقال ح تشهد ان
ك
ك
الاله االاهلل و ای رتول اهلل و وا جعلك حتلك اح ك كوین؟ فقال النی مارغأت لك رغا ا فقال
ْ ّ
فانك لنتعا اجلك و لنتغلغ اولك و لنتنـال ّاال ّ
وامـار لـك مث
الدخ الدخ فقال النی ارسأ
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قلال الصللحاحه اهیاالنــاس واحعـ اهّلل نغیـا ّاال و ماانــذر مووـه وــن الـ ّ
ـاجال خعلین ا للر ایلن ولعونلله
تارده بود هرآخنه حه مشا خذر ویدادم كه آخا او مهان اتخ .و نرز در آنروز نازل شده بود آخلای
از توره دخان ،پس قراءت فرووده بود در مناز صذح یآهذر از برای اخشان .پس فروود حه او كه
شهادت ده حه اخنكه نرسخ خدایی هز خدای خگانه و اخنكه ومن یآهذر خدا .پس عرض كرد
حلكه تو شهادت ده كه نرسخ خدایی هز خدای خگانه و اخنكه رتول خدا ومن و چهچرز تلو را
حه این اولر تلزاوارتر كلرده اتلخ از ولن؟ پلس یآهذلر

فرولود كله چرل ی را از بلرای تلو پنلان

كردهام پنان كردی .پس فخ الدخ الدخ خعین آن توره دخان اتخ .پس فروود یآهذر
كه اخسأ خعین خاووش شو ای ت  ،پس حه درتیت كه تو منیریس حه اج خلود و منلیریس
حه آرزوی خود و ناج منیشوی وگر حله آ له كله از بلرای تلو ك
وقلدر شلده اتلخ .پلس فرولود حله
اصلحاب خلود اهیاالنللاس وذعلوث نشلد هلرچ یآهذلری وگللر اخنكله قلوم خللود را از فتنله ك
دجللال

ترتانرد و حعد ح رت نشانهیای چندی دادند حه اصحاب خود و تشر خف بردند بیرون از آن
خانه.

و اآلن ك
دجال در قر خه هیودخه حمذوس اتخ و او خذریث اتخ كه قدم جنس او حه هر آب

و قنای كه ویرتد خشك ویشود تا روز قراوخ و چون كه وردم رتنگی حسلراری قذل از او
خوردهاند حه ه هبشخ او از عقج او ویروند و اكثر كسلای كله از عقلج او ولیرونلد هیلود و
اعرای و ز اخند ولكن ویشود كه هیود ،هیود كاوخ وراد حاشد وث قول خدا كه ویفرواخد مال
ّ
الهیود خا اهّلل وضلولة ال اخاهین و لعنوا امامالوا بل خااه وغسو تا .خن و كیف خشا خعین فتنلد
هیود دتخ خدا وآلول اتخ ،دتخ خودشان حسته اتخ و لعنخ بر اخشان حله واتلطه آ له
فتند حلكه دتخ خدا حاز اتخ و ویدهد حه هر كس هر چه را كله خبواهلد .و اولا اعلرای حسلا
هسخ وست عفنی خا نواصج حاشلند و االعـراب ّ
اشـا ك ـرا و ن امـا و اولا زنلان الزم نكلرده اتلخ
مهنی ز ایی كه چادر بر تر دارند حاشند ،حلكه وردان زن ذرعخ هن ممكن اتلخ كله حاشلند و
آ ا كسایاند كه ّ
وكبا عّ وج ه ویحاشند و فرقه دخگر هن هستند كه از دنذال او ویروند كه
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ولدالزناخند .ولكن این چند فرقه خذرد و كنهرف كه از كرد او ویروند ،حه ه آن كوه تفردی
اتخ كه از تحر درتخ كرده اتخ و او را هبشخ خود ویخواند و حه نظر مهه اخنا ا عهله و
اشرحه الوان ویآخد و وردم خذرد ور ویكنند و ر آی نرز حا اوتخ ،و كلوه تلراه ب ر لی كله از
تحر تاخته اتخ و او را ك
جهمن خود ویخواند ،در یشلا یش اوتلخ .و هبشلخ او در عقلج
تر اوتخ و چند فرقه دخگر هن هستند كه از عقج ك
دجال ویروند لكن اورد هسخ كه حعلد از
ك
آی كه وعلهی وث شرخامحد احسای اعلیلاهللوقاوله و رفل یفاخلللد اعطوله آولد و بیلان كلرد

توحرد خدا را برای ا فال و شناتانرد حه وا یآهذر و ك
اهه و شرعران اخشان را و خذر داد وا را از
عاوه و خاصه رجعخ ،انشلاءاهلل دخگلر شل های بلرای كیسل حلایق َ
عطوات ك
مناقلد و كیسل یپ
ك
دجال نرود وگر كیس كه كرد بر خدا كند و این اتخ كه ح رت فروودند كه خدا ومون را از نور
خود خل كرده ،پس هر كس كرد بر ومون كند كرد بر خدا كرده .پس ایلن اتلخ كله هرچله غرلر

دجللال اتللخ خلا تللاح ك
و وللموننی اتللخ خلا ك
ك
دجللال .اوللا كسللای كلله تللاحعنی ش لرخامحللد
اهلله
اههاند و هر ز یپ ك
اعیلاهللوقاوه ویحاشند آ ا تاحعنی ك
دجال منیروند ز یراكه نه هیود كاوخ و نله

زن ذرعخ و نه حراوزاده و نه غرر اخنند ،خعین ونكر ف اج ك
اهله نرسلتند و وقرلد حله قرلد نفلس
كاواره و ش ات احلرس و ذرعخ زنانه و ك
حمج دنرا نرستند .و فروودند زن شرطان اتخ و اعوذ
حاهلل ون الشرطان و اوا حراوزاده چند قسن اتخ :خا این اتخ كه در حرض حسته شده نطفه
او ،خا اخنكه در وقخ اع ذكر خدا را منیكنند وادر و پدر و نطفه حسته ویشود ،و خا این اتخ
كه زن از ورد نرسخ و ورد از زن نرسخ و نه زن تاح ورد اتخ و نه ورد انفاقكننده و وشاننده
زن اتخ و این از این اتخ كه در هرچكلدام انسلانرخ نرسلخ و حله ایلن ر یل خمتللف شلده
ّ
احل لكن لیلة الصیام الرف ایل نساجكن ّ
هن لغاس لكن و انمت
اتخ ز یراكه خداوند عاو فرووده

لغــاس هلـ ّـن و وللردم حلله وقت للای ایلن آخله شللر خفه عهل منلیكننللد .و آن ك
دجللال ر ل والخ لات را

وی ردد در حالیت كه بر خر خلود تلوار اتلخ و هلر قلدوی كله بلر ولیدارد چهلارهزار ذراع اتلخ
ك
وابنی قدم آن خر و حه مهه والخات ویرود وگر حه وكه و ودخنه منیرود و این از له ف لهایی
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اتخ كه خداوند عاو ویداند ك
تخ او را.
و عطویت دخگر اخنكه در مهان دهن ادیاالویل راخیت از خراتان حلنلد ولیشلود ولكلن
راخ لخ می لای هبتللر اتللخ از راخ لخ خراتللای ز یراكلله راخ لخ می لای نللاجی اتللخ و ه لرچ راخ لیت در
آخرالزوان از او هبتر نرسخ.
و عطویت دخگر اخنكه در بیسمت ادیاالویل حارای شلدخد یپ در یپ ولیآخلد و آن حلاران
بوی وین ویدهد و مهه اجزای ورد ان را حه هن ویكنلد تلا كاول رجلج كله خلدا ُولردههلا را
زنده ویكند .و حدخد اتخ كه حاران تا چه روز یپ در یپ ویآخد لكن منلیدامن كله ایلن حلمت

اتخ خا نه و این از قدرت اوام دور نرسخ و از لطف ك
اهه اتخ كه ش ه را بر رف ویمناخد از

این عطوات و از حمكخ حالآه خدا اتخ كه این عطوات را ویمناخاند .و از آن له كسلای
كه ویحاخد در كاول رجج زنده شوند ،پانزده نفر از ب ر انند كه وردهاند و پس از آن دخگر هر كه را
كه خدا خواهد و آ ایی كه حاخد در ركاب ح رت وهدی

حاشند ،زنده ولیكنلد .و كسلای

كلله در ركللاب ح للرتند وث ل ح للرت عریس ل و ادر خلس و خ للر و الرلاس و یوش ل و ح للرت
تلهان و جناب شرخامحد و تركار ترد و ابودجانله انصلاری و واللك اشلتر و زراره و اصلحاب
كهفند كه حلا مششلرر برهنله و كفلن در لردن در ورلان ولردم ولی ردنلد .و ایلن اتلخ كله فروودنلد
ّ
العجج و كل العجج بنی مجادی و رجج و ح رت اورر فروودند عجج و ای عجج بنی مجادی
و رجـج و نرسلخ اخنلا وگلر آزولاخش ك
جهلال .و آن تلال نرلز حاخلد لاق حاشلد ولكلن ایلن حمتلوم
نرسخ.
و عطوخ دخگر این اتخ كه در صذح روز بیسخ و توم واه رو ان آن تال حاخلد تله
صرحه از آ ان بیاخد حه لآیت كله مهله حفههنلد .صلدای اول اال لعنـة اهّلل عـّ القـوم الظـاملنی و
صدای كدوم ازف االزفة خا وعشراملموننی و صدای ك
توم هذا اویراملموننی ّ
ماكر یف هالك الظاملنی و
هذا حو و هـذا جسـا اویراملـموننی و جسلد ح لرت اورراهلموننی اتلخ وشلارالره كله در قلرص
آفتاب هاهر ویشود .و حه رواخلیت تلین یتلر در مشلس هلاهر ولیشلود ،و حله رواخلیت دخگلر كلف
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ح رتاورر اتخ كه هاهر اتخ و ویشنوند ندای هذا اویراملموننی ّ
ماكر یف هالك الظاملنی را و
ویبینند كه مهان مشس ح رتاورر اتخ.
و عطوخ دخگر این اتخ كه اوام فروودند اختطف ویشود در خسوف و كسلوف ایلن
اتللخ كلله وقللیت كلله خمصللوص وللاه للرف اتللخ ،آفتللاب در روز و لی ر لرد و ای لن در ورللان آن
واهرو ان اتخ در مهانتال و وقیت كه خمصوص رف آفتاب اتخ ،واه وی رلرد و ایلن در
آخر آن واهرو ان اتخ و حه این ،حساب ك
ونجهنی حا خواهد شد و حساب آ لا خلطف
ِ
این اتخ و اینچننی خسوف و كسویف از كاول آدم تا خامت واقل نشلده اتلخ و اخنلا از لله
وعجزات اتخ حلكه هر خك از این عطوات وعجزه اتخ.

و عطویت دخگر این اتخ كه در صذح بیسخ ك
وتوم مهان ولاهرو لان جذرجرل از آ لان

ندا ویكند حه لآیت كه مهه اه عاو ویشنوند هر كس صاحج ویش حاشد و مهه آن لآخ را
ویفههند و از آجنا كه حمكخ اقت ا كرده اتلخ كله اتلن و كنرلخ ح لرت قلامئ مهلان اتلن و
كنرلخ ح للرت یآهذلر حاشللد ،ز یراكله او خللامت یآهذلران اتللخ و ح لرتوهللدی خلامت اوصلرا
ً
اتخ ،پس آن ب ر وار كاوال «حاء» اتخ و پس از آن «حن» اتخ و پس از آن « َاحد» اتخ و
در آ ان «امحد» و در زونی « ك
حممد» اتخ

و كنرخ او ابوعذداهلل اتخ و در یآهذر وشهور

نذود این كنرخ ولكن بر قامئ وشهور اتخ ذهتا جذرجر حه اتن و كنرلخ آن ب ر لوار نلدا ولیكنلد
حممد اتخ .و از برای آن ح رت ته اتن اتخ ك
حممد و وهدی آل ك
كه ح حا ك
حممد و عذلداهلل
و وهدی و از ا اء یآهذر اتخ .و در غروب مهانروز صدایی از زونی حاال ویآخلد كله حل حلا
عثهان بن عنذسه اتخ ،او را ا اعخ كنرد و نرز حه اتن و كنرخ او را ذكلر ولیكنلد .پلس ولردم
حعیض حه اشتذاه ویافتند و حعیض خقنی ویكنند ولكن بر وموننی ش ه خنواهد شد و از حمكخ
حالآه خدا عطویت قرار داده كه وموننی حه اشتذاه نرفتند و آن این اتخ كه ندای كه در فجر آن
روز ویآخد رمحای اتخ ز یراكه از آ ان اتخ و ندای كه در عصر آن روز ویآخد ،آن شلرطای
اتخ ز یراكه از زونی اتخ و شرطان از حاال خذر منیتواند حدهد .پس بر مشا حاد كه حدانرد اخنكه
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ندای اول ح اتخ و ندای ثای حا

و این صرحه تآریرپتیر نرسخ و حمتوم اتخ.

و عطوخ دخگر رواخخ اتخ كه یش از اوام ،ورگ تراهی و ورگ قرول ی اتلخ .و آن
ورگ تراه ،وحا و اعوی اتخ كه از هر هفخ نفری پنج نفر اررند و حه رواخیت دخگر ثلد وردم
اررنللد ،و وللرگ قروللز پللس از وللرگ تلراه اتللخ و آن از دم مششلرر اتللخ ،آ لله كلله حاخ لد كشللته
حشوند.

و عطویت دخگر این اتخ كه در بیسخوپنجن ذی ك
حجه ك
حممدبناحلسلن نفلس زكرله از
ك
اوالد اوامحسن در وكه در وابنی ركن و وقام ،او را اعدای دین ویكشند و ایلن تلرد از لله

كسللای اتللخ كلله حلله خللدوخ اوللام و لیرتللد در غرذللخ و اوللام او را حلله هللداخخ بللرای خل ل
ویفرتتد .پس او را در شج خا روز بیسخوپنجن ذی ك
حجه ویكشلند دمشنلان او و منلی تارنلد
كه حه خدوخ اوام برتد و اینوقخ پانزده شج حه ههور اوام وانده اتلخ .و ایلن تلرد غرلر از
تردی اتخ كه در پشخ كوفه كشته خواهد شد و این ترد ویآخد كه حه خدوخ اوام برتد،
پس دمشنان اوانش منیدهند و او را ویكشند و از كش این ترد غ ج خدا شدخد ویشود
و خدا غ ج بر زونی ویكند و خذر ویدهد حه وردم حه ندای كه مهه حفههند و ولیفرواخلد كله
ههور اوام نزدخك اتخ و ك
عماقر خج اتخ كه اوام مشا برتد.

و عطوخ دخگر این اتخ كه ح لرت قلامئ ك
عجل اهللفرجله در روز هشلمت ك
حملخم از بلرای

ع لی از ومونللان هللاهر و لیشللود و حللاز در ور لان كللوهی پنللان و لیشللود و ح للرت عریس ل را
ك
ویفرتتد در وكه در نزد ومونای كه در اینوقخ شدهاند و آ لا چهل نفرنلد كله هلر خلك از
ك
والخخ خود از عطوای كه دخده بودند قذ از آن ،رو حه وكه كردهاند تا خلدوخ اولام برتلند و
ك
اخشان هر خك حه قسهی خود را حه وكه ویرتانند چنانكه حعیض بر ابر توار ویشوند و حعیض
حه یاالرض ویروند و حعیض حه حروا ای ترلز رو تلوار ولیشلوند و حعیضل یلاده ولیرونلد و
هر خك حطوری در زوای از والخخ خود بیرون ویروند تا خود را حه وكه ویرتانند در اینوقخ
آن چه نفر ،ح رت عریس را وطقات ویكنند و ح رت عریس ویفرواخند حه اخشان كله آخلا
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ویخواهرد مشا را در نزد اوام خود بذرم؟ وی و خند حیل ،الذته وشتاقمی .پس ح رت ویفرواخند
دهنفر از وران خود انتخاب منایید كله حله مهلراه ولن بیاخنلد .پلس دهنفلر انتخلاب ولیكننلد و آن
دهنفر حه مهراه ح رت ویروند تا حه خدوخ ح رتوهدی ویرتند .ح رت اخشان را وعده

ویفرواخند كه در روز دهن ك
حمخم ون خلواهن آولد حله وكله و و خلا در مهلنی شلج عله خداونلد
وطجكهای چند نازل ویكند در آ ان چهارم و حه رواخیت دخگر در آ ان كاول و ح رت یآهذر و

ك
اهه

نرز تشر خف ویآورند و كریس از برای ح رت یآهذر وی تارند و از اینوقخ اتخ كه

غ ج خدا شدخد ولیشلود و نظلر ولیكننلد ك
اهله در صلل ای خلل و ولیبیننلد كله دخگلر هلرچ
وموین در صلج كافر نرسخ و زاخ شده اتخ ومون از صلج كافر و هلن در عاو حسرار شلده
اتخ .پس دعا ویكنند كه خداوندا دخگر حاال حس اتخ دولخ اه هلن و حا

 ،و خلا ایلن

اتخ كه حه دلشان ویافتد وحی خدا كه اآلن دعلا كنرلد ،و خلا ایلن اتلخ كله نظلر ولیكننلد در
ك
اصطب كفار كه هرچ وموین منانلده اتلخ در صللج آ لا ،حله ای حلال و ایلن دعلا وسلتجاب

ولیشلود در ههلر عله و آن علله دهلن ك
حملخم اتلخ و اول محل اتلخ و ایلن روزی اتلخ كلله
ح لرت تردالشلهدا شلهرد شلد .پلس در صلذح ایلن عله ح لرت تشلر خف ولیآورنلد .و حله
رواخیت این روز تاتوعا اتخ و عاشورا روز شنذه اتخ و حه رواخیت دوشنذه اتخ .حه هر حال،
پس صذح عه ح رت چوحدتیت ح رت یآهذر را در دتخ و عهاوه ح رت یآهذر را بر
ك
تر و نعلنی آن ح رت را در پا دارد و حا هفخ خا هشخ بز داخ وكه ویشود و این بز عطوخ

هوشراری رعرخ و اصحاب آن ب ر وار اتخ و لذاس خشین از پشن وث لذاس ح رتاورر در
بللر دارنللد كلله تللار و للود او از هللن رفتلله اتللخ و علی از وللردم آن ح للرت را و لیبیننللد و دخگللر
ح رت را كیس خنواهد دخد تا اخنكه ههر آن عه در وسجد تشر خف ویآورند و خطرج را كه
در حاالی ونذر خطذه ویخواند ویكشند حا مهان عصایی كه حا ح رت بود و آن عصای وویس
اتخ و حاز غاخج ویشوند و آ ا كه صذح ح رت را دخده بودند ولیشناتلند و ولی و خنلد حله
دخگران كه این شلخّ بلود كله در صلذح اولروز حلا چنلد بلز داخل وكله شلد حله فلطنهرلأت و
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فطننشان .این اتخ كه ویفرواخند از بلرای آن ب ر لوار تله غرذلخ اتلخ :خلك غرذلخصلآری
اتخ و آن هفتادتال اتخ و خك غرذخكذری كه علدد او واشلاءاهلل اتلخ و خلك غرذلخ دخگلر
اتخ كه از ههر آن عه اتخ تا شج شنذه و در آن شج نزدخك حه صذح تشر خف ویآورند در
وسجداحلرام و پشخ خود را حه خانه كعذه ولیدهنلد و وطجكله ولیآخنلد و حلا آن ب ر لوار بیعلخ
ویكنند و حله رواخلیت در ولابنی ركلن و وقلام ولیاخسلتد و دتلخ خلود را بلر صلورت وذلارك خلود
ویوالد و حعد دتخ خود را حلند ویكند و فر خادی ویكند كه هر وموین در هلر جلایی كله حاشلد
ویشنود و ویفرواخد حشتابید حسوی ون ای ومونان .و كاول كطوی كه ویفرواخد این اتخ كه
حقیة اهّلل ریر لكن ا .كنمت وموننی و ویفرواخد انا حقیة اهّلل یف االرض و ر ترصدوترزده نفر چه
زنده و چه ُورده ،دعوت ح رت را اجاحخ ویكنند از له ح رت عریس و خ ر و الراس و
یوش ل و ادر خ لس و تلللهان و تللركار ش لرخ و والللك اشللتر و زراره و ابودجانلله انصللاری و وللمون
ً
آلفرعون و اصحاب كهف و نقذا و جنذا ،رعا ولیشلوند و آ لا حعیضل چهل روز لیش از
این دعوت از والخخ خود بیرون آوده بودند و حعیض بیسخروز در راه بودهاند و حعیض ده روز
و حعیض خك روز و حعیض خك تلاعخ حله حسلج اخلتطف قواحل و وراتلج اخشلان و كنلدی و
تندی اخشان .فیخر النجغا ون وصر و االحاال ون الشام و عصاجج العراق و حه رواخیت نرسخ
والخیت كه بیرون نروند اخفهای از آن بلرای نصلرت آن ب ر لوار وگلر از حصلره و مهله حله خلدوخ
ح رت ویرتند.

ّ
مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
و
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«ووعظه یوّنن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

رب العــاملنی و مـ ّـّ اهّلل عــّ ّ
احلهـا هّلل ّ
حممــا و آلــه الطــاهر ین و لعنـة اهّلل عــّ اعــاا ن و

اام حقوم ن و نام شیعهتن و ونكر ی ف اجل ن ون ّ
اجلـن و االنـس وـن االولـنی و االرـر ین
ایل یوم الاین.

ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود ویفرواخا« :فلوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة
ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو».
ك
چون خداوند عاو ج شأنه در این آخه شر خفه حعیض از حنلد ان را خما لج تلاخته كله

چرا از هر اخفهای چند نفلری بیلرون منلیرونلد از خانلههلای خلود در للج عللن و دانلش ،تلا
چللون حلله دخلار خللود بر ردنللد اهل خللود را حترتللانند شللاخد اخشللان حترتللند و حللتر كننللد ،و مشللا
احلهدهلل حه این آخه شر خفه عه كردهاخد حه اخنكه از خانههای خود حه جملس علن آولدهاخلد و
ك
در این چند روز ویخواهن مشا را وتتكر كمن حه اووری چند كه رغذخ مشا را در دین ز خاد كند و
ً
آن احواالت ههور و رجعخ اوامزوان اتخ كه غالذا از نظرها رفته اتخ .دیروز برای مشا بیان
ك
ك
كردم قدری از احواالت آن ح رت را كه آن ب ر وار در روز عه در وكه وعظهه هاهر ویشود
و خطرج را حاالی ونذر ویكشد و غاخج ویشود و در شج شنذه اصحاب خود را صدا ویزند
و آن اصللحاب ترصدوت لرزده انلله حلله خللدوخ آن ح للرت وشل كلخف و لیشللوند و صللذح شللنذه

هنگاوی كه وانند تلتار ان ا لراف آن ولاه را رفتلهانلد ح لرت دتلخ خلود را حلنلد ولیكننلد و
ّ
ویفرواخند هذا خا اهّلل ّا .الذین یغاخعونك اّنایغاخع  .اهّلل خعین این دتخ خداتخ ،هلر كلس حلا
ون بیعخ كند حا خدا بیعخ منوده اتخ .و در اینوقخ ح رت یآهذر و ح رتاورر تشر خف
دارند و وردم ویبینند آن ب ر واران را و ح رت یآهذر كاغتی حله ك
خطلی تلازه كله حله آب لط
نوشته اتخ حه خط و وهر وذارك حله ح لرتقلامئ ولیدهنلد .پلس ح لرتقلامئ آن ناوله را در
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دتخ وی ررند و ویفرواخند آخا كیس حا ون بیعخ ویكند حه این ر ی و حه اینحنو كه وسطور
اتللخ و حاخ لد عه ل كنر لد حلله آن؟ در ای لن هنگللام آن اصللحاب ترصدوت لرزده نفللر مهگ لی فللرار
ویكنند و حه خك رفة العنی مهه عاو را وی ردند و كیس را منیبینند غرر از آن ح لرت .پلس
مهلله بللر ولی ردنللد در خللدوخ ح للرت .و حللاز كاغللتی دخگللر حلله خللط ح للرت یآهذللر بی لرون
ویآورند و ویفرواخند در وقیت كه اتتخوا ای آ ا چنان ولیللرزد كله هفلخ ذراع صلدای آ لا
ویرود كه آخا حه این نوشته اقرار ویكنرد خا نه؟ پس مهه متكنی ویكنند و بیعخ ویكنند حلا آن
ب ر لوار ولكلن كاول كیسل كلله بیعلخ ولیكنللد ك
حمملدبنعذلداهلل اتلخ و حعللد ح لرتاورلر .و قللال
الشرخ اعیلاهللوقاوه « :كان كاول ون یذاخعه ك
حممد رتولاهلل و عیل
االذن له یف ههوره و یف القرام اایراد ونه و هته ك
الحد انتكون تاحقة و كاوا وذاخعة جذرجر مفذاخعة
الطاعة و اوتثال االور ،فافهن» ویفرواخد شرخ جلر اعیلاهللوقاوه حه درتیت كه كاول كیس كه

و هته وذاخعة الرخصة و

حا آن ح رت بیعخ ویكند ك
حممد رتولاهلل اتخ و حعد از آن ح لرتاورلر

و ایلن بیعلخ

بیعخ رخصخ و اذن اتخ از بلرای قلامئ در ههلور و در قرلام حله آ له كله از جانلج خلدا اراده
شده اتخ از آنح رت و این ناچار اتخ كه بوده حاشد ك
وقدم بلر مهله .و اولا بیعلخ جذرجرل
پس آن بیعخ اعخ و اوتثال اور اتخ؛ پس آ اه حاش و حفهن .و حعد از آن ك
اهه و انذرا و نقذا

و جنذا كه اصحاب آن ب ر وارند و عدد اخشان عدد اصلحاب حلدر اتلخ آ لا بیعلخ ولیكننلد و
حعد وموننی و حعد وطجكه حه این ر ی بیعخ ویكنند .و حله اعتذلار دخگلر كاول كیسل كله كلبرلك
وی و خد و اجاحخ آن ب ر وار ویكند و بیعخ ویكند وطجكهاند و پس از آن وموننی ك
جن و پس

از آن وموننی انس و پس از آن ترصدوترزده نفر كه از له ب ر ان و احدال و اصحابكهف و
پانزدهنفر از قوم وویس و حایق از دوازده نقرج و جنذا ویحاشند ،بیعخ ویكننلد .و حعیضل از آ لا
كسللایانللد كلله در مهللان شللج در فللراش خللود حاشللند و چللون در آن شللج عهللودی از نللور حللاال
ویرود كه مهه ومونان ویبیننلد و نلدای جذرجرل ولیكنلد كله مهله ولیشلنوند در هلر حللدی كله
حاشند و لوحی در ز یر حالنی خود ویبینند كه در او وسطور اتخ كه هذه اعة وعروفة ذهتا حه
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خكتاعخ خود را حه اوام ویرتانند و در ِ رد اواوند و در كاول لوع ،جذرجر بیعخ ویكنلد و
عرض ویكند كه ای آقای ون تخن تو وقذول و اور تو جاری اتخ .و چون آفتاب حلند شود
از نزد مشس فر خاد كند كه هر صاحج ویش حشنود كه این اتخ وهلدی آل ك
حمملد و حله اتلن و
كنرخ و ا اء آحاء او تا اوام حسنی را وی و خد و نسذخ ویدهد ح رت را حه اجدادش ،و در
عصر شرطان ندا ویكند كه ح حا تفرای اتخ و حه اتن و كنرخ او را ندا ویكند و حه رواخیت
دخگر عن ایعذلداهلل قلال اذا اراد اهّلل میـام القـا حعـ جغرجیـل یف مـ ر ـاجر ابـیض فی ـع
احــای رجلی ـه عــّ الكعغــة و االرــر ی عــّ بی ـ املقــاس ّمث خنــادی حــاعّ مــوته «ای اوــر اهّلل
فالتســتعجلوه» فیح ــر القــا
صادق

ك
فرصللیل عنلللد وقللام ابللرهمی ركعتللنی كمث خنصللرف از ح لللرت

رواخخ شده اتخ كه فروود هر اه اراده كند خداوند عاو قرام قامئ

را ویفرتتد

جذرجر را در صورت ورغی تفرد ،وی تارد خك پای خلود را بلر كعذله و پلای دخگلر را بلر تلن
بیخاهقدس پس حه اعیل صوت خود فر خاد ویكند كه آود اور خدا پس او را ضاخ وگتار خد.
پس ح رت قامئ حاضر ویشود و در نزد وقام ابراهمی دو ركعخ مناز ویكند ،پس ونصرف
ك
ویشود .و چون صذح روشن شود اه وكه از عطوات شج و طرب ویشوند و ویآخند در
وسجداحلرام و در آجنا اوضاعی دخگر وطحظه ویمناخند و وردای چنلد را ولیبیننلد كله در لرد
ب ر ی اخستادهاند ولكن هر خلك لذلایس و لفظلی خلطف دخگلری دارنلد كله هلرچخلك از اخشلان را
وطقللات ننهللودهانللد .پللس ك
وتعجللج و لیشللوند از ای لن اوضللاع و هرهنلله و اتللترط و نللور .پللس
ح رت وهدی ویفرواخند حه وردم كه هر كس ویخواهد آدم و شرد را نظر كنلد ،حله ولن نظلر
كند كه ومن آدم و شرد و هركس ویخواهد نوح و تام را نظر كند ،ورا نظلر كنلد كله ولمن نلوح و
تام و هركس ویخواهد ابراهمی و ا اعر را نظر كند ،ورا نظر كند كه ولمن ابلراهمی و ا اعرل و
هللركس ولیخواهللد وللویس و یوشل را نظللر كنللد ،وللرا نظللر كنللد كلله وللمن وللویس و یوشل و هللركس
ولیخواهللد عریسل و مشعللون را نظللر كنللد ،وللرا نظلر كنللد كلله وللمن عریسل و وللمن مشعللون و هللركس
حممد و عیل را نظر كند ،ورا نظر كند كه ومن ك
ویخواهد ك
حممد و عیل و هركس ویخواهد حسلن
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و حسنی را نظر كند ،ورا نظر كند كه ومن حسن و ومن حسنی و هركس ویخواهد عیل و ك
حمملد
را نظر كند ،ورا نظر كند كه ومن عیل و ك
حممد و هركس ویخواهد جعفر و ولویس را نظلر كنلد ،ولرا

نظركند كه ومن جعفر و ومن وویس و هركس ویخواهد عیل و ك
حممد را نظر كند ،ورا نظركند كه ومن
عیل و ومن ك
حممد و هركس ویخواهد عیل و حسن را نظر كند ،ومن عیل و ومن حسلن و هلركس

حممد را نظر كند ،ورا نظر كند كه ومن وهدی آل ك
ویخواهد وهدی آل ك
حممد .و ویفرواخند كه اوروز

نرسخ صاحج اوری و حمكی در ولك غرر از ون و هركس هرچرز خبواهد بررتد از ون تلمال
جد ون یآهذر و ك
مناخد ز یرا كه حمكی و اوری و یی كه ك
جد ون اورراهموننی و پلدران و اجلداد
وللن وصللللحخ ندانسللتند در بلللروز او ،اآلن حلللا وللن اتلللخ اههلللار آن و وللمن صلللاحج حكلللن .و
ویفرواخند كه هركس كاوخ آدم اتخ و ویخواهد حشنود صحف آدم را حشنود و حگررد از ولن،
پس ویخواند صحف را حه لآای كه هر ز نشنردهاند و وی و خند مهنی اتخ واهلل صحف آدم
حله حقرقللخ كلله آدم حلله ایلن فصلاحخ نذللود .و حعللد ولیفرواخنللد كله هللركس كاوللخ نللوح اتللخ و
ویخواهد صحف نوح را از برای او خبوامن ،پس از ون حشنود آن را و ویخواند صحف نوح را
چنانكه آن كاوخ تصدی كنند كه كیس نذوده كله خبوانلد حله ایلن فصلاحخ و حطغلخ و حله ولا

رتانرد آ ه را كه منیدانستمی و این اتخ واهلل صحف نوح .و ویفرواخند هركس كاوخ ابلراهمی
اتللخ و ولیخواهللد كلله از بللرای او خبللوامن صللحف ابللراهمی را پللس حشللنود از وللن و و لیخواننللد
صحف ابراهمی را حطوری كه از برای ابراهمی نازل شده بود و مهه تصدی و حتسنی ویكننلد .و
ولیفرواخنلد هللركس كله كاوللخ ولویس اتللخ و ولیخواهلد كلله از بلرای او خبلوامن تلورات را حلله آن

وری كه در كاول برای وویس نازل شده ،پس حگررد از ون و حشنود و ویخوانند حه فصلاحخ
ك ً
وتعجذا وی و خند واهلل مهنی اتلخ تلورای كله از بلرای ولویس در كاول نلازل
متام كه كاوخ وویس
شده و رتانرد این ب ر وار حه وا آ ه را كه منیدانستمی .و ویفرواخند هركس كاوخ عریس اتلخ

و ویخواهد كه از ون اجنر عریس را حشنود ،پس از ون حگررد آن را و ویخواند حطوری كه در
كاول برای عریس وارد شده بود .و ویفرواخند هركس كاوخ داود اتخ و ویخواهد از ون حشنود
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زبور داود را پس حشنود از ون و ویخوانند او را .و ویفرواخند هلركس كاولخ ك
حمملد بلن عذلداهلل
اتللخ و ولیخواهللد كلله قللرآن را از بللرای او خبللوامن حشللنود ،پللس ولیخواننللد قللرآن را حطتآری لر و
حطتذدخ  .و نه اخنكه جاهیل در اخنجا خرایل حكند كه ویشود در خك روز پنج كتاب آ ای را
خبواند ِو ْن كاوله ایل آخره ز یراكله تلرعخ ك
اهله اتلرع اتلخ از تلرعخ رل صلاحذان تلرعخ،

حلكه اخشان حقرقخ و اص ترعتند .و آخا نشنردهاخد كه ح رتاورلر وقلیت تلوار ولیشلدند و
پای كاول را در ركاب ولی تاشلتند تااخنكله پلای دخگلر را در ركلاب ولی تاردنلد خلمت قلرآن را متلام
ویكردند؟ و چرا نذاشد چننی و حال اخنكه افطك و اجنن و مشس و ،ر هر خك تلرعیت شلدخد و
دورهای و خ حه حكن این ب ر واران دارند و حمكووند حه حكن اخشلان و از نلور جسلن اخشلان
خل شدهاند .حیت ر عرش و كریس و ترادقات و وادون.
و رواخیت اتخ كله در ایلنوقلخ حشلرر از جانلج بیلداء ولیرتلد حله خلدوخ ح لرت در
حالیت كه روی او حه عقلج تلر بر شلته اتلخ و حشلارت ولیدهلد ح لرت را از ایلن كرفرلخ و
ویفرواخند ای حشرر قصه خود را و برادر خود را و قشون تفرای را حگو از برای وردم .پس حشرر
عرض ویكند خدا ورا فدای تو رداند ،ون و برادرم مهراه تفرای بودمی در دوش در وقیت كه
ك
خكحلقه قشلون ل شلده بلود از بلرای او و قشلون خلود را تله فرقله كلرد و علی را حله وكله
ك
ك
فرتتاد تا وكه را خراب كردند و حسراری از اهل وكله را كشلتند و علی را حلا خلود برداشلخ و
رفخ حه جانج كوفه و حآداد را خراب كرد و ترصد نفر از اوالد عذاس و ب ر ان را كشخ و حقدر
تههزار رعرخ حآداد را كشخ و حسراری از زنلان حآلدادی را یصلورت كلرد و حله كوفله رفلخ و
كوفلله را خللراب كللرد .و رواخلخ اتللخ كلله كوفلله در آنوقللخ آحللاد اتللخ چنا لله اآلن دارنللد آحللاد
ویكنند و دیوار وسجد را خراب كرد و ترد حسین و صاحلی را در پشخ كوفه حه قت رتانرد
و هفتادنفر خا هفتادهزار نفر از اه كوفه كشخ و ندای در داد كه هركس خلكتلری از دوتلتان
عیل را از برای ون بیاورد ،هفتاد َ
حاج ْآیل حه او ویدهن و حسلراری آوردنلد از بلرای آن ولعلون و
هركس را از دوتتان كه ویدخدند ویكشتند و هركس اتن او از ا اء ك
اهه بلود او را ولیكشلتند
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حلكه ا ر كیس حا كیس دمشین داشخ او را كوهتن ویتاخخ حله ا لاء ك
اهله تلا او را ولیكشلتند و
عی از قشون خود را در ودخنه فرتتاد و ون و برادرم حله مهلراه آن قشلون بلودمی تلا اخنكله حله
ودخنه رفتمی و خرای حسرار كردمی و حسراری از اه ودخنه را كشتمی و در وسجد یآهذر اتتران
خلود را حسلتمی تلا اخنكله در آجنلا یادی كردنلد و تلر نی انداختنلد و از آجنلا بیلرون آولدمی تلا حلله
ك
بیاحان بیداء رتردمی و عزم داشتمی حه اخنكه برو می و وكله را خلراب كنلمی .پلس لاعیت كله حله
ك
وكه رفته بودند بر شتند تا حه بیاحان بیداء هبن رتردمی نا اه صرحهای بر وا زده شد كله زولنی
از آن شكافته شد و مهه لشگر حه زونی فرو رفتند حیت مناند از اخشلان عقلال شلتری وگلر ولن و
برادرم كه حایق واندمی .پس جذرجر لطههای حه صورت ون و برادرم زد كه روی وا حه پشخ تر
وا بر شخ و حه برادرم فخ خانتیر برو در نزد تفرای و او را خذر ده از این وقاخ و او را حترتان از
ههور وهدی آل ك
حمملد و بلرادرم رفلخ در لشلگر تلفرای ،و حله ولن فلخ ای حشلرر بلرو در لشلگر
ح رت وهدی و حشارت ده آن ب ر لوار را .پلس اخنلك حله خلدوخ مشلا رتلردهام و حلا ح لرت
بیعخ كرد و ح رت دتخ ورمحخ بر روی او كشردند و روی او بر شخ حه جای خلود .و حله
رواخیت تفرای حاخد ُقه واه تلطنخ كند ودت مح حاو و هشخواه قذ از ههور اوام اتخ
تللطنخ او و خلكولاه در عهلد تلللطنخ اولام و حعلد كشلته شلود حلله دتلخ اولام .و نرلز حللدخد
دخگری اتخ حه این عذارت كه رواخخ شده اتخ از اوام

خقغل الس یاین وـن حـالد الـروم یف

عنقه ملیج و هو ماحج القـوم مفلكـه مـار محـل اوـرأ تسـعة اشـ ر خیـر حالشـام فتنقـاد لـه اهـل
الشام ّاال واجف ون املقیهنی عّ احلو خعصه ن اهّلل ون اخلروح وعه و خـأی املاخنـة جبـیش ّ
جـرار
ّ
حیت اذا انهتی ایل بیاا املاخنة رسف اهّلل حه و ذلك م ل اهّلل سغحانه «ولو تر ی اذ فزعوا فال فوت و
ارذوا ون وكا .مر خج» ویفرواخد خروح ویكند تفرای از حطد روم ،در ردن او صلری اتلخ
كه عطوخ نصرانرخ اوتخ و او اتخ صاحج قوم پس تلطنخ ولیدهلد او را خداونلد علاو
حه قدر مح زن ُقه واه ،خروح ویكند از شام پس ا اعخ ویكنند او را اه شام وگلر لواخیف

ك
كه وقمی بر حقند ،نگاه ویدارد خدا اخشان را از خروح حا او و ویآخد حه ودخنه حا لشگری جرار و
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چون حه بیداء رتردند لشگر او خسف ویشوند در زونی ،خعین زونی ویشكافد حه اور خلدا و
مهه هطك ویشوند .و این اتخ قول خدای تذحانه كه ویفرواخد ا ر دخدی آنچنان كسای
را كه در زونی فساد كردند ،پس حدان كه خدا اخشان را وا منی تارد و خواهد رفخ اخشان را از

وكان نزدخك .و انشاءاهلل ش ه منیشود بر كسای كه انس حه شرا نی ك
جن و انلس ندارنلد و
ُ
اههاند و ك
بر كسای كه دوتتان ك
حمبان شرخ ویحاشند از ترعخ اوام خود ز یراكه اخنا كرههایی
ُ
هستند كه حمرطند بر هر چه كروی اتخ و هر چه هسخ از شعاع اخشان اتخ .و ح رت نرز
فرواخش چند حه دوتتان خود ویفرواخد.

ّ
و رواخیت اتخ حه این عذارت از اوام كه و مااسنا ا ره ایل حجراالسود ّمث خنشـااهّلل حقـه
اجن یف اهّلل فانا اویل الناس حـاهّلل خااهیـا النـاس وـن حیـ ّ
ّمث خق ل اهیاالناس ون حی ّ
اجن یف نـ ح فانـا
اویل النـاس حنـ ح خااهیـا النــاس وـن حیـ ّ
اجن یف ابــرهمی فانــا اویل النـاس حــابرهمی خااهیـا النــاس وــن
اجن یف ووی فانا اویل الناس اموی خااهیا الناس ون حی ّ
حی ّ
اجن یف عییس فانا اویل الناس حعییس
خااهیا الناس ون حی ّ
اجن یف ّ
حمما

فانا اویل الناس ك
احمد

خااهیا الناس ون ی ك
اجین یف

ك
كتاب اهلل فانا اویل الناس حكتاب اهلل مث خنهتی ایل اهقام فرصیل عنلده ركعتلنی ولیفرواخلد كله
ح للرت پشللخ خللود را ولیزنللد حلله حجراالتللود پللس خللدا را ولیخوانللد حلله حل ك ح ل  ،آنگللاه
ویفرواخد ای اعخ وردوان كیس كه احتجاح كند در خدا حا ون پس ومن اویل از مهه خل
حه خدا ،و كیس كه ك
حماجه كند در نوح پس ومن اویل از مهه وردم حه نلوح ،اهیاالنلاس هلركس

ك
حماجه كند حا ون در ابراهمی پس ومن اویل از مهه خل حه ابراهمی ،اهیاالناس هلركس احتجلاح
كند حا ون در وویس پس ومن اویل حه وویس از مهه وردم ،اهیاالناس هركس ك
حماجه كند حا ولن
در عریس پس ون اوالمی حه عریس از مهه خل  ،اهیاالناس هركس ك
حماجه كند حا ون در ك
حممد
حممد ،اهیاالناس هركس در كتاب خدا حا ون ك
پس ومن اویل از مهه خل حه ك
حماجه مناخد پلس

ومن حه كتاب خدا اویل از مهه خلل  .پلس ولیرود حسلوی وقلام ابلراهمی ،پلس در نلزد وقلام دو
ك
ركعخ مناز ها ویآورد حعلد اهل وكله را دعلوت ولیكنلد .و از آجنلا كله هرلأت آن ب ر لوار هرلأت
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خدایی اتخ ذهتا لرزه حه اع ای وردم ویافتد و اجاحخ ویمناخند و آ ه عهاری كله از حنلای
اه هلن بوده اتخ خراب ویكند و در اینوقخ خكحلقه قشلون كله ده هلزار حاشلند از بلرای
ك
ك
ح رت شده و حاكهی بر اه وكه از اقوام خود قرار ویدهند و از وكه بیرون ولیرونلد و
حه هر والخیت كه نزدخك شوند اهل والخلخ از هرذلخ او للرزان ردنلد ك
حلیت اخنكله خلك ولاه قذل از
اخنكه حه آن والخخ برتند هرذخ آن ب ر وار كار ر خواهد شلد بلر اهل آن شلهر و خلاجف خواهنلد
ك
ردخد ذهتا رعج ح رت حه دذها ویافتد .در اینوقلخ از وكله شخیصل ولیآخلد و حله ح لرت
ك
عرض ویكند كه اه وكه عرخ كردند و حاكهی كه قرار داده بودخد بر اخشان ،او را كشتند.
پللس ح للرت بللر و لی ردنللد و اخشللان را ووعظلله و لیفرواخنللد و اخشللان ل ولیشللوند خللدوخ
ح رت و عرض ویمناخند كه وا تقصرر عظرهی كردمی ولكن عفو وهدی آل ك
حممد اعظن اتخ و
از تقصرر وا در تر و حاكهی بر واها وعنی تاز تا حه ا اعخ او حكوشمی .پس ح رت حاكهی
ك
ك
دخگر نصج ویفرواخنلد و از وكله بیلرون تشلر خف ولیبرنلد و حلاز ل ولیشلوند اهل وكله و حلاز
حللاكن ثللای را و لیكشللند و ح للرت تشللر خف و لیآورنللد و اخشللان را نر لز ووعظلله و لیفرواخنللد و
ك
ك
خلرفهای دخگر از اه وكه قرار ویدهد حه اخشان و ایندفعه از وكه بیرون تشر خف ولیبرنلد و
ویفرواخنلد ونلادی نلدای در َدهلد كله هلرچكلس از لشلگر آذوقله از بلرای خلود و عللف از بلرای
دواب خود بر ندارند مهراه خود .پس حعیض از آن وست عفنی كه غرر از ترصدوتلرزده نفرنلد
وی و خند كه اوام ویخواهد وا را و دواب وا را از رتنگی و تشنگی حكشلد .و چلون در ونل ل
كاول ویرتند ویبینند كه ح رت حا مهان عصای وویس ویزند حه تنگی كه وویس حه آن زد
عصای خود را و دوازده چشهه از آن بیلرون آولد از بلرای قلوم خلود .پلس بیلرون ولیآخلد از آن
تلن هللر آذوقلهای كلله هلر خلك از قشللون خبواهنلد و آب و علللف ولی ررنللد از آن هلر خلك حقللدر
كفاخخ خود و ك
دابه خود ،و آن تن را حار شتری ویمناخند و حه مهراه لشگر ویحاشد آن تن
و هر ونزیل حه این ور از آن آذوقه بیرون ویآخد و حه این نوع هسخ تلا پشلخ جنلف خلا پشلخ
ك
ودخنه و از آن ون ل رو حه ودخنه ویرونلد .پلس در ونلزیل از ونلازل كیسل از وكله ولیرتلد و حله

491

ك
ح رت عرض ویكند كه خلرفهای كه مشا نصج فرووده بودخد از برای اه وكه ،اخشان
شللدند و او را كشللتند و ناوربو هللای چنللدی فتنللد .پللس در ای لنوقللخ غ للج خللدا شللدخد
ویشود و آن ح رت چند نفری از نقذا و چند نفری از جنذا و عددی چند از ج ك ران و وطجكه

ك
ك
در خدوخ نقذا ویفرتتد حه وكه و اور ویفرواخند كه حكشند اهل وكله را ا لر امیلان نراوردنلد و
ك
ك
عهارات وكه را حطوری كه كاول ح رت ابراهمی حنا كرده حنا كنند .پس اخشان ویروند در وكه و
هركس كه امیان نراورد ویكشند ك
حیت اخنكه حه فرواخش اوام آنقلدر ولیكشلند كله در هلزار خلك

ك
ك
حایق ویوانند از اه وكه ،و عهارات وكه را حطور زوان ح لرت ابلراهمی حنلا ولیكننلد و از آجنلا
بیرون ویآخند و حه قشون ح رت ولح ویشوند و ح رت از آجنا تشر خف ویبرند حه ودخنه

و اول حسراری از اه ودخنه را ویكشند و دیلوار ودخنله را خلراب ولیكننلد و حناهلایی كله حنلای
اهل هلللن اتللخ خللراب ولیكننللد و حطللور كاول حنللا ولیكننللد و حعللد تشللر خف ولیبرنللد در وسللجد
یآهذر

و ویروند حه تر قذر یآهذر و ویفرواخند كه آخا این اتخ قذر ك
جد ون یآهذر؟ عرض

و لیكننللد حللیل .پللس و لیفرواخنللد ای لن دو قذللر كلله در اخنجاتللخ قذرهللای كرسللخ؟ اه ل ودخنلله
وی و خند قذر احاحكر اتخ و قذر عهر .ح رت ویفرواخد كه چرا اخشان را در نلزد قذلر ك
جلدم دفلن
كردخد؟ وی و خند حه جهخ اخنكه ایندو ،دو خلرفه ح رت یآهذر

بودند .پس حلا اخشلان

ودارا خواهند فروود و حه اخشان وهلخ ویدهند .و چون روز ك
توم شود تشر خف ویآورند در تر

قذر و ویفرواخند كه این دو قذر خلفای یآهذر را حشكافرد و دو ِجذخ و اغوت را بیرون آورنلد
در حالیت كه تر و تلازهانلد از حمكلخ حالآله خلدا و وعجلزه ح لرت .پلس كسلای كله دوتلتان

ایندو اند وشعوف ویشوند و وی و خند ایلن وعجلزه آن خلفلای یآهذلر اتلخ ،پلس ح لرت
حفرواخند ونادی ندا كند كه هر كس در كودت عهرش اذخیت كشرده اتخ و از كیس حه او تعی
رترده اتخ و هر هلهی حه او شده اتخ ،خا خكی از كسان او كشته شده حاشد حه ناح و داد
ً
خونش را خبواهد حگررد ،رعا بیاخند و قصاص خود را از این دو نفر حكنند و وردم شوند و
از قدرت كاوله خدا و از حمكخ ك
اهه و فتنهای كه حه جهخ اوتحان اندازند در وران وردم اولر
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ویكنند كه اخشان را بر درخخ خشكی بیاو یزند .آن درخخ تلذز ولیشلود و حلار آور ولیشلود و
ح رت حفرواخند كه هركس از دوتتان اخشان اتخ

شود و خلك لرف حاخسلتد .پلس مهله

دوتللتان اخشللان از دمشنللان جللدا حاخسللتند .پللس در آن هنگللام ح للرت خواهنللد اخشللان را از
ك
درخخ حه ز یر آورد و ح رت حاز اخشان را زنده وی رداند و حه ادله و براهنی ثاحخ ویفرواخد بر
ایندو كه ا ر غصج خطفخ خلرفه حطفص ك
جد ون رتولاهلل ح رتاورر صللواتاهلل
و تطوهعلره را نكلرده بودخلد هرآخنله حطلور كاول خلقلخ حاخسلخ علاو حلایق حاشلد .ك
حلیت كشل

هابی را و آ ه حه نوح رترد و در آتش رف ابراهمی و وفان نوح و آ ه حه وویس و عریسل و
یآهذللران تلللف رت لرده و شللهادت دنللدان خللامت یآهذللران و شللهادت ك
اهللهای را كلله از مه لنی
غصج خطفخ شلد ز یراكله علاو ولیحاخسلخ ُ لر از علدل و داد حاشلد تلا اخنكله هلرچ نفیسل حله

نفیس هلن نكند و این هلهها را حه ردن ایندو ثاحخ ولیكننلد و اخشلان اقلرار ولیكننلد و قذلول
ویكنند كله اخنلا از خذاثلخ خودشلان اتلخ .ك
حلیت زدن تللهان و آتلش افلروخ بلر در خانله
ح رت اورر و قصد توخ اه بیخ كردن و زهر دادن اولامحسلن و شلهادت اولامحسلنی و
اصحاب او و اترری خواهران و دختران او و ر خی خون آل ك
حممد را در هر زوان و خو ایی كه
حه ناح ر خیته شده از ومونان در هر عصری و فرجهایی كه حه جذر در آ ا اع شده و هر هلن
و جوری كه از كاول آدم تا خامت واق شده اتخ .و حعد اور فرواخند وردم را كه هركس كیس از او
حه ناح كشته بیاخد و اخشان را حه عوض حكشد .پس بیاخند و حكشند اخشان را و حاز ح رت
اخشلان را زنللده ولیكننللد و ولیفرواخنللد كلله هلركس هلهلی دخگللر بللر او وارد شللده اتللخ از اخشللان
قصاص كند .پس ح رت ویفرواخند تا اخشان را حه درخخ ویآو یزند و درخخ تذز ویشود و

ح رت ویفرواخند حه كسای كه دوتتان اخشانند كله از اخشلان ك
تذلری هو ییلد و حله ولن امیلان
ك
بیاور خلد واال عللتاب خللدا بللر مشللا وارد و لیآخ لد .پللس اخشللان یادحانلله حگو خنللد كلله از تللو تذل كلری
ویجو یمی و حه تو امیلان منلیآور می .پلس ح لرت ل لای خلود را حركلخ دهنلد ،آتشل از زولنی
بیرون ویآخد خا اخنكه حاد تراهی ویوزد و مهه این وطعنی را ویتوزاند و حعد مهان هرههای
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كرده بود عهر ل و ح لرت فرولودهانلد كله آن

در خانه ح رتاورر
را كه از برای توزانردن ِ

هرهه حه ارث بلرای ولا وانلده اتلخ ل ولیآورنلد و ایلن دو جسلد خذرلد را حلا آن درخلخ آتلش
ویزنند حه آتش كه از زونی بیرون ویآخد و اور ویفرواخند حه حاد كه خاكستر اخنا را بذرد و این
عتاب از برای اخشان كفاخخ منیكنلد حلكله در خلدوخ یآهذلر اخشلان را نرلز مهلنی اذخلخ كننلد
چنا ه وف ك ل علرض كلرد حله ح لرت صلادق در آن حلدخد لو خیل كله ح لرت حله او
فروودند تا حه این وقام رتردند .عرض كرد كه آخا از برای اخشان دخگر عتای ویحاشد خا مهنی
اتخ عتاب آ ا؟ اوام فروودند حاشا ،حلكه چندین دفعه خدا اخشان را زنده ویكند و مهلنی

قصاص را خواهد كرد حا اخشان .حیت قصاص ویكنند یآهذران و ك
اهه و ومونان از هر هلهی و
ك
تعلدی كلله حله اخشللان رتلرده اتلخ و چنللان شللود كله در هللر شللذانه روزی هلزار ورتذلله اخشللان را
حكشند و خدا اخشان را زنده كند تا هر صاحج خوی و حطی خون خلود را از اخشلان حگرلرد و
پس از آن دخگر خدا حه هرجا كه خبواهد اخشان را بذرد و حه هر عتای كه خبواهد اخشان را رفتار
مناخد.

ّ
مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
و

494

«ووعظه چ لن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

رب العــاملنی و مـ ّـّ اهّلل عــّ ّ
احلهـا هّلل ّ
حممــا و آلــه الطــاهر ین و لعنــة اهّلل عــّ اعــاا ن و

اام حقوم ن و نام شیعهتن و ونكر ی ف اجل ن ون ّ
اجلـن و االنـس وـن االولـنی و االرـر ین
ایل یوم الاین.

ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود ویفرواخا« :فلوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة
ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو».
در تفسرر این آخه شر خفه تخن در وعلین چهلار تلفر بلود كله خداونلد علاو بلرای حنلد ان
خود قرار داده و در این اخام برای مشا كرفرخ ههور و رجعخ را بیان ویكردمی تااخنكه كلطم حله
اخنجا ونهتی شد كه چون ح رت قامئ حه ودخنه تشر خففروا شدند و در وسجد یآهذر آن دو
خذرد را از قذر بیرون آوردند و مهان ور كه عرض شد اخشان را بر درخخ آو خیتند و اخشلان را
توزانردند و خاكستر اخشان را بلر حلاد دادنلد و دوتلتان اخشلان را مهله را هلطك كردنلد حلاكهی
برای ودخنه وعنی ویفرواخند و پس از آن از آجنا رو حه كوفه حركخ خواهند فروود و در ونزیل از
ونلازل بلنی جنللف و كوفلله ونل ل ولیكننللد و در ایلنوقللخ از بلرای آن ح للرت چهل هللزار جللن و
چه وششهزار ولك و حه رواخیت پانزدههزار جن و پانزدههزار ولك و ترصدوترزده نفر صاحج
َ
علن و تركرده از له اركان ارحعه و اصحاب كهف و نقذلا و جنذلا و حلا هرچله از ولمونرین كله در
حتخ اخشان اتخ شده و در خدوخ ح رت ویكوشند حا هرچه نوكر و خدم و َ
حشن كه
َ
از برای اخشان اتخ .و در این وقام آن ترد حسین كه صاحج علن میلای اتلخ حله خلدوخ

ح رت ویرتد و عطولات و ورلراث یآهذلر را ولی لذلد از آن ح لرت و ح لرت از بلرای او
هاهر ویتازند و او امیان ویآورد حلا قشلون خلود وگلر آن چهل هلزار نفلر ز خلدی كله در لشلگر او
هستند و اخشان امیان منیآورند و كشته ویشوند و ترد حا لشگرش حه عسلكر ح لرت ولحل
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ویشوند .و حشرر هنگاوی كه حه خدوخ ح لرت ولیرتلد و آن ب ر لوار حركلخ ولیفرواخنلد حله
جانج كوفه تا اواج صلفر حله كوفله ولیرتلند و ایلن وقلیت اتلخ كله كوفله آحلاد اتلخ در چهلار
فرتخ حه چهار فرتخ و حه رواخیت در هرجده فرتخ حه هرجده فرتخ و هلر اثلری كله از خلفلای
ثطث اتخ و هر حدعخ و حنای هلهی كه در كوفه اتخ مهه را خراب ویكند ك
حیت ونارههلا و
وسللجدهای حلنللد و حمراهبللای حاتللقف و اوثللال اخنللا را ،و وسللجد را نرلز خللراب و لیكننللد و اوللر
ویفرواخند تااخنكه حطور كاول كه رتولخدا دیوار تاشته بود حنا ویكنند و هر حنایی كه در كوفه

و حطد دخگر از حناء هلن كه خراب كرده اتخ ویفرواخند حه ور كاول حه حنای ح حنا ویكننلد
چنا ه در كاول رتولخدا دیلواری تاردنلد و آجنلا را وسلجد قلرار دادنلد ،دیلوار كوتلاهی و حعلد
اصحاب عرض كردند كه فدای تو ردمی حاد وا را اذخخ ویكند چون حه مناز ولیاخسلتمی .پلس
ح رت فروودند كه تا دیوار را حلندتر كردند و چندی كه تشخ اصحاب خدوخ آن ح رت
علرض كردنللد كله فللدای تلو شللو می آفتلاب وللا را اذخلخ ولیكنللد چلون حلله منلاز اخسللتادهامی .پللس
ٌ
ح رت فروودند تا آن وسجد را چوب وش كردنلد و فروودنلد عـر خش كعـر خش وـوی و چلون
زوستان شد و حاران بلر تلر اخشلان ولیحار خلد از ا لراف چو هبلا پلس خلدوخ ح لرت آودنلد و

عرض كردند خارتولاهلل حاران وا را اذخخ ویمناخد ،ك
وقرر حفروایید كه وسجد را حه تقیف از

و

خشخ حساز می .ح رت فروودند دخگر وسجد را تآریر منیدهن و عـر خش كعـر خش وـوی .و در
آن هنگام ح رت لشگری ویفرتتند در دوش بر تر تفرای تا او را وی ررند و بر روی صخره
بیخاهقدس ذحح ویمناخند.
و وف ك در حدخد و خیل كه ح رت صادق حه او ویفروودنلد علرض كلرد كله در آن
ك
وقخ حال َز ْوراء كه والخخ حآداد اتخ چه خواهد بود؟ ح رت فروودند حم لعنخ و غ ج
اذهی خواهد بود و وای بر كیس كه در آجنا تاكن حاشد ز یراكه انواع حطها نازل ویشود در آجنا
ولكن رواخیت دخگر اتخ كه قذ از آن وقیت حشود كه حآداد آنقدر آحلاد شلود كله علی و خنلد
این هبشخ روی زونی اتخ و ارزاق واها حه تذج این اتخ و حعد آنقدر وعصرخ در او شود
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كه خراب شود حطوری كه اثری از آن مناند و ا ر كیس از آجنا لتر كنلد و خلد ایلن زولنی حآلداد
بوده اتخ .پس ح رتوهدی ك
عجل اهلل فرجله در كوفله تلكین ولیفرواخنلد و ترصدوتلرزده

َ
مششرر آ ای حله اصلحاب خلود كراولخ ولیفرواخنلد و وسلجد كوفله را حممكله قلرار ولیدهنلد و
وسجد تهله را بیخاهال خود قرار ویدهند و جنف را حروسرای خلود قلرار ولیدهنلد و آنقلدر
ومونان در رد ح رت ویشوند كه تن ولیشلود كوفله ك
حلیت اخنكله خلك وجلج از زولنی
كوفه را ا ر كیس بی كند ،حقدر آن زونی حاخد اشلریف بر یزنلد و ا لر كیسل در ایلن زوا لا در كوفله
خانه حسازد انشاءاهلل در آنزوان در آجنا خواهد داشخ خانه .و زونی كوفه در آنوقخ حسرار
ك
حلندورتذه خواهد بود و حم وطجكه و وموننی خواهد بود و خدا چندان بركلخ در او قلرار دهلد
كه ا ر وموین دعا كند خداوند عاو هزار مهسر ولك دنرا حه او عطا فرواخد و آن ووض هبتر اتخ
ك
از ر زورنا حیت از زونی وكه اف اتخ و آنقلدر آن زولنی بل رگ شلود كله چهارفرتلخ تلا
چهارفرتخ دوره آن حاشد و در رواخیت دخگلر هجلدهفرتلخ دوره آن اتلخ كله پنجلاهوچهلار ورل
حاشد و زونی كرحط قذرتتان كوفه ویشود و داخل كوفله اتلخ .پلس آنقلدر از علدل و داد لر
شود كه هر وموین در آنوقخ در هر والخیت كه حاشلد اولام را ولیبینلد و تلمال ولیكنلد و جلواب
ولیشللنود و در خللدوخ اوللام اتللخ و هللر عللریض كلله دارد ولیكنللد و هللركس در خانلله خللود هللر
ُ
وعصلریت كله حكنلد ولموننی او را ولیبیننلد و او را در خانله خلود ولیكشلند و هلركس وعصلرتكار
اتخ وری ویشود كه از دیوار حرا ویكند و وعصرخ منیكند ز یراكه ویترتد دیوار فسل او
را بللروز دهللد و اوللام حفرتللتد آن عللای را بیاورنللد و او را حكشللند .چنا لله هر للاه كللافری پشللخ
تنگی خمیف شود آن تن

بروز ویدهد و وی و خد ای فطن بیا و كافری كه در پناه ون اتخ

او را حكلش ،پللس وللمون او را ولیكشلد .پللس ح للرت قللامئ احكلام جللاری ولیتللازد در ورلان
رعرخ و حسا حاشد كه حه شر خعخ ح رتآدم حكن فرواخد و حسا هسخ كله حله حكلن نلوح خلا
ابلراهمی حكللن فرواخلد و للاهی حكللن آلداود را جللاری ولیتللازد و للاهی حلله شللر خعخ وللویس خلا
عریس حكن ویفرواخد و اهی حه شر خعخ ح رت یآهذر و اهی حه حقرقخ اور ویفرواخلد و
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احكام جدخد در وران وردم جاری ویتازد چنا ه یآهذر فرولود كله قلامئ مشلا ولیآخلد حلا دیلن
جدخدی و شر خعخ جدخدی و كتاب جدخدی.

و رواخیت اتخ كه در این هنگام ح رتقامئ ك
عج اهللفرجه كاغتی بیرون ویآورند حه

خط و وهر یآهذر و حال اخنكه هنوز تر اتخ و حه آب لط نوشلته حاشلند و حله اصلحاب خلود
ً
ویفرواخند كه حه این كرفرخ حا ون بیعخ كنرد و حه این عه كنرد .پس غرر از خازده نفر رعا
فرار ویكنند از ترصدودو نفر و این ك
تعجج اتخ كه پس از اینمهه وعجزات فرار كنند و ر
عاو را حگردند و كیس را حه غرر از این ب ر وار نذرنند ،حاز بر ردند در خدوخ ح رت در حلالیت
كلله اتللتخوا ای اخشللان چنللان هبللن ولیلللرزد كلله صللدای آ للا پللانزده قللدم بللرود .پللس ح للرت
كاغتی دخگر بیلرون آورنلد و اخشلان اقلرار كننلد و متكلنی ح لرت مناخنلد و از ایلن كرفرلخ كیسل
وتحرر منیشود وگر خواص اصحاب ،ز یراكه این اور عظمی اتخ و از عظهخ این اور اتخ كه
كاول وطجكه كه ادراك این اور را منیكنند بیعخ ویكنند و پس از آ ا وموننی جن و این وموننی
جن بیش از آ ا ادراك ویكنند ،ز یراكه اخنا صاحج تكلرفند و برای اخشان نرز یآهذلر آولده و
صاحج شعورند وث انسان .و پس از آ ا وموننی انس بیعلخ ولیكننلد و پلس از آ لا جنذلا و
نقذای هاهر و پس از آ ا جنذا و نقذای حا ن حه جهخ عظهخ این اور صعج كه ك
وتحم این
منیتواند شد وگر هركه را كه اوام خبواهد و این حریف كه اوام ویفرواخنلد و ترصلدودو نفلر فلرار
ویمناخند حا ن حا ن حدخد كهر اتخ كه در وقیت كه كهر در پشخ تر ح رت اورر توار

بود عرض كرد خا ووالی وا احلقرقة؟ قال والك و احلقیقة؟ قال اولسخ صاحج ك
تخك؟ قال حّ
ً
ولكن یرشح علیك واخط ح ّ
ون قال اووثلك خیرج تاجط؟ قال كشف سغحات اجلالل ون ایـر

ً
ً
انا قال هتك الستر لضلغة ّ
السر قال زدی بیانلا قلال حمـو املوهـوم و مـحو املعلـوم
اشار قال زدی بی
ً
ً
قال زدی بیانا قال ن ر اشرق ون مغح االزل فیل ح عّ هیا كل التوحیا اثاره قال زدی بیانا قال
ً
جذب االحاخة لص ة التوحیا قال زدی بیانا قال ا ئف السراح فقا لع الصغح .پس این علهی
اتللخ كلله تردالسللاجدین فروودنللد نللزد واتللخ جللواهر عله لی كلله ا للر بللروز ده لمی آنرا هرآخنلله
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وی و خند حه وا كه تو حخ رتیت .و فروودنلد كله حلطل خواهنلد دانسلخ وردولای كله وسللهند
خون ورا ،و نركو خواهند مشرد آن اوری كه نزد اخشان قذرح اتخ و حال اخنكه نرسخ این علن
وگر مهای كه در نزد اوامحسن و اوامحسنی و قذ از اخشان در نزد ح رتاورر بود .و فروود
كله ولن پنلان ولیكلمن ایلن عللن را از ك
جهلال و پنلان كنرلد نرلز از ولردم .و ایلن علهلی اتلخ كله
ح رت اورر فروودند در بر رفتهام علن پنای را كه ا ر حدانند و طرب ویشوند وث اضطراب
ر خسهای كه در چاه عهریق اتخ؛ چنا ه حه نظن در آوردهاند این وطلج را:
و ّ
لقیـــــل یل انـــــ ّممـــــن خعغـــــا الوثنــــــا
رب جــــــوهر علــــــن لــــــو ابــــــ ح حــــــه
ّ
یــــــــرو .امــــــــغح واخأتونــــــــه حســــــــنا
و الســــتحل رجــــال وســــله  .دوــــی
لقاتقـ ّ
ایل احلســـــنی و ّ
وّ مغلــــــه احلســــــنا
ــــــــــام یف هـــــــــــذا ابوحســـــــــــن
خعین چهحسرار جوهر علهی كه ا ر بروز دهن و خند تو حخ رتیت و خون ورا حطل دانند
و نركو مشرند و حلالآنكله ح لرتاورلر حله حسلن و حسلنی ،ایلن اولر را وصلرخ كلرده و تل رده
اتخ .و مهنی اور بود كه در ترنه تلهان بود و این وطلج مهان اوری اتخ كه ح لرتاورلر
ویفرواخندّ :ا .اورنا معج وستصعج ال حیتهله ّاال ولـك ّ
وقـرب او نـ ورسـل او وـمون ممـتحن و
اخ ًا در حدخد دخگری ویفرواخند ال حیتهله ولـك ّ
وقـرب و ال نـ ورسـل و ال وـمون اوـتحن اهّلل
ملغه لالمیا .در حدخد كاول ویفرواخد حه درتیت كه اور وا حسرار تخخ و دشلوار اتلخ ،قذلول

منیكند آن را وگر ولك ك
وقخب خا نی ورت خا وموین كله خلدا قللج او را اوتحلان حله امیلان كلرده
حاشد .و در حدخد كدوم ویفرواخد كه قذول منیكند آن را و ك
وتحم منیشود نه ولك ك
وقخب و نه
نی ورت و نه وموین كه اوتحان منوده خدا قلج او را حه امیان .كیس عرض كرد حه اوام پلس
وتحم ویشود؟ فروودند هركس را كه خود حه عناخخ ك
كه ك
خاصله حله او برتلانمی .و چلون الزم
اتخ كه وقام عناخخ را حشناترد تا فهن این وطلج را یدا كنرد ،ذهتا وعین عناخخ را وی و می
تا خاص و عام آن را عارف شوند و حشناتند.
و حدانرلد كله عناخلخ ك
عاوله آن اتللخ كله حلله تلدر خج و اقت للای زولان و ن للج علاو وللدد
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ویدهند و او را حه اعیل ورتذه خود ویرتانند و حه وقاوات اخروی ویرتانند ،چه در این عاو
برتند و چه در عاو برزخ برتند و چه در عاو آخرت و قراوخ برتند حه كاول وقام و كاو ِل خلقخ

خلللود و اعلللراض و كثافلللات و قرلللود را از خلللود دور كننلللد تااخنكللله از وقلللام اتلللتقطل حللله وقلللام
ك
ك
وقلام
اضهحطل برتند .ز یراكه اول هر خلیق در اخخ لطافخ و ضعف اتخ چنا ه در او ِل ِ
َ
َ
ك
عاو ،تریق نذود و حعد ن ج هبن رتانرد .در زوان ح رت آدم ،وقام عاو حه ورتذله نطفله بلود و
در اخخ ضعف بود و شر خعخ آدم در عاو حه ورتذه نطفه بود و در عهلد ح لرت نلوح قلدری
ك
عاو ن ج رفخ و تریق كرد و وقاوش و ورتذهاش حه قدر علقه بود و شر خعخ ح رت نوح حه
ك
قدر ورتذه و تكلرف علقه بود و چون عاو تریق كرد و حه وقام و لآه رتلرد ح لرت ابلراهمی در
دنرا آودند و وذعوث حه یآهذری شدند و شر خعیت حا او بود كه حه قدر تكلرف وردم بود و ورتذه
عاو و تكلرف عاو حه ورتذه عظام شد و شلر خعخ ابلراهمی نسلخ شلد و ح لرت ولویس وذعلوث
شد حه یآهذری و آنوقلخ چلون علاو صللذرخ یلدا كلرد و حمكلن شلد پلس شلر خعخ او قلدری
حممكتر و وشكلتر شد و تكالرف او ز خادتر شد و وردم را حه توحرلد خواندنلد و حعیضل حمكهلای
جدخد جاری ویكرد بر وردم .و چون عاو نرز دوره عظاورخ را متام كرد ،اول اكساء حلن حاال آود
و ن جی رفخ كه آنوقخ دخگر حركیت ویتوانسخ حكند و اتتحكاوی داشخ كله وشلخ بلر
روی او برو خد و غتایی از برای او ترترج دادند و وشیت بر او رو ییده شد پس احكام او ز خادتر
و تكلرفش شاقتر شد ذهتا آن شر خعخ دخگر حه كار كیس نراود و ح رت عریس وذعلوث شلد
حا كتای جدخد و حكن و شر خعخ جدخدی و تكلرف ولردم شلاق شلد ،خعلین از تكلالرف تلاب
شاقتر شد ولكن حه وقت ای احكام اكساء حلن بود شر خعخ ح رت عریسل و آنوقلخ دوره
خل آخر بود و حاخسخ وناتذخ حه این حرات هبن برتلاند ذهلتا چرزهلایی كله از بلرای وق ك
دوله
ك
حرات ضرور بود حه او القا ویكردند كه چون عاو وقیت كه وتولد ویشود حداند حاخد وادر او را
شرر حدهلد و پسلتای یلدا كنلد و شلرر خبلورد ذهلتا تكلالرفش برزخلی بلود از تكلالرف جاهلرلخ و
ك
شر خعخ یآهذر  .پس دوره خل آخر متلام شلد ،و فل علاو وتوللد شلد در عهلد ح لرت
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ك
یآهذر و آنوقخ كه عاو وتولد شد پس از آن از والخخ ح لرتاورلر دوحلاره روح دورلده شلد و
آنوقخ تكلرف حه آن عاو شد ز یراكه حرات در آن اتخ و از برای حروانات حمكی و شر خعیت
جدا انه اتخ و آنوقخ منازی و روزهای وی رفتنلد ولردم و توحرلدی حقلدر ورتذله فولرلخ حله
وردم القا كردند حقدری كه مترز چر ی را ویدهد ف و رتنگی و تشنگی ویفههد .و پلس از
او هر اواوی پلس از اولاوی كله تشلر خف ولیآوردنلد حقلدر تكلرلف و فهلن ولردم احكلام را جلاری
ویكردند و وطالج را ز خادتر وی فتند برای وردم حقدر ز خادی فهن آ ا و در عهد هر اواوی ورتذه

عاو حاال ویرفخ تا اخنكه اآلن ف عاو حله ك
تلن وراهقله رتلرده و حاخلد فل را حله منلاز و روزه
ك
حدارند حه زور و وشقخ تا ر شر خعیت كه در كاول تكلرف برای او واجج ویشود حداند .پس

عللاو اآلن حلله تل كلن وراهقلله اتللخ و وللردم وقاوشللان وقللام وراهقلله اتللخ و اآلن حاخلد فل را حلله
وكتج حنشانند و كاول در وكتذخانهها ا فال را الف و حاء درس دادند ،حعد مهشا رد و خلرفه،
ك
اهد خاد ا فال دادند و حعد كه ب رگ شد ف را وعلن َمحد درس داد ولكن حاال وقیت اتلخ
ك
ك
كه ف را نزد وعلن ب رگ بذرند تا عری خاد ررد و دخگر آن وعلههای تاب حه كار او منیخورد و

حاخد تكلالریف كله از بلرای او واجلج ولیشلود حله او برتلاند تلا وناتلذخ هبلن رتلاند و آ لا شلاق
ك
وعللن ب ر لی كله در ك
تلن وراهقلله ضلرور بلود كله عللاو را تربیلخ كنلد و تعللارف و
نذاشلد .پلس آن
كهاالت حه او خاد حدهد كه تا حه خدوخ ب ر ی و تلطای كه حاخد برتد حفههد حركخ خود را و
آداب خدوخ تلطان را درك كند تا پای او نلآزد ،او تركار شرخامحد احسای اعیل اهلل وقاوه
ك
و رف یف اخللد اعطوه بود كه خداوند او را فرتتاد كله حلاال دخگلر ا فلال تلریق كلردهانلد و حاخلد
ك
درس عری و كهال و آداب خدوخ تلطان را خبوانند و وعلهان تاب دخگر حه كار آ ا منیآخند
ك
ك
و این علوم را وعلهان تاب منیدانند و آ ایی كه ویدانند حه كار اخنا منیخورد وگر علن وعلن
ك
ك
ك
ب رگ .و اوا وعلن ب رگ هن مهان دریس داد جمه ولكلن وعلهلی دخگلر كله وعللن ثلای حاشلد او
ك
ویآخد و تفسلرر ایلن درس را ولی و خلد و ولردم را از تفسلرر هوشلرار ولیكنلد و وعللن ثاللد چلون
ك
ویآخد آن وعای این درس را حه تو وی و خد كه از حا ن او خذردار حایش .ولكن چون وعلن راح
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آخد عه این را حه تو ،او ویفههاند و از تو حقرقخ را آنوقخ از درس ویخواهند و چون عاو
ك
تریق ویكند و نزدخك حه تكلرف ویرتد از برای او احكام شدخد ویشود تااخنكه نزدخلك حشلود
حه رجعخ .و چون ح رت قامئ تشر خف ویآورند آنوقخ كاول تكلرف اتخ كه ناه و ثواب را

وینو خسند و آنوقخ دخگر حگتر ندارد و عفوی نرسخ و عای حاخد حه ك
جهمن برود و ثواحكار حه
هبشخ .و آنوقخ حه ك
حد تكلرف رترده و عق در او اتخ و آ ه حكند از روی عق اتلخ و

ای لن كللنكللن ب ل رگ وللیشللود تللا ح للرت یآهذللر تشللر خف و لیآورنللد و آنوقللخ عللاو حلله ك
تللن
چه تالگی و حه ك
حد كهال ولیرتلد چنا له در آنوقلخ مهله لادات و نذاتلات و حروانلات

ك
تللریق و لیكننللد و مهلله صللاحج عق ل و لیشللوند و مهلله نا قلله و شل كلاوه و الوسلله و ذاجقلله هبللن
ویرتانند و حجای در وران منیواند و عاو حه تر ك
حد كهال ویرتد و از آنوقخ دخگر انسان
ك
ورتذهای حاالتر ندارد و از ك
تن چه تال حه حعد حه ورور عقل كلن ولیشلود از علاو و علنی تلریق
عاو در چه تالگی اتخ تا اخنكله دفعله كدوم ح لرت یآهذلر تشلر خف ولیآورنلد در دنرلا و آن
وقیت اتخ كه عاو رو حه ك
تنزل تارده و دخگر تن كزل ویكند تا اخنكه چهل روز حله قراولخ وانلده،
اهه هشخ انه و حعد ح رتقامئ ك
كاول ح رتفا هه صعود ویكنند حه آ ان و حعد ك
عج اهلل

تعللایل فرجلله و پللس از آن ح للرت اوللامحس لنی و حعللد از اخشللان ح للرت اوللامحسللن و حعللد
ح رتاورر و حعد ح رت یآهذر

 .و آنوقخ كه ح رت از عاو بیرون رفتند وقلیت اتلخ

كه دخگر عق از حدن انسان ویرود و از تن عاو نرز ویرود .پس عاو هرج و ورج ویشلود و تلا
چه روز هرج و ورج اتخ .حعد اترافر صور صع را ویدود تا هر صاحج جای ویورلرد،
پس از چهارصد تال حاز اترافر صور ثای را ویدود و مهه عاو زنده ویشوند و حعد قراوخ
برپا ویشود .و این اتلخ كله ولیفرواخنلد وـن وـات فقـاماو میاوتـه و انسلان مهلنیكله ُولرد،

قراوخ او برپا ویشود و عاو هن نرز چون ُورد ،قراوتش برپا ویشود.
و كاوللا عناخلخ ك
خاصلله آن اتللخ كلله ك
اهلله هركلله را كلله خبواهنللد خبصوصلله در مهلنی دنر لا،
ً ً
یاقت ای عاو آنا فآنا او را حه وقاوات اخروی و اعیل ویرتانند و حه كاول وقلام خلقلخ خلود
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كه در اخخ لطافخ اتخ او را ویرتانند و ا ر خبواهند حه خك آی ویرتانند و حه خك التفای
او را حه اعیل درجات ویرتانند از برای حمكهتا و وصلحهتا و ن جدادن عاو وث شرخامحلد
احسلای اعلیلاهللوقاوله كله او را تمكرل كردنلد و فرتلتادند بلرای هللداخخ خلل تلا اخنكله عللاو
نزدخكتر از برای آودن ح رتقلامئ ك
عجل اهللفرجله حشلود و آن ح لرت تشلر خف بیاورنلد پلس
عللاو را صللاف كننللد تللا وناتللذخ خللدوخ اوللام را داشللته حاشللند اهل عللاو .و آن ب ر للوار چنللان
تلطرف ویكنند عاو را از كدورت و كثرت و چنان ن جی ویدهند كه از ن ج و صفای او و از
بركللخ آن ب ر للوار آن حللریف را كلله ح للرت قللامئ و لیفرواخنللد و آن ترصدوت لرزده نفللر ك
وتحم ل
منیشوند ،شا ردان و دوتلتان آن ب ر لوار در خافلخ كلردهانلد .چنا له اولام فروودنلد كله نرسلخ
حندهای كله حنلد ی كنلد خلدا را و ولا را دوتلخ دارد و خلالّ شلود وگلر اخنكله او هلر تلمایل را
جواب وی و خد .ز یراكه هر كس هلر تلمایل را از اخشلان حنهاخلد ،ولا جلواب او را حله اخشلان القلا
ویكنمی و او نرسخ چرل ی كله ندانلد حله جهلخ اخنكله او چشلهی دارد كله ولیبینلد مهله اصل
وساج و وطالج را ،حلكه اترار و فروضات را .چنا ه شرخ اعیلاهللوقاوه آن چشن را دارد و

مهه علوم نزد او اتخ و ویبیند اص كلهات ك
اهه را و نزد او اتلخ چنانكله اولام فروودنلد كله
تخ خود را و شر خك ردانردهامی اخشان را در ك
عی هستند كه حار كردهامی بر اخشان ك
تخ خلود .و

آن ب ر وار اتخ كه حاو ك
تخ اه بیخ اتخ و او اتخ كه عاو را نگاه داشته .آخا منیبینرد كه
حه اندك زوای خمتلف كرد ر حطد را و جدا كلرد تلعرد را از شلیق و شلیق را از تلعرد ،و رل

وردم را دو فرقه كرد كه ا ر چشن داشته حاشرد خواهرد دخد و آنوقخ حله عظهلخ ایلن ورتذله و
این تخنا خواهرد رترد .و ا ر حه ر وش و هوش خود ك
وتوجه نشلو خد ،هرآخنله پشلرهای

عظمی خواهرد كشرد .و حدانرلد كله ایلن عظهلخ و جلطل نرسلخ وگلر عظهلخ و جلطل ك
اهله.
چگونه نذاشد و حالآنكه آن ب ر وار حه كودت پانزده تال خمتلف كرد ر حطد را و تأثرر كرد در
مهه قلوب و آن كیس بود كه خنواند وگر كطم خدا را و نفروود وگر كلطم ك
اهله را و ف لاجیل كله

فروللود ه لرچكللس در عللاو نگفللخ و ادی كلله آن ب ر للوار داشللخ ه لرچكللس در عللاو نداشللخ و
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كوشش فروود كه در كقوه هرچ حشری نذود ولكن منیتوامن ف اج آن ب ر وار را حگو می و دخگر ا ر
حگو می ف یل از ف اج او را هرآخنه ورا تكتخج خواهرد كرد ،پس حس اتخ مهنی قول املـمون
الیومف از برای شنونده و مهلنی حلس اتلخ از بلرای كسلای كله علداوت آن ب ر لوار را در دل
ً
دارند اخنكه دمشن اه بیخ حاشند .ز یراكه ناصج حقرقة دمشن آن ب ر وار اتخ و واضح اتخ
كه كیس دمشین دنروی حا آن ب ر وار ندارد و دمشین او حه جهخ علن و ف ف اج او اتخ ،و
ً
علن او علن اوام اتخ و ف رلخ او ف رلخ اوام اتخ .پس دمشین او دمشین اوام اتخ عرنا
ً
و خقرنا و این اتخ كه اوام فروودند كه خدا را هر ز غ ی و تروری نرسخ حلكه اولرای خل
كرده اتخ كه هر اه اخشان بلر كیسل غ لج كننلد خلدا غ لج كلرده بلر او ،و هلركس اخشلان را
دوتخ دارد خدا را دوتخ داشته .پس این اتخ كه خدا فروود حه وویس كه ای وویس ولن
ك
بیهار شدم و تو حه عرادت ون نراودی .عرض كرد خداوندا تو اج از این ویحایش كه بیهلار
شوی .فروود حلكه وموین از حند ان ون بیهار شد و تو حه عرادت او نرفیت ز یراكه مهنی دخلدی
وللمون دخلدی وللن اتللخ و كللتلك از ایلن للله احادخ لد حسلرار اتللخ در وصللف وللموننی و از
آن له در «الزامالنواصج» حعیض ذكر شده اتخ .پس شك نرسخ كه دمشنان این ب ر واران
دمشنان خداخند و اخناخند آن نواصی كه اوام فروود ضلرر نواصلج بلر شلرعران ولا حلدتر اتلخ از
ضرر جرش ی خد بر اصحاب تردالشهدا.
پس وعلوم مشا شد كه شرخ از لله كسلای بلود كله هلرچ وسلألهای از اخشلان وشلرده
نذود و از شا ردان آن ب ر وار هن وشرده خنواهد بود انشاءاهلل .و آن ب ر وار اتلخ كله از لله
ترصدوترزده نفر اتخ و در ركاب اوامعصر ك
عج اهللفرجه ویحاشد در وقیت كه در كوفه ن ول
ویشوند خدوخ آن ب ر وار حه

اجطل فروودند و از بركخ دوتتان اوام و خملصنی اوام كه
ك
حدی كوفه ب رگ ویشلود كله پلانزده فرتلخ در پلانزده فرتلخ دوره آن خواهلد بلود و حله رواخلیت
چه وچهار ور خواهد بود و وسجد كوفه در وران كوفه خواهد بود كه هزار در داشته حاشد و
حه رواخیت دوازدههزار حاب داشته حاشد و كرحط قذرتتان كوفه خواهد ردخد و جنف صندوقخانه
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آن ب ر وار حاشد و وسجد حممكه آن ب ر وار حاشد.
حممد بن حابو خه از جعفر بن ك
و رواخخ اتخ از ورحوم جملیس كه از ك
حممد رواخخ ولیكنلد
اخنكه فروود و خا ویبیمن قامئ مشا را در جنف كه زره ح رترتول را وشرده و بر اتج تراهی
توار شده كه وران یشای او تفرد اتخ ،پلس اتلج را حله حركلخ در آورد حله حنلوی كله حله
اعجاز آن ح رت وردم هر شهری اوام را چنان ویبینند كه و خا ح رت حا اخشان و در وران
َ
َ
شهر اخشان اتخ و برپا كند علن رتول را كه چوحش از عهود عرش حاشد و آن علن را حسوی
َ
هرچ اعیت ك
وتوجه نسازد وگر اخنكه خدا اخشان را هطك رداند و چون عللن را حركلخ دهلد
هرچ وموین مناند وگر اخنكه دلش در شجاعخ وانند قطعه آهین شود و هر ولموین كقلوت چهل
وللرد داشللته حاشللد و عقلهللای اخشللان كاو ل

للردد و وكا للا و حور خ لههللای خللود را در هبشللخ

ویبینند حه وشاهده .و هركدام در هر حلدی از اوام خود تمال ویكنند و جواب ویشنوند از او
و ومونان در قذرها حه خكدخگر حشارت دهند حه ههور اوام.
ً
و اخ ا در حباراالنوار رواخخ ویكند كه ح لرتقلامئ بلر ابرهلا تلوار شلوند و اهل زولنی و
اه آ ان را ا ر امیان نراورند حكشند و زولنی در ز یلر پلای لشلگر او یچرلده شلود چنانكله لی
ونازل از برای اخشان ته شود و او را تاخهای نذاشد و تن

و عصای وویس در نزد او اتخ

و یراهن ابراهمی كه نزد یوتف بود در نزد آن ب ر وار اتخ و آن ح لرت دتلهتای حلینشلرذه را
كه كلردداران كعذهانلد ُببلرد و بلر كعذله بیلاو یزد كله اخشلانند دزدان خانله خلدا و عاخشله را زنلده
رداند كه انتقام فا هه و وار خه وادر ابراهمی را از او حكشد و هر كس را كه زكات منیدهد حكشد
و عاو چنان روشن شود از نور آن ب ر وار كه احتراح حه مشس و ،ر نذاشد و از بركلخ آن ب ر لوار
از پشخ قذر تردالشهدا ری حسوی جنف جاری شود و در وران آن پلها و آتراها حسته شلود
چنا ه وعصوم فرووده و خا ویبیمن یرزی را كه مهران ندم را ویبرد كه آترا مناخد و دخگلر در
آن زوان فقرری مناند وگر اخنكه خدا او را غین كند .و ح رتاورر فروودند كه و خلا ولیبیلمن در
وران وسجد كوفه شرعران وا خرههها زدهاند و قرآن تازه را تعلمی شرعران ویمناخنلد و هلر خلك از
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ومونای كه حه والخیت ولأوور شلوند حله اخشلان تعللمی حفرواخنلد چرل ی را كله در هلر وسلألهای كله
ك
وعط شوند نگاه حه دتخ خود كنند ،بیاحند فهن آن را و چر ی بلر پلای خلود نو خسلند و روی
آب راه روند و در آنوقخ هركس حه اوام تطم كند عرض ولیكنلد السـالم علیـك خـا حقیـة اهّلل و
مهچنانكه ح رت یآهذر در كاول اور عفو فروود از ناهای كه اه جاهلرخ كرده بودنلد،
ذهتا ح رت قامئ عفو ولیفرواخنلد از هلر كلس كله امیلان آورد آ له را كله كلرده اتلخ قذل از آن
ب ر وار و از مهه وردم عفو ویفرواخند.

ّ
مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
و
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«ووعظه چ لو خكن»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

رب العــاملنی و مـ ّـّ اهّلل عــّ ّ
احلهـا هّلل ّ
حممــا و آلــه الطــاهر ین و لعنــة اهّلل عــّ اعــاا ن و

اام حقوم ن و نام شیعهتن و ونكر ی ف اجل ن ون ّ
اجلـن و االنـس وـن االولـنی و االرـر ین
ایل یوم الاین.

ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود ویفرواخا« :فلوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة
ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو».

چون در این اخام ویخواتمت كه دذهلای مشلا را تلازه كلمن و آن ك
حمبهتلای پنلای كله از اثلر
ك
ول غرذخ در قلوب مشا آتش آن خاووش ردخده حه تتكر ،آن را روشلن و حله هرجلان آورم .و

دخگر اخنكه خداوند برای حند ان خود وطاب مهنی آخه شر خفه چهار تفر ك
وقرر فرووده و مشلا حله
وهرفه خود عه منودهاخد و در این جملس ح ور هبن رتانردهاخد و تفر كاول خود را حله اجنلام
رتانردهاخد حه اخنكه ترك منودهاخد اوور دنرا را تااخنكه در اخنجا حاضر شدهاخلد ،انشلاءاهلل تلفر
كدوم را كه فرا رف علوم آل ك
متام منایید و چون حه خانههای خود بر ردخلد تلفر
حممد اتخ
ك
توم را حه اجنام رتانرد و تفر چهارم مشا تعلمی این علوم حاشد حه اه و عرلال خلود و مشلا هلن
انشاءاهلل از اه این آخه حشو خد و خواتمت كه آن اوری كه ك
اهن اتخ حه مشا بیاووزم و آن اولر
ههور اوام عصر ك
عج اهللفرجه و رجعخ ك
اهه مشا اتخ حه این عاو .و فمت كه چون ح رت

در كوفه نل ول اجلطل فروودنلد و اصلحاب ترصدوتلرزده انله را حله ا لراف علاو بلرای تعللمی و
هداخخ فرتتادند ،حعد از چند تال احتدای رجعخ ك
اهله لاهر ین ولیشلود و مهلان لوری كله
قطج راوندی از ح رت حاقر

رواخخ ویكند كه آن ح رت فروودنلد كاول كیسل كله بیلرون

ویآخد از برای رجعخ ح رت تردالشهدا اتخ ،پس روهی از آ ان حه زونی ویآخنلد بلرای
آن ح رت كه هر ز نراودهاند و آن ب ر وار حا ك
جد و پدر و برادر خود و وطجكهای چند و ومونان
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َ
توار بر اتذان احل شوند كه از نور حاشند و یآهذر علن خلود را هنذانلد و خلا مششلرر خلود را حله
ح رت قامئ دهد و آنوقخ ور خض و كور و وذلتطیی منانلد در علاو وگلر اخنكله صلحرح شلود و
درختان ،حسرار حار آورند و در مههوقخ وروه دهند تا وموننی هر ورلوهای كله خواهنلد خبورنلد و
ّ
بركات آ ای ز خاد شود چنا ه خدا فرووده ولو ّا .اهل القر ی اونوا و ا قوا ل تحنا علهین بركـات
ون السها و االرض ولكن ّكذبوا فارذناهن اما كانوا خكسغ  .و حلا آن ب ر لوار هفتلاد ك
صلدی و حله
رواخلیت هفتللاد یآهذللر بیلرون آخنللد چنا لله حللا ح للرت وللویس بودنللد و وللردم را آ للاه رداننللد حلله
وعرفللخ تردالشللهدا تللا اخنكلله شللك نكننللد و ا اعرل صللادقالوعللد كلله پسللر ِح ْزقر ل حاشللد در
خدوخ آن ب ر وار حاشد و انتقام از دمشنان خود حكشد و ودت پادشاهی ح رت تردالشهدا
پنجاههزار تال اتخ و ونقول اتخ كه تلطنخ ح رتاورر هن چه وچهار هزار تال اتخ و
در حبار از ابن اوس نق ویكند كه عهر دنرا صدهزار تال اتخ و بیسخهزار تالش ولدت
ولك اوثال وردم اتلخ و هشلتادهزار تلال آن دوللخ آل ك
حمملد اتلخ .و از ح لرترتلول
َ
رواخخ شده اتخ كه فروودند از برای ح رتوهدی خك علهی اتخ كه چون هنگلام خلروح
َ
ُ
او شود آن علن حه زحان در آخد و و خد كه ای دوتخ خدا بیرون بیا و حكش دمشنان خدا را ،و
حلند شود و ردن كشلد و ایلن نلدا كنلد .و نرلز از بلرای آن ب ر لوار مششلرری اتلخ كله از غلطف
ُ
بیرون آخد و ندا كند آن ح رت را كه ای دوتخ خدا بیرون بیا و حكش دمشنان خدا را .پس
بیرون آخد و ح رت حكشد هرجا كه ویبیند دمشنان را در حالیت كه جذراجر در رف چح و
وركاجر در رف راتخ آن ب ر وار حاشند و آفتاب حاخستد از كاول زوال تا اواتلط وقلخ عصلر و
ایلن عطوللیت اتلخ و نرلز عطوللیت دخگلر آن اتللخ كلله آفتلاب از وآللرب لللوع ولیكنللد و ایلن از
ً
عطوات اوام اتخ كه افطك هر خك بر دایره خود وی ردند و اخ ا حاخد تتاره ُدوداری از رف

وشرق در آخد كه روشن شود وانند واه ،پس خن شلود حله ك
حلدی كله نزدخلك شلود دو لرف او

هبن رتد و ترخی حه آ ان هاهر شود و حه ا راف آ ان ونتشر شود و تهروز خا هفخروز ااند
و عرحان بر شهرها وستویل شوند و وصر خان پادشلاه خلود را حكشلند و شلام خلراب شلود و تله
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َ
َ
َ
علللن خللطف در شللام حلنللد شللود و علههللای حللینقلرس و عللرب داخل وصللر شللوند و علههللای
قذرلهای از وآرب كنده شود و ك
وتوجله خراتلان شلود و شصلخ دروغگلو هبلن رتلند كله مهگلی
َ
دعوی یآهذری كنند و دوازده علن از آلای الج حلند شود كه مهگلی دعلوی اواولخ كننلد و
در حآداد در كاول روز ،تراهی حلند شود و زلزله شود كه اكثر شهر حه زونی فرو رود و خوف و قت
و اعون و كهی اووال و زراعات و وروهها بر عراق وستویل شود و ولخ در وقتش و غرر وقتش
نازل شود و اخفهای از عجن حا هن جن

كنند و خون حسرار در وران اخشان ر خیته شود؛ این

بود رواخخ جملیس.
و كاوا ك
تتمه فقره تاب  ،آن ح رت در وقیت كه در كوفه ن ول اجطل فرواخند لشگر خود
را تلله فرقلله خواهنللد منللود خ لك فرقلله را حفرتللتند حلله روم و چللون حعیض ل از قشللون تللفرای كلله

ك
وتشلرع حله شلرع روولی
ر خیتهاند و از ترس مششرر اوام حه روم رفتهاند و پنلاه حله روم بلردهانلد و

شلدهانللد ،پللس اخشللان را خلاری كنلد روولی تللا از لشللگر ح للرت آتلری حلله اخشللان نرتللد .پللس
لشگر خان اوام حفرتتند نزد رووی كه مشا را عهدناوهای اتخ از یآهذر كه عهد كردهاخد حا او كه
وان نشو خد كش اخنا را .پس رووی حه عهدناوه عه كند و آن خذرهثا را بیرون كند و مهه را
حكشند .پس حعد از آن روم را تسخرر كنند و حطد را تسخرر كنند ،پس آنقدر حكشند از اه هر
حلدی كه و خند اوالد یآهذر نرسخ كیس كه اینقدر از وسلهانان را حكشد .و لشگری فرتلتد
در دوش بر تر تفرای تا او را بر روی صخره بیخاهقدس ترش را جدا كنند .و فرقه دخگلر را
در ریف دخگر فرتتد تا اخنكه چنان اون مناخند كه عاو از كفر خایل شود كه ا ر كافری حه پشخ
تنگی پنان شود ،تن

او را بروز دهد تا حكشلند او را ،و ومونلان از پشلخ دیوارهلا ولیبیننلد

عاو حه
داخ خانه را و ویبینند عای را هر اه در خانه خود وعصرخ كند و او را ویكشند و ِ
ر علوم ویشوند ك
حیت ز ا در خانهها حكن شرعی جاری ویمناخند و اجهتاد ویكننلد و هلر
شهری را اوام وأوور ویفرواخند تا خكی از نقذا را خلا جنذلا را حلاكن قلرار دهنلد و اخشلان را احا له
حاشد بر مهه هزار هزار علاو چنا له شلرخامحلد احسلای اعلیلاهلل وقاوله كله در ایلن عصلر بلود
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احا ه بر هلزار هلزار علاو داشلخ و بلر مهله وعلای قلرآن نرلز حملرط بلود و از ایلن اتلخ كله عللن
ح رت قامئ را ونتشر كرد چنانكله بلروز كلرده اتلخ در رل شلهرها ولكلن صلدوهای كله ایلن
ب ر وار خوردند هلرچخلك از جنذلا و نقذلا و انذرلا خنوردنلد ،حلكله چنلنی اذخلیت حله یآهذلر رخ نلداد
ز یراكه او وقیت كه كاول اور وردم را هداخخ ویكرد ،وردم تلن و چلوب ولی رتلتردند و آنقلدر
را عذللادت نكننللد و آنقللدر كاوللخ جاهلرلخ در اواجل عللاو یحل كلس

شللعور نداشللتند كلله تللن
بودند كه َچ ْ مگال ویوالردند و آن را حخ درتخ ویكردند و عذادت ویكردند و چلون رتلنه

ویشدند آن را هبن ویشكستند و ویخوردند و ونازعه حلا آ لا چنلدان صلعج نذلود و اولا ایلن
كاوخ هوشرار شدهاند و اه هوش و ك
حسند چنانكه برای توحرد ونازعه دارند و حه آخات قرآی

كه منیفههردند انكار شرخ ویكردند و اینچننی جمهتدین حا ك
عز و متكنی را هلداخخ ولیكلرد و حلا

توحر ِد اخشان كار داشخ و آ ا حا قرآن و احادخد ك
اهه اتتدالل ویكردند و حه رأی و اتتحسان
خود عه ویكردند .پس چقدر اور عظمی اتخ در این زوان ز یراكه توحرد را خراب كردهانلد.

پس چهحسرار فرق اتخ ورانه كیس كه تن

بررتتد و حله او حگو خنلد تلن

خلدا نرسلخ و

حال اخنكه بر او ثاحلخ كننلد حله قلرآن خلدا و احادخلد ك
اهله هلدی تلطماهللعللهین .پلس شلرخ
ب ر وار در وث چننی عصری بلود كله علاو ن لج رفتله و مهله صلاحج هلوش شلدهانلد .پلس
ونتشر كرد علن اوامعصر را كه ك
وقدوهای حاشد بر وعرفخ اولام و اولر اولام و تللطنخ و هرهنلخ
اوام و اترار او ،و عاو را پاكرزه كند از برای اخنكه اوامعصر ن ول اجطل فرواخند و آن ب ر لوار حلا
عی از جمهتدین جمادله ویفرواخند و ویكشند اخشان را در حالیت كه قرآنها را هرك كردهاند
و وات ك تاه و ك
واحممداه و واعلراه حگو خند .و حاخسخ دانسخ كه وساجیل كه حا كتاب خدا و ت ك خ

رتلول در شللر خعخ و ر خقللخ و حقرقلخ درتللخ بیاخلد آن را در مهله ایلن عللواو ولیتللوان بللرد و
جاری كرد ولكن وسلاج ح لرتقلامئ خلا آثلار او نلوعی دخگلر اتلخ چنانكله اولام فروودنلد كله
ویآخد صاحج مشا حا دین جدخدی و شرع جدخدی و شر خعخ آن ب ر وار و ر خقه او غرر از این
شللر خعخ و ر خقللخ اتللخ و بللروز منلیكنللد ر خقلله او تللا آنروز .حل كلیت آن كطولی را كلله ح للرت
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ویفرواخند حه اصحاب عی هستند كه ویدانند آن ر خقه و آن كطم را ولكن بلروز منلیدهنلد
حلله هللر كللس وگللر هللر كیس ل كلله حفههللد چنا لله وقللیت وسللألهای نوشللمت و لیش اتللتاد خللود
اعیلاهللوقاوه و رفل یفاخلللد اعطوله بلردم و تصلدی فروودنلد و حعلد از چنلدی كله آن نوشلته
وفقود شد حاز خلدوخ آن ب ر لوار مهلان وطللج را زحلای علرض كلردم ،جلواب نفروودنلد و حعلد
فروودند كه تكلرف وا مهان اتخ كه در جواب وسأله ،خا حگو یمی حیل چننی اتلخ خلا حگلو یمی
چننی نرسخ و هر كس هر چه را كه فههرد فههرد .و حعد مهان را نوشلمت و بلرای اخشلان بلردم،
تصللدی فروودنللد .پللس ولللیآخللد قللامئ مشلللا حللا دیللن جدخلللدی و اصللحاب جدخللدی چنا للله
ح رت یآهذر فروودند كه در آخرالزوان از برای قامئ مشا نجهایی اتخ كه نه از ط اتلخ و
نه از نقره ،حلكه آ ا ات ای نفرس و فرحه و شجاعایاند صاحج عطوخ و عدد اخشان عدد
اه حدر اتخ ،ترصد و ترزده نفر .و صحرفهای اتخ نزد ح رتقامئ كه ا هلا و كنرلههلا و
نسذهتا و ذرعهتا و صفهتا و شهر ای اخشان در او نوشته شلده اتلخ و تلر حله وهلر اتلخ و از
له اخشان ح لرت عریسل و ادر خلس و خ لر و الراتلند كله اركاننلد وهكلتا از نقذلا و جنذلا در
ركاب آن ب ر وار ویحاشند و اور او را رواح ویدهند تااخنكه از كاول تلطنخ آن ح رت پنجاهونه

تال وی ترد پس آنوقلخ ح لرت تردالشلهدا حلا دوازده هلزار ك
صلدی رجعلخ ولیفرواخنلد و
كاولكیس كه رجعخ ویفرواخد تردالشهدا اتخ و وطجكهای چند از برای آن ب ر وار از آ لان

ویآخند و آن ب ر وار حا ك
جد اجمدش و حا ح رتاورر و ح رت اوامحسن بر ات ای نلور تلوار
خواهند شد و دمشنان خدا را خواهند كشخ و خازدهتال حا ح رتقامئ ویحاشند و ك
وتوجه اور
آن ب ر وار ویشوند و جن

حسراری خواهند كرد تااخنكه وشهور شود تلطنخ ح رت قامئ .و

آ ه از حمكخ بر ویآخد این اتخ كه ههور ح رتقامئ حمض این اتخ كه عاو و تلطنخ
ك
عاو حه ح رت تردالشهدا تعل حگررد و هر خك از وموننی كه در عصر آن ب ر وار بودند ،حیت
ً
كسای كه ك
تج او كردند و كسای كه انكار او كردند و كسای كه رایض بودند حه قت او هاهرا
ً
ك
و حا نا و كسای كه دوتخ او بودند از هفتادودو تن و آن كفاری كه در آن صحرا بودند ،مهله
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حلا آن ب ر للوار زنلده ولیشلوند و حللا اخشلان جنل

خواهنلد كللرد و اخشلان را ولیكشلند و علی از

شلج ووعلودی هسلخ كله مهله
وست عفنی را زنده ویكنند و تا یسولاه زنلده ولیواننلد و خلك ِ
خكذلاره ولیوررنلد و هفتادتلال از كاول تللطنخ آن ب ر لوار ل خعلین ح لرتقلامئ ل اتلخ تلا آخلر
تلطنخ اخشان و حه رواخیت هفختال اتخ و تذذش این اتخ كله چلون زولان ،زولان علدل
ویشود افطك ردش خود را آهسته ویكنند و این اتخ كه تلایل دهتلال ولیكشلد از بركلخ
اوام و چون زوان ،زوان هلن ویشود افطك حه ترعخ ترر ویكنند وث این زوان و منلیبینرلد
كه غ ج چون بر وردم وستویل ویشود شدخداحلركه ویشوند و تنلدی ولیكننلد .پلس چلون
آخر این هفختال شود ح رتقلامئ در كوچله ولی ترنلد پلس زن ر خشلداری كله تلعرده نلام
دارد از حام خانه هاوی ویزند بر تر آن ح رت ك
عج اهللفرجه و آن ب ر وار را شهرد ولیمناخلد.
پس ح رت تردالشهدا آن ب ر وار را كفن و دفن ویفرواخند ولركن منیدامن كله در كجلا دفلن
ُ
خواهند شد .پس از این اتخ كه از برای هركیسل خلك كشلتین و خلك ُولردی اتلخ .و پلس از

هشختال پس از شهادت قامئ ،عاو حسرار وآشوش خواهد شد و این وقیت اتخ كه از كاول
دابلة االرض كله ك
رجعخ تردالشهدا نوزدهتال تشته حاشد .پلس ك
صلدی اكذلر اتلخ ل خعلین
ك
ح رت اورر ل تشر خففروای این عاو ویشوند و عاو را تاكخ ویمناخند و كفار و هاهنی را متام

و لیمناخنللد و عللدل را حس لرار و لیكننللد در عللاو چنانكلله فروللودهانللد ف ـیهأل االرض مســطا و عــاال
كهاولج ـ الهــا و ج ـ را و فتلله شللده اتللخ تللا پنجللاهتللال حعللد از شللهادت ح للرتقللامئ بللر
ُ
صلدوقه
تردالشهدا حسرار حد وی ترد ،حله هرج و ولرج غلر یی خواهلد شلد و ح لرت اورلر تر
تال حا ح رت تردالشهدا ویحاشد و حطور یشكاری در اور ح رت تردالشلهدا ولیكوشلد
ز یراكه تلطنخ خمصلوص تردالشلهدا اتلخ تلا چهل هلزار تلال و حله رواخلیت پنجلاههلزار تلال
تلطنخ تردالشهدا اتخ و آن ب ر وار آنقدر عهر ویكنند كه ابروهای آن ب ر وار تفرد ویشود
و روی چشههای آن ح رت را وی ررد كه هر اه خبواهد نگاه كند ابروهای خود را حاال ویكند
و نظر ویكند .ك
تخش این اتخ كه ا ر اوام را شلهرد نكننلد حملال اتلخ كله ارلرد ،حلیت جسلن
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شر خفش از هن منیپاشد ز یراكه او خود حرات اتخ و هرچه حرات اتخ از او اتخ و غرر او
حی نرسخ و او اتخ اص و وذدء حرات.
و كاوا از برای ح رتاورر اتخ خك عصا و انگشتر كه در یشای هر وموین كله بزنلد آن
ّ
انگشتر را نوشته ویشود هذا ومون حقا كه مههكس ویتواند خبواند و دخده ویشود حله چشلن
ّ
نورای كه هذا ومون حقا و بر یشای هر كافری كه بزند عصای خود را نوشته ویشود كله هـذا
ّ
كافر حقا و رواخلخ خمتللف اتلخ و حعیضل ولی و خنلد انگشلتر خملتّ حله ولموننی اتلخ و عصلا
ك
خمل ك
لتّ حلله كفللار و از حعیض ل رواخلخ شللده اتللخ كلله عصللا خمصللوص وللموننی اتللخ و انگشللتر

ك
خمصوص كفار؛ حای حال و آنوقخ دخگر كیس كه كافر حاشد توحهبلردار نرسلخ و ولمون ولمون
ك
اتخ تا روز قراوخ و ومونان و كفار جاخگاه خكدخگر را ویبینند چنا ه كافر حه ومون وی و خلد
ك
وی لك خا ومون و وموننی هر خك حه كفار وی و خند و خ لك خا كلافر .پلس حقلدر علددی كله
ُ
صلدوقه تلال اتللخ ح لرتاورلر در اولر تردالشللهدا
اصلحاب كهلف در غلار حاشللند كله آن تر

َ
َ
ویكوشد و حعد آن علن را كه علن رتولخدا اتخ ویدهد حه تردالشهدا و آن ح رت رل
روی زو لنی را پللاك و لیكنللد از ونللافقنی و ك ر لات و تللذ و زنللده و جنللس و اوثللال اخنللا و حعللد

ح رتاورر را مششرری بر فرق مهایون ویزنند و شهرد ویكنند خا اخنكله رحللخ ولیفرواخنلد .و
پس از چهار هزار تال دخگر و حه رواخیت ششهزار تال دخگر و حه رواخیت ده هزار تال دخگر حاز
رجوع ویفرواخند حه دنرا و این احادخد حسلا حاشلد كله اختطفشلان از ایلن اتلخ كله در زولان
تلطان عادل ،افطك حطیء السرر ویشوند و هر تایل دهتال این زوان اتخ حه جهخ ول
دمشنان تردالشهدا را و در اور آن ب ر وار ویكوشند و ایلن اتلخ كله
ردش افطك ،و ویكشند
ِ
فروودند ون صاحج َر َجعات و ككلخامت و ولمن آن كیسل كله دو ورتذله كشلته ولیشلوم و دو ورتذله
رجعخ ویمنامی و از این اتخ كه آن ب ر وار را ذوالقرننی ویناوند ولكن حاخد این كلهات را حله
ك
حواس خود ولتفخ حشو خد و ضذط منایید و قدر این كلهات را حدانرد و كوچك وشهر خد
ر
این اور را كه حسرار عظمی اتخ و ا ر كوتاهی مناییلد پشلرهان خواهرلد شلد و انشلاءاهلل ضلذط
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منایید عطوات اوام خود را كه اور او غرر از اور دخگران اتخ .و اوا این دفعه دفعهای اتخ كه
ك ً
ك
جملددا تلرر
حا آن ب ر لوار زنلده ولیشلوند رل ومونلان حملض و كفلار حملض و حلاز روی زولنی را
ویمناخند و تلطرف ویكنند روی زونی را چنانكه غرجمنا ویشود و از زونی وسجد كوفه چهلار
چشهه جاری ویشود از عس و روغلن و شلرر و آب از بلرای ومونلان كله از هلر كلدام خبواهنلد
حنوشند و آنقدر بركات آ ای نازل شود كله درختلان تلایل دو دفعله حلار آور شلوند و در چهلار
فص وروه دهند و هر وموین از هر درخیت هر وروهای در هر فصیل كه خواتته حاشد وهرا اتخ

از برای او .و كقبهای از برای آن ب ر وار برپا ویكنند و تر یری از برای تردالشهدا حنا ویكننلد از

نور و حه رواخیت از خاقوت ترخ .در حاالی آن تر یر اده شده اتخ هزار كریس از نور و هر خك از
آ للا جاخگللاه خكلی از وللموننی اتللخ و آن كقبلله را چهللار ركللن اتللخ خ لك ركللن آن در جنللف واق ل
ویشود و خكی دخگر در ودخنه و خكی دخگر در حبر ین و خكی دخگلر در صلنعای میلن و از بلرای او
قندخلها و چراغهایی اتخ كه روشنتر اتخ از آفتاب و ولاه و خداونلد چنلد چرلز حله آن ب ر لوار
ً
كراوخ فرووده حه ازای شهادت او كه حه هرچخك از ك
اهه نداده .كاوال اخنكه شفا را در ترحخ او قرار
َ
داده حه این وعین كه هرچ بیهلاری ك
صلحخ منلیخاحلد وگلر اخنكله ولكلی ترحلخ تردالشلهدا را در
راهی ح و عقد ویمناخد ،خا در درخیت كه از او فطن دوا ویرو خد ح و عقد ویمناخد .پلس
ً
ذرج مهان را در نسخه وینو خسد و چون ور خض ولیخلورد ك
صلحخ ولیخاحلد .ثانرلا اخنكله از
عهر كزوار او حساب منیشود از وقیت كه از خانه خود بیرون ویرود تا بروی ردد حه خانه خود.
پس ك
تخ اخنكه در عرض راه در رف و خا در بر ش و خا در كلرحط كزوار ولیوررنلد حعیضل از آ لا

ایلن اتلخ كله چلون خداونلد از حمكلخ حالآله خلود رنلخ خلل را ممل وح تلاخته پلس حسللا
كزواری كه َ
حالعرض اعهایل را كه حاعد كوتاهی عهر ویشلود از غرلر كزوار حلا خلود رفتله حاشلد و
اررد .ذهتا ا ر اررد چه در راه كرحط و چه در كرحط ،پس آنقدری كله تلا بر لردد حله خانله خلود
ً
حاخسخ عهر داشته حاشد ،در رجعخ حه او ویدهند و او ك
تنعن ویمناخد در رجعخ .و ثالثا اخنكه
ً
راحعا اخنكله خداونلد ك
ك
جلدی و پلدری و ولادری و بلرادری كله حله آن
اهه را از نس او قرار داده.
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ً
ب ر وار داده اتخ حه هرچخك از ك
اهه نداده اتخ .خاوسا اخنكه پنجاههلزار تلال تللطنخ او را
در رجعللخ قللرار داده و حعللد از تلللطنخ آن ب ر للوار ح للرتاور لر تلللطانند و در عصللر تلللطنخ
ح رتاورر هر خك از ك
اهه حا كسای كه وعاصر بودهاند از دوتلخ و دمشلن رجعلخ ولیمناخنلد و
هر خك از ومونان را حاكن قلرار ولیدهنلد بلر والخلیت و هر خلك از ومونلای كله رتلنه ولیشلوند در
وقیت از اوقات ،پس خا آهو یی خا رری ویآخلد نلزد اخشلان ،پلس آ لا را ذحلح ولیمناخنلد و لذخ
كرده ویخورند و حعد اتتخوا ای آ ا را

ویكنند و بر او ویدوند و زنده ولیكننلد .پلس بلر

ویخرزد و روانه ولیشلود آن حرلوان وهكلتا هلر وقلیت خبواهنلد چنلان كننلد و ایلن اتلخ آن روز
وعلووی كه خداوند عاو وهلخ داده اتخ شرطان را .ز یراكه تلطان و تر كرده ر ومونان از
كاول تا آخر چه زنده بودهاند و چه زنلده خواهنلد شلد ،ح لرتاورلر خواهنلد بلود صللواتاهلل و

تطوهعلره و تركرده ر اشرار از كاول تا آخر شرطان خواهد بود لعنهاهلل .پس در زونی روحاء

در كنار فرات این دو لشگر عظمی حا هن جمادلهای كنند كله هلرچ یآهذلری و تللطای از آدم تلا
ً
خامت چننی جمادله و ت اهی ندخده حاشند .و جن حسراری ویكنند تا اخنكه كاوال اندك هفری
حا قشون شرطان ویشود و ت اه ح رتاورر تطماهلل علره را پس ویدوانند تا قلریل از اخشان
در آب فرات پا وی تارند و در فرات ویروند .پس غهاوی از آ ان یدا ویشود و در او وظهر
خدایی هلاهر اتلخ چنا له حلدخد اتلخ كله وظهلر خلدا در آن ابلر اتلخ و هلاهر ولیشلود بلر
شرطان .پس چون شرطان نظر ویكند حسرار ترتان خواهد شلد و للرزه حله اع لای او خواهلد
افتاد و ر یزان ویشود و مششرر خود را ویاندازد و لرزان لرزان روی حه ه میلخ ولی لتارد .پلس
لشگر خان او تر راه او را وی ررند كه تو را چه واق شده اتخ كه فرار ویكین و حال اخنكه هفر
حا واتخ؟ پس شرطان و خد ای لشگر خان ون ،ون چرل ی ولیبیلمن كله مشلا منلیبینرلد و از آن
ترتامن و ح رت یآهذر

از ابر پاینی ویآخد و شرطان ولعون را حا تاحعنی او مهه را ویكشد و

خا این اتخ كه یآهذر در وران زونی و آ ان حا عهودی از نور هاهر ولیشلود و شلرطان چلون
ویبیند ویترتد و لشگر او وی و خند از چه ویتلریس؟ ولی و خلد از خلدا .پلس ایلن اتلخ روز
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ووعود شرطان و روز وعللوم .پلس حعلد از ایلن چنلان علدیل در علاو یلدا شلود كله هلرچچرلز از
ك
هرچچرز وتأثر نشود و چشهه عس و روغن و شرر از زونی هوشد و در زونی درنده و جناتلخ
ك
و كافر و ناصج و رات مناند و هر خك از ومونان هزار تلال عهلر كننلد و جاولههلای اخشلان حلا
اخشان ب رگ شود و جاوه تفرد را حه هر رن

كه خبواهند شود و هرچه اخشان حلند شوند جاوه

اخشان نرز حلند شود و اد را خدا كقوه ناوره ویدهد و حدود برزخره در او جاری اتخ ز یراكه
اد چون در عاو برزخ حاشد كقوه ناوره در او یدا شود و در آخرت صلاحج روح شلود و روح

در او دورده شود .پس كمنو وموننی وث كمنو در برزخ اتخ و آنقدر ومونان عهر ویكنند كه هلزار
پسللر از صلللج خودشللان خللدا حلله اخشللان ولیدهللد و آن وقللیت اتللخ كلله ج ك تللان ول ك
لدهاوتان در

نزدخكی خا پشخ وسجد كوفه هاهر شود از برای ومونان تا اخنكه از او ك
تلنعن كننلد چنا له اهل

برزخ اآلن در آن نشو و منا ویكنند و ومونان در هر جا كه حاشند اوام خود را ویبینند ز یراكله او
ك
اص و وذدء آفتاب عاهتاب اتخ و هرچه خواهند از اوام اخت ویكنند و حه این قسن در تریق

و كمنو و تلطرف هستند تا اخنكه ح رت یآهذر در عاو تشر خف ویآورند و این وقلیت اتلخ كله
ك
عاو حه ك
تلرحد رشلد و كهلال عقل و
حد كهلال رتلرده حاشلد و چهل تلاله حاشلد و ولموننی حله
ك
لطافخ ویرتند و روز حه روز تریق ویكنند و ترر در كهال ویكنند و عاو هن در چه تلالگی

ترر ویكند از بركخ یآهذر كه هرچه در عاو بیشتر ااند عاو اكه و الطف و انور شود تا اخنكه
ش ا وث روز شود و حجلای در علاو منانلد و ز یلر زولنی وعللوم شلود و هرچله هسلخ در آن روز
عذد اتخ برای یآهذر و آن ح رت تلطان ك ك اتخ و مهله ك
اهله در ركلاب آن ب ر لوار جهلاد
ویكنند و در خدوخ آن ح رت ویكوشند.

ّ
مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
و
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«ووعظه چ ل ّ
ودوم»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

رب العــاملنی و مـ ّـّ اهّلل عــّ ّ
احلهـا هّلل ّ
حممــا و آلــه الطــاهر ین و لعنــة اهّلل عــّ اعــاا ن و

اام حقوم ن و نام شیعهتن و ونكر ی ف اجل ن ون ّ
اجلـن و االنـس وـن االولـنی و االرـر ین
ایل یوم الاین.

ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود ویفرواخا« :فلوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة
ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو».
در اخام تشته در تفسرر این آخه شر خفه تخن در وعین چهار تفر بود كه خداوند عاو از

برای حند ان خود در این آخه ك
وقرر فرووده و بیان ویكردمی از برای مشا احواالت ههور و رجعخ
آل ك
و عرض كردم كه حعد از اخنكله ح لرت تردالشلهدا تلطماهللعلرله پنجلاههلزار
حممد را
تللال تلللطنخ فروللود و پللس از آن اورراهللموننی تلللطان شللد و ك
اهلله للاهر ین و متللام وللموننی و
ك
كفاری كه وعاصر اخشان بودند مهله زنلده شلدند و در كنلار فلرات جنگلی كاتفلاق ولیافتلد كله تلا
آنروز چننی جنگی كاتفاق نرفتلاده حاشلد و احتلدا غلذله حلا لشلگر شلرطان ولیشلود و لشلگر حل

قدری عقجنشرین ویكنند تا اخنكه در این هنگام ح رت یآهذر حا حرحهای از نور در حلالیت
كه بر ابر توار شده حه جانج زونی ویآخند و چلون شلرطان آن ب ر لوار را ولیبینلد فلرار ولیكنلد،
لشگرش حه او وی و خند حه كجا فرار ویكین و حال اخنكه هفر حا واتلخ؟ در جلواب ولی و خلد
ّاین ار ی وـا ال تـروّ .این ارـاف اهّلل ّ
رب العـاملنی خعلین ولن ولیبیلمن چرل ی را كله مشلا منلیبینرلد حله
درتیت كه ون خاجف و ترتامن از خداوندی كه رورنده عاهران اتخ كه در اینوقخ ح رت
یآهذر ویرتند و حا آن حرحه در وران دو كتف او ویزنند كه او و لشگرش مهه هطك ویشوند
و دخگر مهه ووذخات از عاو متام ویشود و عاو خالّ ویشود از برای اه ح و در اینوقخ
یآهذلر تللطان و پادشلاه كل ك اتلخ و ك
اهله لاهر ین یشلكاران آن ح لرت ولیحاشلند تللا
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اخنكه در اواخر تلطنخ وقیت از اوقات كه یآهذر بر تر یر تلطنخ خلود نشسلته حاشلند و مهله
ك
اهلله در خللدوخ آن ب ر للوار اخسللتادهانللد پللس زحللان حلله شللكوه حگشللاخند از كاوللخ جفاكللار از آن

هلههایی كه حه هر خك از ك
اهه وارد آوردهاند آن هاهنی از كش و زهر دادن و تایر اذخهتا و این
حكاخخ عجرج و غر یی اتخ كه ح رت صادق فروودند در حدخد وف ك كه ای وف ك ل

هر كس این حكاخخ را حشنود و چشن او ر خان نشود روشن وذاد چشلن او .ای وف ك ل
ولیبیلمن آن روز را كلله وللا اواوللان نللزد جل كلد اجمللد خللود رتللول خللدا اخسللتاده حاشلمی و حلله آن
ح رت شكاخخ كنمی آ ه را كه بر وا واق شده از این كاوخ جفاكار حعد از وفات آن ح رت از

و خلا

تكتخجكردن وا و رد كلردن تلخنان ولا و دشلنام دادن حله ولا و لعلن كلردن ولا و ترتلانردن ولا و
كش

وا و بیرونبردن وا از حرم خدا و رتول و خوانلدن حله حلطد خلود و شلهرد كلردن خلاران و

اقرحا و اوالد ب رگ و كوچك و اترركردن زنان و دختران و ا فال كوچك را و زهر دادن حه حعیض
از وا و حمذوسكردن حعیض از وا و از این وصرذهتایی كه حه وا رترده .پس ح رت رتالخپناه
ر خان ردد و حفرواخد كه ای فرزندان ون نازل نشده اتخ بر مشا وگر آ ه بلر ك
جلد مشلا لیش از
مشا واق شده اتخ .پس برخرلزد ح لرت فا هله

و احتلدا كنلد حله شلكوه از ابلوحكر و عهلر

علهیهااللعنة و العتاب و عرض كند كه ای پدر ب ر وار چون تو رحلخ فروودی اخشان فدك را
از ون رفتند و چندان كه ك
حجهتا بر اخشان اقاوه كردم تودی نداد و ناوهای كه تو برای فدك
حله وللن نوشللته بللودی عهللر رفللخ و در ح لور وهللاجر و انصللار آب دهللان جنللس خللود را بللر آن
انداخخ و آن را پاره كرد و ون حسوی قذر ك
وطهر تو آودم و شكاخخ كردم از اخشان حه تو ای پلدر
ب ر وار .و حعد ابوحكر و عهر حا ونافقنی كاتفاق كردند و رفتنلد در تلقرفه حلینتلاعده و حله ا لاع،

خلرفه برای خود قرار دادند و حال اخنكه هنوز جسد تو بر زولنی بلود و شلوهرم علیل حله كفلن و
دفن تو وشآول بود و حعد از اخنكه جسد وذارك تلو را دفلن كلردمی روز دخگلر كله شلوهرم علیل در
كردن قرآن و ق ای دین تو وشآول بود و حه وصرخ تو و اوور زنان تو وی رداخخ ،غصج
خطفخ شوهرم را كردند و خالدبنولرد و قنفت و عهر و عی از ونافقنی دخگر عرخ كردند و
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در خانه وا كه عیل را بلرای بیعلخ احلاحكر حله وسلجد بذرنلد .پلس عهلر ولعلون فلخ كله
آودند ِ
ك
خلاعیل از خانلله بیلرون بیلا و حلله بیعللخ ابللوحكر درآ كلله ا للاع كللردهانللد وسلللهنی در آن واال تللو را
ویكشمی و خا اخنكه تو را و هر كه را كه در این خانه حاشد ویتوزانمی .پس ف ك ه رفخ در عقج
در تا اخنكه اخشان را حترتاند از خدا و یآهذر و فخ ای وردم این چله یحرلای اتلخ كله حلا
آل ك
حممد ویكنرد و چشن از انصاف وشردهاخد و تلخنان یآهذلر را فراولوش كلردهاخلد كله ك
وكلرر
ویفروود هر كه ورا دوتخ دارد برادرم عیل را دوتلخ دارد كله او اتلخ ویل و وی ولن و مشلا
انصاف دهرد كه آخلا علیل احل ك اتلخ خلا ابلوحكر از بلرای خطفلخ؟ پلس فتنلد ای ف ك له ایلن
در خانه وا ر خیتند كه آتش بزننلد خانله ولا را.
تخنان را وگو ،پس هرهه حسراری آوردند و در ِ

پس ون رفمت در پس در و خطاب كردم حه عهر كه ای عهر این چه جرأت اتخ كه كردهای؟

و آخا ویخواهی در خانه اه بیخ خدا را و اه حرم رتول خدا را حسوزای و كفر حا ین خلود
را ابراز دهی و منیتریس كه رتول خدا حا تو در وقام خماصلهه بلر آخلد؟ آخلا ولیخلواهی كله نسل
یآهذر را بر اندازی؟ و حال اخنكه منیتوای نور خدا را خاووش لردای .پلس عهلر فلخ حلس
كللن ای فا هلله و ایلن حرفهللای زنانلله امحقانلله را و ل ن و دخگللر ك
حممللدی نرسللخ كلله وطجكلله حلله
خانواده مشا نازل شوند و وحی دخگر در خانه مشا نازل خنواهد شد و تشخ از مشا یآهذری و
حس اتخ از برای مشا مهنیكه یآهذری را خدا حه مشا داده بود و والخخ را دخگر حه مشا منیدهد
ك
و حگو حه عیل كه بیاخلد و بیعلخ كنلد حلا خلرفلهای كله ا لاع كاولخ بلر او شلده اتلخ واال آتلش
ویاندازم در خانه مشا و هر كه در او اتخ ویتوزامن .پس ای پدر ب ر وار ،ولن ر خلان شلدم و
حه خدا شكاخخ كردم و عرض كردم اذهی حه تو شكاخخ ویكمن اخنكه یآهذر تو از وران ولا رفتله
اتلخ و كاولخ او ورتلد و كلافر شلدهانلد و حل ولا را غصلج ولیكننلد و ممانعلخ ولیكننلد وللا را از
حقهان ،آنچنای كه قرار دادی تو او را از برای وا ،در كتاب خود بر نلی خلود .و از اخنلا عهلر
حرا نكرد و رفخ آتش را حه جهخ توخ خانه وا و اور كرد غطم خود قنفت را كه در خانه را
حگشاخد .پس ون ولان ولیشلدم و منلی لتاردم كله در را حگشلاخد ،نا لاه عهلر دتلخ خلود را حلا
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تاز خانه داخ كرد از روزنه در و چنان تاز خانه بر حازوی ون زد كه یچرد بر دتخ ون وث زجنرر
و تراه شد و شكسلخ حلازوی ولرا و ولن در پلس در اخسلتاده بلودم كله لگلدی زد بلر در كله در،
خورد بر شكن ون و آنقدر درد رفخ شكن ون كه بهیوش حه روی زونی افتادم .پس ف ك ه آود
و ورا در بر رفخ و ورا هبوش آورد و ورا حه خانه برد و حمسن ششواهه ون تقط شد و دل ون
حه درد آود .پس رو كردم حه جانج قذر تو و عرض كردم خا احتاه خا رتلولاهلل دختلر تلو فا هله را
دروغگو ویناوند و تاز خانه بر او ولیزننلد و فرزنلدش را شلهرد ولیكننلد .پلس از آن خواتلمت كله
رسو حگشلامی در حلالیت كله چشلههای ولن لر از اشلك شلده بلود ،پلس ح لرتاورلر از خانله
بیرون تشر خف آوردند و چشههای آن ح رت قروز شده بود و دخد آن ح رت ورا و ورا بر ترنه
خود چسذانرد و فروود ای دختر رتول خدا! پدر تو رمحلة للعلاهنی بلود آخلا ولیخلواهی كاولخ را
رتوا كین؟ پس تلو را حله خلدا تلو ند ولیدهلن كله وقنعله از تلر خلود نگشلایی و ولوی خلود را
ر خشان ننهایی و تر حه آ ان حلند نكین كه حه خدا ا ر چنان كین ،خلدا خلك جنذنلده در روی
زونی و خك رنده در هوا و خلك ولاهی در در خلا و خلك ولكلی در آ لان نگلتارد .پلس حلایق َ
مناقلد
كیس كه شهادت حدهد كه ك
حممد رتول خدا اتلخ و نله عریسل و نله ولویس و نله ابلراهمی و نله
نوح و نه آدم .پس فروود خا ابن ّ
اخلطاب لك ال یل ون یووك هذا و واحعاه و واخلیه ارر مغل ا.

االوة خعین ای پسر ك
اش ر سییف فافن اابر ّ
خطاب وای بر تو از اوروز و حعد از اوروز و قذ از اوروز،
خارج شو از ون ل ون قذ از اخنكه مششرر خلود را حگلتارم از كاول ایلن كاولخ و از آخلر آن بیلرون
ً
روم .پس عهر و خالد و قنفت و عذدالرمحن بن ایحكر لعنناهلل رعا بیرون رفتند و حمسن ون
تلقط شللد .پلس ح للرتاورلر فروودنلد ای ف ك لله فا هله را ك
وتوجلله شللو حدرتلیت كلله حمسللن او
ولح شد حه ك
جد خود رتول اهلل و ون نرز شكاخخ كردم حه ح رت اورراهموننی پس او ورا در

بر رفخ و ورا نوازش كرد و چون شج شد ورا حا حسن و حسنی و ز خنلج و امكلثلوم برداشلته و
در خانههای وهاجر و انصاری كله در عهلد حرلات تلو در چهلار جلا حلا تلو بیعلخ كلرده
رفتمی در ِ
ك
بودند و اخشان را وتتكر ردانردمی از عهدی كه حا تو كردند و مهه قذول كردند كه صذح حه خاری
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وا بیاخند و حا شوهرم بیعخ كنند و چون صذح شد خكنفر حه خلاری ولا و حله بیعلخ ولا نراولد ،و
ون ای پدر وهرحان از مهان درد شهرد شدم.
پلس از آن ح لرت اورراهلموننی برخرلزد و شلكاخخ كنلد و علرض كنللد كله خلا رتللول اهلل

چندین شج حا حسننی حه در خانه وهاجر و انصار رفمت و از كسای كه ك
وكرر حا تو بیعخ كلرده
بودند و تو بیعلخ خطفلخ ولرا از اخشلان رفتله بلودی و اخشلان را از عقوحلخ اذهلی ترتلانردم و
كرفرخ وصرخ تو بر خل را حا اخشان جتدخد كردم و چون از اخشان للج خلاری ولیكلردم عهلد
ویكردند حا ون كه فردا حا تو بیعخ خواهمی كرد و چون صذح ویشد هرچخك بر عهد خلود وفلا
منیمنودند وگر چهار نفر كه تلهان و احاذر و وقداد و ك
عمار و ل فته شده اتخ ل بر خلده اتللهی
كه حه عهد خود وفا منودند و در بیعخ ون حایق واندند .پس ون چون این آران و شقاوت را
از آن روه یمحرخ دخدم وصلحخ در آولدن حله وسلجد دخلدم و آولدم در وسلجد و بلر جمهلوع
وهاجر و انصار حجج شافره و براهنی وافره القا منودم بر اواوخ خود و آ ه تو اور فرووده بودی
بیان كردم برای اخشان و از وهاجر و انصار تصدی آن را خواتمت در نزد ح ك ار .و چون در آن
ك
حال جمال انكار نذود پس مهله اذعلان منودنلد و شلهادت حله حقرلخ قلول ولن دادنلد تلا اخنكله

نزدخك شد وردم از پسر ایقحافله بر ردنلد و رجلوع حله حل مناخنلد .پلس عهلر ولعلون ترتلرد و
وردم را ك
وتفرق ردانرد حه هر نوعی كه توانسخ و ولن حله خانله خلود وعلاودت منلودم و حله ل
ك ً
جملددا حله وسلجد رفلمت و
كردن قرآن وشآول شدم تا اخنكله متلام آن را ل كلردم و روز دخگلر نرلز
وهاجر و انصار را خطاب كردم كه ای قوم! این قرآی اتخ كه جاو مهله آخلات ونزلله بلر فخلر
كاخنات اتخ .پس عهر علرهاللعنة و العتاب برخاتخ و فخ خاعیل وا را حه قرآن تو احتراجی
نرسخ و مهنی وصحف عثهان وا را كایف اتخ و چون این تخن را از آن ولعون شنردم فمت
حه اخشان كه حعد از این دخگر این قرآن را خنواهرد دخد و هاهر خنواهد شد تا ههور وهدی

و

حه خانه خود بر شمت و در حه روی خود حسته وشآول عذادت رورد ار خود ردخدم و حا وجود
این دتخ از ولن بلر نداشلتند و ولرا حله بیعلخ خلود خواندنلد ،اجاحلخ ننهلودم تلا آخراالولر عهلر
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ولعون و قنفت غطم او و خالد بن ولرد و عذدالرمحن و عی دخگر از ارحاب شقاوت بر در خانه

ون و دختر تو فا هه آودند و حه تذج ك
حج جاه و ر خاتخ شرم از خدا و رتول خدا نكردند و
حان و فر خاد بر در خانه اه بیخ رتالخ بلر آوردنلد و آغلاز یحرلای منودنلد .از آن لله عهلر
ك
ولعون فر خاد زد كهای پسر ابو الج در را حگشا و از خانه بیرون بیا و حا ابلوحكر بیعلخ كلن واال
آتش در خانه تو بیفكمن كه هر كه در آن حاشد حسوزد .و ون این تخنان را ویشنردم و حه اور
رورد ار صذر منودم و هرچ ك
وتعخض اخشان نشدم تا اخنكه دختر تو فا هه یتاب شده حه عقج

در رفخ و خطاب كرد حه عهر كه ای عهر! آخر نه اخنكه وا اه بیخ یآهذر مشایمی و حال اخنكه
حه وصرذخ یآهذر رفتار می .آخا وا را حه وصرذخ خود وا منی تار خد و دتخ از وا بر منیدار خلد؟
آخا از شوهر ولن دتلخ بلر منلیدار خلد؟ چله مشلا را بلر ایلن یحرلایی داشلته و چله ولیخواهرلد از
نذوت؟ پس عهر فخ ای فا هه حس كن و این حرفهای زنانه را و ن و خدا ك
خانواده ك
نذوت و

والخخ هر دو را حه مشا منیدهد و حس بود ك
نذوت در خانواده مشا ،والخخ را حه عرلخ وسللهنی
ك
وا تار خد و تشخ از مشا اخنكه وطجكه ن ول مناخند در خانواده مشا .در را حگشلا واال آتلش حله
خانه مشا ویاندازم و ویتوزامن هر كه را كه در ایلن خانله اتلخ .پلس آن وعصلووه فلخ ای
عهر از خدا منیتریس كه ویخواهی یرخصلخ حله خانله ولن در آیی و حلال اخنكله ایلن حلرم،
حللرم خللدا اتللخ .و عهللر ه لرچ اعتنللا نكللرد و آتللش بللر در خانلله زد چنللان آتش ل كلله چللون در
نمیتوخته شد لگد حنس خود را حلند كرد و بر در زد و آن را بر هپلوی فا هه فشرد و حازوی او را
شكستند و حمسن او را تقط كردند و دتخ ورا حستند و ر خسهان جفا حه ردن ون انداختند و
تگای چند كه خود را یوان خافته بلر شلرر خلدا محللهور ردخدنلد و حیسل رجنهلا كله از اخشلان
قصه ون در وران كاوخ تو وث ك
دخدم و حمنهتا كشردم از كاوخ و ك
قصله هلارون تشلخ در ورلان
حیناتراجر و صذر كردم در حطهلایی كله از اخشلان حله ولن رتلرد كله حله هلرچخلك از یآهذلران و
اوص لرای اخشللان نرت لرد آنچنللان حطهللا از كاوللخ آ للا تللا اخنكلله وللرا شللهرد كردنللد حلله ضللرحخ
عذدالرمحن بن ولجن ورادی ولعون.
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پس ح رت اوامحسن بر خرزد حه جهخ شكوه و عرض مناخد كه ای ك
جد ب ر وار ون حا
پدرم در كوفه بودم كه وقخ شهادت او رترد و او را حه ضرحخ ابنولجن ورادی ولعلون شلهرد
كردند و وا حه وصاخایی كه آن ب ر وار فرووده بود عه منودمی و چون این خذر حه وعاو خه ولعون
رترد ،ز خاد ولدالزنا را حا صدهزار كس حه كوفه فرتتاد كه ون و برادرم حسنی و تایر بلرادران و
ك
دوتتان وا را حگررند تا حه بیعخ وعاو خه در آیمی واال وأوور بودند كه هر كس بیعخ نكند ترش
را از برای وعاو خه بذرند .پس ون وصلحخ در متامكردن ك
حجخ دخدم ،رفمت حه وسجد و حلاالی
ونذر رفته خطذه خواندم از برای وردم و اخشان را نصرحخ منودم حه ك
حجخ و اخشان را حه جهاد

خواندم و اخنكه حا وعاو خه جن

منامی .پس حه غرر از بیسخ نفر دخگر كیس جواب نگفخ و تر

حاال نكرد .پس ون تر حه آ ان حلند كردم و عرض كردم خداوندا تو حطیی بر اخشان حفرتلخ و
عتاب خود را بر اخشان نازل فروا و از ونذر حه ز یر آودم و اخشان را حه خود تاردم و حله جانلج
ودخنه روان شدم .پس وردم

شدند و نزد ون آوده فتند اخنك وعاو خه لشلگری حله جانلج

كوفله فرتلتاده چنا لله اآلن آولدهانلد و وسلللهانان را غلارت ولیكننللد و زنلان و ا فلال اخشللان را
ویكشند .پس حفروا تا حا اخشان حمارحه منایمی و ون فمت مشا را وفای نرسخ كه ون اقذال منامی.
پس عی حا ون بیعخ كردند و ون اخشان را از ودخنه نزد وعاو خه روانه كردم و حه اخشان فمت
مشا از له كسای خواهرد بود كه چون نزد وعاو خه برو خد بیعخ ورا حشكنرد و ورا و طر منایید
كه حا وعاو خه علرهاذهاو خه صلح منامی .و رفتند آخر از ودخنه و چنان كردند كه ون خذر داده بودم
ك
ً
اخشان را .پس ون العطح و حمكتلا حلا وعاو خله صللح كلردم و او در اولرش تسللط خافلخ و در
صدد اذخخ وسلهنی و وموننی بر آود و افعال ناوط می از او تر ویزد تا كار را حه جلایی رتلانرد

كه پدر ورا ك
تج ویكرد و ون صذر ویمنودم و نوشخ از برای والخات كله هلر كلس ف لاج ولا را
حگو خد او را حكشند ،ك
حیت هر كس اتن او اتلن اهل بیلخ حاشلد او را حكشلند تلا اخنكله حطلوری
هلهخ او عاو را رفخ كه ا ر كیس حا كیس دمشین داشخ حه هخ ،اتن خكی از ك
اهه را بلر او

وی تارد و او را نشان ویداد تا ویكشتند و حه این ر ی دوتتان وا را كشتند و وموننی چند
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ك
نفری كه ویآودند در رد ون چون تطم ویكردند حه ون ولی فتنلد «السلطم علرلك خلا ولتل
اهموننی» و حعد ای ك
جد ب ر وار زن تو حلا ولن جمادلله منلود و بلر تلر ولن حلیناورله را فرتلتاد و ولرا
اذخهتا كردند تا اخنكه حه زهر اهاس شهرد منودند.
پللس بللر خرلزد اوللام وظلللوم ح للرت تردالشللهدا در حللالیت كلله ر خلش خللود را حللا خللون
حلقش خ اب كرده و ر شهدای كه حا او شهرد شدهاند بر رد او حاشند و ح رت یآهذر
نظرش حه او چون افتد حگر خد حه ر خس شدخدی كه ر وطجكه از ر خه او حه ر خه در آخند
و ح رت فا هه صرحهای زند كه زونی حه لرزه در آخد و ح رت اورراهموننی و اولامحسلن از
جانج راتخ ح رت یآهذر

حاخستند و ح رت فا هله

از جانلج چلح او حاخسلتد.

پس ح رت تردالشهدا نزدخك آخد تا اخنكه خامتالنذرنی او را حه ترنه خود چسذاند و فرواخلد
فدای تو شوم ای حسنی ،دخده تو روشن حاد و دخده ون از برای تلو روشلن حله آ له خلدا عطلا

فرووده حه تو .پلس در جانلج راتلخ تردالشلهدا محلزه ك
علن یآهذلر حاشلد و در جانلج چلح او

جعفر رار .و خدیه و فا هه وادر اورراهموننی ،حمسن را بر روی دتخ خود رفته و ر خهكنان
از عقلج آخنلد .پلس چلون یآهذللر ایلن اوضلاع را بذرنلد فر خلاد كنللد هـذا یـووكن الـذی كنــمت
توعاو .الیوم جتا ّكل ن س واعهل ون ریر حم را و واعهل ون سـو ّ
تـود لـو ّا .بیفـا و بینـه
اواا حعیاا خعین این اتخ روز مشا آنچنان روزی كه حه مشا وعده داده شده ،اوروز ویخاحد هلر
نفیس آ ه را كه عه كرده اتخ از خررات حاضر ،و آ له را كله عهل كلرده اتلخ از حلدهیا و
شرور ویبیند و آرزو ویكند كه كاش وابنی این و بنی آن راه دوری بود.
وف ك و خد چلون ح لرت صلادق حله ایلن وقلال رتلرد ر خسلخ ر خسل شلدخدی و
فروود روشن وذاد دخدهای كه نزد این ك
قصه ر خان نگردد و ون نرز ر خسمت و عرض كردم فدای
تو شوم ،چه ثواب دارد این ر خس ؟ فروودند كه این ثوای دارد غرروتناهی از برای كیس كله
شلرعه حاشللد .پلس وللن عللرض كلردم كلله فلدای تللو شللوم در آن هنگلام دخگللر چله خواهللد شللد؟
ح رت صادق فروود كه ح رت فا هه برخرزد و عرض كند كه خداوندا وفاكن حه وعدهای
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كه حا ون كردهای در حاحخ آ ایی كه حه ون هلن كردند و ح ورا غصج كردند و ورا زدند و حه
ج ع آوردند حه تتههایی كه حه فرزندان ون كردند .پس حگر خند بر او وطجكه آ ا ای هفتگانه
و حاوطن عرش خدا و هر كه در دنرا و حتخالثری اتخ و مهگی خروش بر آورند .پلس منانلد
احدی از كشند ان و از تتهكاران بر وا و آ ا كه رایض بودند حه تتههای وا وگر آنكه هر خك
هزار ورتذه در آن روز كشته شوند.
و نرز عرض كردم كه ای ووالی ون عی از شرعران مشا هستند كه قاج حه این نرستند
كه مشا و دوتتان مشا و دمشنان مشا در آن روز زنده خواهرد شد .فرولود وگلر نشلنردهای تلخن
ك
جد وا رتولخدا را و تخن وا اه بیخ را كه ك
وكرر خذر دادهامی از رجعلخ؟ پلس خبوانرلد آخله

كر می له و لنــذخ ّقفن وــن العــذاب االدین دو .العــذاب اال كغــر را و عللتاب یشللتر از عللتاب حعللدتر،

علتاب بللرزخ اتللخ و عللتاب ب ر تلر عللتاب قراوللخ اتللخ و آ لایی كلله در شللناخ وللا تقصلرر
كردهاند وی و خند كه وعلین رجعلخ آن اتلخ كله پادشلاهی حله ولا بلر لردد و وهلدی ولا پادشلاه
ردد .پس وای بر اخشان! وگر پادشاهی را كیس از وا رفته اتلخ كله حله ولا بلر لردد؟ و حلال
نذوت و والخخ مهرشه حا وا اتخ .ای وف ك ا ر ك
اخنكه تلطنخ حا ین و هاهری و ك
تدبر مناخند
شرعران وا در قرآن هرآخنه در ف رلخ وا هرچ شك و ش های ننهاخند .وگر خنواندهاند آخه كر میه
ّ
و نر خـا اّ.نـ ّـن عــّ الــذین است ــع وا یف االرض و جنعل ــن ّ
اةــة و جنعل ــن الــوارثنی و ّنكــن هلــن یف
االرض و نــر ی فرع ـ  .و هاوــا .و جنودمهــا وــفن وا كــانوا حی ـذرو .خعللین اراده كللردمی كلله و ك للخ

حگتار می بلر آنچنلان كسلای كله آ لا را ضلعرف مشردنلد در زولنی و قلرار حلدهمی اخشلان را ك
اهله و
ك
وارثان در زونی و حنهاخانمی بواتطه اخشان و متكن اخشان در زونی حه فرعون و هاوان و جنلود و
لشللگر اخشللان از آ للا آ لله را كلله از آن بللر حللتر بودنللد .و واهلل ای وف ك ل تن خ ل ای لن آخ له در

حیناتراجر اتخ و تأو خلش در رجعخ وا اه بیخ.
پس ای وف ك برخرلزد ك
جلدم علیل بلن احلسلنی و پلدرم اولام ك
و شلكاخخ
حمملدحاقر
كنند حه ك
جد خود خامتالنذرنی از آ ه از تتهكاران كاوخ حه اخشان رترد .پس برخرزم ولن
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و شكاخخ كمن از آ ه از ونصور دوانیق حه ون رترد .پلس بلر خرلزد فرزنلدم اولام ولویسكلاهن و
شكاخخ كند حه ك
جد اجمد خود از تتههایی كه از هارونالرشرد حه او رترد .پس برخرزد عیل بن
وویس الرضا و شكاخخ كند از وأوونالرشرد ولعون ،پس برخرزد اوام ك
حممدتیق و شلكاخخ كنلد
حه ك
جد خود از وأوون و غرر آن ،پس بر خرلزد اولام علیلنلیق و شلكاخخ كنلد از وتوكل  ،پلس بلر
خرزد اوامحسلن عسلكری و شلكاخخ كنلد از وعتهلد ،پلس برخرلزد وهلدی آخرالزولان حلا جاوله
ُ
خونآلودی كه ح رت یآهذر در بر داشخ در جنل ا ُحلد در روزی كله یشلای وذلاركش را
شكستند و وطجكه حسراری در دور و كنار آن ح رت اخستاده حاشند .پس عرض كنلد كله خلا
ك
جد ب ر وار تو ورا وصف كردی برای وردم و دلر قرار دادی و ورا حه نام و كنرخ و صفخ خود
بر وردم خواندی و كیس ا اعخ ورا نكرد و انكار ح ورا كردنلد و فتنلد حعیضل از اخشلان كله
ك
هنللوز وهللدی آل ك
حممللد وتولللد نشللده و ههللور ننهللوده و ایلن نرسللخ وهللدی ،و علی فتنللد كلله
ً
وهدی نذاخد حاشد احدا ،و فرقهای اعتقاد حه این داشتند كه وهدی ورده اتخ و غرذخ نرسخ
از برای او .ز یراكه ا ر ویبود ایلنقلدر غاخلج منلیبلود و ولن از ایلنمهله اعتقلادات فاتلده صلذر
منودم در راه خدا تا اخنكه حاال خداوند عاو ورا رخصخ داد در ههلور و اخنلك حله خلدوخ مشلا

اخستادهام .پس ح رت یآهذر ویفرواخند احلهاهّلل الذی مامنا وعاه و اورثنا االرض ّ
نتغوأ وـن
اجل ّنة حی نشا فنعن اجر العاولنی خعین محد ویكمن خدا را كه وعدهای را كه حه وا كرد صدق
و صحرح بود و وا را وارثان زونی ردانرد كه از هبشخ و نعههتای آن ك
وتنعن حاشمی هر جوری كه

خبواهمی .پس نركو اتخ اجر عهل كننلد ان .و ولیفرواخلد آولد فلتح خلدا و هلاهر شلد فتله او
ّ
چنا ه خدا فرووده هو الذی ارسل رسوله حاهلای و دیـن احلـو لیظ ـره عـّ الـاین كلـه و لـو كـره
املشرك  .خدا اتخ كه رتول خود را حه هداخخ در دین ح فرتتاده كه مهه دین را هاهر كند
ا رچه وشركنی اكراه داشته حاشند .پس خبواند ّانا فتحنا لك فتحا وغینا لیض ر لك اهّلل ّ
واتقام ون
ّ
ذنغك و واتأرر و خ ّمت نعهتـه علیـك و هیـاخك مـرا ا وسـتقیها و خنصـرك اهّلل نصـرا عز یـزا خعلین ولا

نصرج تو منودمی فتح و فرروزی آشكاری را حه جهخ اخنكه بیلاورزد از بلرای تلو خلدا آ له را كله
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ك
ك
وقدم شده اتخ از ناه تو و آ ه كه ومخر شده اتخ ل خعین ناه تشته و آخنده تو را بیاورزد ل
و متام كند نعهلخ خلود را بلر تلو و تلو را حله راه وسلتقمی هلداخخ كنلد و تلو را نصلرت كنلد حله نصلر
ّ
ع ی ی .وف ك عرض كلرد فلدای تلو شلوم چرسلخ وعلین ایلن آخله؟ لیض ـر لـك اهّلل واتقـام وـن
ّ
واتأرر و حال اخنكه ناهی از برای یآهذر نرسخ .فروود ای وف ك
ذنغك و

جناب رتول خدا

دعا كرد كه خداوندا ناه شرعران برادرم عیل بن ای الج و شرعران فرزندان ون كه اوصرای
ونند ،تشته و آخنده اخشان را بیاورز تا روز قراوخ و بر ون حلار كلن و ولرا روز قراولخ حله تلذج
ً
ناهان كاوخ رتوا وكن .پلس خداونلد ناهلان آن شلرعران را بلر ح لرت حلار كلرد و رعلا را از
بللرای آن ح للرت آورز خلد .پللس وف ك ل ر خسللخ ر خسل شللدخدی و عللرض كللرد ای ت لرد و
وللوالی وللن اخنللا ف ل خللدا اتللخ بللر وللا حلله بركللخ مشللا اواوللان .اوللام فروللود ای وف ك ل ای لن
خمصوص تو و اوثال تو اتلخ از شلرعران خلالّ ولا ،پلس تلو ایلن حلدخد را نقل وكلن بلرای
اعیت كه در وعصرخ خدا رخصخ وی لذند و هبانه ویجو خند ز یراكه اعتهاد ویكنند بر این
ف رلخ و ترك عذادت ویكنند و از وا فاخلدهای حله حلال اخشلان خنواهلد خبشلرد چنا له خلدا
فروللوده اتللخ در قللرآن كلله شللفاعخ كللرده من لیشللود كیس ل وگللر اخنكلله پسللندخده حاشللد و آ للا
شرعرایاند كه از خشرخ خدا ترتانند .وف ك عرض كلرد كله ای ولوالی ولن آخلا آخله لیظ ـره

ّ
عّ الاین كله ولو كره املشرك  .كه یآهذر خواندند وگر هنوز بر مهه دخنا غالج نشده بودند؟
اوام فروود ای وف ك ل ا لر بلر مهله دخنلا غاللج شلده بودنلد هیلود و نصلاری و ك
تلج كننلد ان و

وتاهج فاتده در زونی منیواندند و غالج ویشود وقخ ههور وهلدی بلر مهله ولتاهج و
دخنا و این آخه در آنوقخ حه عه ویآخد كه ح رترتول رجعخ ویفرواخد و مـاتلوهن ّ
حـیت

ّ
ال تك  .فتنة و خك  .الاین كله هّلل پس ح رت صادق فروود قامئ مشا در رف او حسوی كوفه
بذاراند خدا از برای او حه شك ولخ از ط چنا ه بلر ح لرت ایلوب
قسهخ مناخد نجهای ط و نقره و جواهرات را بر اصحاب خود .وف ك

حارانرلد و آن ب ر لوار
رترد كه ا ر خكی از

شرعران مشا اررد و قرض داشته حاشد از برادران ومون چگونه خواهد بود؟ ح رت فرولود كله
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كاول ورتذه ح رت وهدی ندا ویفرواخد كه هر كه قرض بر خكی از شرعران وا داشته حاشد بیاخد
ك
و از ون حگررد .پس خك خك را ادا فرواخد حیت خك كله ترری و خك دانه خردیل را ادا مناخد.
و اوا حعد از اخنكه هر خك هر خك از ك
اهه در خدوخ یآهذر شكوه از دمشنان خود كردنلد،

پس بر ویخرزند خك خك از نقذلایی كله در هلر عصلری قلامئ وقلام اولام خلود بلودهانلد و ك
حجلخ
بودهاند بر وردم و آ ه از دمشنان اخشان حه اخشان رترده حاشد خلدوخ ح لرت خلامتالنذرلنی
عللرض ولیكننللد و در ایلنوقللخ كلله نوحللخ حلله شلرعران ولیرتللد بللر ولیخرلزد تللركار شلرخامحللد
اعیلاهلل وقاوه و رف یفاخللد اعطوه و عرض ویكند ای ب ر وار چون تو حله ولن فرولودی تله
دفعه و اور كردی ورا حه هداخخ خلل  ،آولدم در ورلان اخشلان و اولر تلو را رتلانردم و اخشلان ولرا
تكتخج كردند و انكار كردند ف اج تو را و تصدی ورا نكردند و دین تو را از ولن نگرفتنلد وگلر
قلریل كه پتیرفتند و حا ولن دوتلیت كردنلد و تصلدی ولرا و اولر تلو را كردنلد .پلس چلون اخشلان
دوتخ ون شدند آ ا در صدد اذخخ و كش اخشان بر آودند حه جهخ دوتیت حا ون و ون در
احرای دین تو كله تآریلر داده بودنلد ك
جهلال ولیكوشلردم ،آ لا حلا ولن دمشلین ولیكردنلد و هر لاه

ف رلخ مشا را وی فمت اخشان كرد ویكردند و هر كس وش حه ف اج مشا ولیداد در یپ اذخلخ

او بر ویآودند تا او را حه قت برتانند و هر اه احكام مشا را جاری ویكردم تكفرر ورا ویكردنلد و

ك
تج ون ویمنودند از برای اخنكه چرا تو را دوتخ ویداشمت و ورا غایل وی فتند وهكتا آ ه از
ك
وطهای نواصج و عوام نواصلج حله اخشلان رتلرده اتلخ مهله را علرض ولیكننلد خلدوخ آن
ب ر وار .و ح رت یآهذر خك خك از ك
اهه را حشارت حه فتح و نصرت ویدهند و اخشان در ركاب
ك
ك
جد خود جهاد ویمناخند و در ك
تنعن وشآولند تا اخنكه عاو حه ونهتای تریق خود ویرتد چنا ه

هرچه یآهذر در عاو بیشتر ااند چون عق ك اتخ ذهتا عاو در عق ترر ویكند تا حله ك
حلد

كهال ویرتد وث اواخر برزخ كه دخگر مهله علاو عاقل ولیشلوند و مهله لادات كقلوه ناورله و

نذای از برای آ ا حاص ویشود و از برای نذات كقلوه حرلوای حاصل ولیشلود و مهله اشلراء
كاو ویشوند تا وناتذخ حا آخرت و قراوخ یدا ویكنند.
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ّ
مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
و
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«ووعظه چ ل ّ
وسوم»

حسن اهّلل الرمحن الرحمی

رب العــاملنی و مـ ّـّ اهّلل عــّ ّ
احلهـا هّلل ّ
حممــا و آلــه الطــاهر ین و لعنــة اهّلل عــّ اعــاا ن و

اام حقوم ن و نام شیعهتن و ونكر ی ف اجل ن ون ّ
اجلـن و االنـس وـن االولـنی و االرـر ین
ایل یوم الاین.

ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود ویفرواخا« :فلوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة
ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو».
در تفسرر این آخه شر خفه تخن در وعین چهار تفر كله خداونلد بلرای حنلد ان خلود ك
وقلرر

فرووده ،بود .ز یراكه خدا ویخواهد اخشان را از ادی درجات نقصان حله اعلیل درجلات كهلال
برتلاند و تللا اخشللان در راه او خللود را فللای و و لهح نسللازند و در ا للاء و صللفات اذهلی تلرر
نكنند ،چننی وقاوی برای اخشان حاص خنواهد شد ولكن خود حه خود منیتوانند حه این وقام
برتند وگر اخنكه اتتادی كاو برای اخشان حاشد كه چون از او اخت منودند و خود را تسلمی او
كردند ،آنوقخ صاحج چننی وقاوی خواهند شد .و فمت برای مشا كه این تفر در اوروز بلرای
مشا مهنی اتخ كه از ونزذهای خلود بیلرون آولده در ایلن جمللس حاضلر شلو خد و عللن حتصلر

منوده ،چون حه ون ل خود كه تفر ك
توم مشا اتخ بر ردخد اه خود را دعوت كنرد و ایلن تلفر
چهارم مشا حمسوب ویشود .از له علووی كه در این چند روز برای مشا بیان كردم احواالت
ك
رجعلخ یآهذلر و ك
اهله لاهر ین علاو تلریق
ههور و رجعخ بود .تخن حله اخنجلا اجناورلد كله در
ِ
ویكند حطوری كه وانند عاو برزخ كقوه ناوره و نذای در او هبن ویرتد و صاحج عق ویشود
ك
و آثار عق ك روز حه روز در او بیشتر جلوه ویكند و چون این عاو روی هن رفته خك شخّ
اتخ كه صاحج عق و روح و نفس و ذرعخ و ك
واده و وثال و جسن و صاحج قوای حا نه
و صاحج قوای هاهره و صاحج صدر و رأس و عق و فلماد ولیحاشلد ،چنا له در حلدن مشلا
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مهه این عطوات هسخ .ز یراكه حدن مشا هن بر ذ مهلنی علاو اتلخ چنا له ح لرتاورلر
فروودند:

ّ
أ تـــــــزعن انـــــــك جـــــــرم مـــــــضیر

و فیــــك انطــــ ی العــــامل اال كغــــر

و انـــ الكتــــاب املغــــنی الــــذی

حأحرفـــــــــــه خظ ـــــــــــر امل ـــــــــــهر

ذهلللتا چلللون عهلللر تلللو حللله چهللل تلللالگی رتلللرد علللنی كهلللال او اتلللخ و تلللرر ولللیكنلللد در
چه تالگی تا اخنكه چون وروه درخخ كه ویرتد ویر یزد ،پس عهر تلو ولیكاهلد و از چهل
ك
تنزل ویكند و اعراض را بر رف ویكند از خود تا اخنكه وقیت كه ویخواهد از ایلن علاو بلرود،

كاول از اع ای حعرده روح كشرده ویشود ،حعد از قوای هاهره .و حه ترترج ُبعد و قرب اع ا و

قللوی روح بیلرون ولیرود از احعللد ایل اقللرب و آخللر ع للوی كلله از آن روح بیلرون و لیرود قلللج
اتخ .ذهتا از این حدن عاو ،كاول قوای حعرده كه ح رت فا هه اتخ صعود ویمناخلد از ایلن
عاو حه آ ان و از جسن این عاو و اع ای این عاو بیرون ویرود ز یراكه عصهخ وقام اتف
امئه اتخ پس اول اتاف صعود ویمناخد حه ترترلج از احعلد حسلوی اقلرب تلا آخلر قللج صلعود
ویمناخد و حعد از ح رتفا هه ح رت اوامحسن عسكری و حعد از او اوام عیلنیق و حعد از
او اوام حمهدتیق و حعد از او اوامرضا و حعد از او اواموویس و حعد از او ح رتصادق و حعلد از
او ح لللرتحلللاقر و حعلللد از او ح لللرتتل ك
للجاد و حعلللد از او ح لللرتقلللامئ و حعلللد از او ح لللرت
تردالشهدا و حعد از او اوامحسن و حعد از او ح رتاورر صعود ویمناخنلد حله آ لان ،و حعلد از
مهه ح رت یآهذر كه در وقام قلج عاو اتخ صعود ویكند حه آ ان .پس عاو هرج و ولرج
ولیشلود تللا چهل روز و ایلن وقللاوی اتلخ كله ورلخ هنلوز لرم اتللخ و علاو روح و عقللیل در او
نرسخ كه شعوری و ذهین داشته حاشد و چنان هرج و ورج شود كه وردم ندانند اك و شرب و
ك
نوع اك و شرب را و لتت را نفههند و ندانند لذاس چرسخ و برای چه خوب اتخ وهكتا حه
انواع یشعور هیا هر خك حقدر وقام خلود رفتلار شلوند حعیضل ك
اشلد اتلخ یشلعوری اخشلان و

حعیض كهتر و كهتر كاال قلر و ح رت یآهذر حا ك
اهه در بیخاهقدس اور ویفرواخند حه اترافر
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كه صور را حدود حعد از چه روز.

و این اتخ ك
تخ اخنكه چه روز وی ترد و قراوخ ویشود كه خداوند عاو حنران عاو را

از ده قذ ه خل كرده قذ های از عرش و قذ های از كریس و هفخ قذ ه از افطك هفتگانه
و خكقذ ه از زونی .و ایلن دهقذ له چلون دوره لاد و نذلات و حرلوان و انسلان را لی كننلد
چه دوره ویشود و از این اتخ كه جسد انسان چه ورتذه دارد .و چلون چهل ورتذله دارد
جسد عاو پس ح رت یآهذر از جسد عاو حه چه روز بیرون ویرود حه اخنكه هر روزی خك
ورتذه از وراتج عاو را ی ویكند و از آن وقام ك
توجه خود را بلر ولیدارد تلا روز چهللن كله ورتذله
قلج را ی ویمناخد و از قلج صعود ویمناخد و از عاو بیرون ویرود .چنانكه روح چه ورتذه
ك
از جسد ادی تلا انسلانرخ را لی ولیمناخلد و تعلل را بلر ولیدارد حله اخنكله كاول روح لادی
بیرون ویرود از جسد ادی و از اخنجا روح نذای را ویكشد و روح حروای را بیرون ویبرد و
روح نا قه قدتره انسانره را بیرون ویبرد و از این دورههای چهار انه در هلر خلك ده قذ له را
لی ولیكنللد تللا از آن آخللر وقللام خللود بیلرون ولیرود و چنللان اتللخ انسللان كلله عق ل او از كاول
فولرخ تا چه تال هر تال خك ورتذه بر او ز خاده ویشود و او حله متلاوی تلرر ولیكنلد و دوره
ك
آخر كه حسر رترد تریق ویكند و ورتذهای از وراتج چه انه را ی ویكند حه اخنكه هر ده تال
خك دوره را ی ویكند از اد و نذات و حروان و نا قه و صعود ویكند تا تال چهلن عق او
كاو ویشود و مهه وراتج را ترر كرده و این دوره چهلن را نرز ترر ویكند و از آجنا ن ول ویكند
و هر تایل خك ورتذه از وراتج را وی تراند تا حه مهان جسد فولرخ ویرتد .و از این اتلخ
كه حوصله از او ویرود و خصلخ ف را از او وشاهده ولیمنلایی و خشلك ولیشلود حلدن او،
حلكه او ولرده اتلخ كله حله انلدك چرل ی روح از حلدنش صلعود ولیمناخلد و هرچله از ك
حلدی كله

ن ولش متام شد جتاوز كند از آن وقاوی كه كاول عق حه او تابیده بوده در فولرخ آنوقخ هرج
ك
و ورج او اتخ .و دخگر هركیس حقدر ك
تریق و ك
تنزل او .چنان بود عاو و تریق كرد تلا
واده او اتخ
ك
وقیت كه ح رت یآهذر رجعخ فروودند وقام چه تالگی و كهال عاو بود ز یراكه عق ك در
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ك
آن بود و از آن وقام حه تدر خج ك
تنزل كرد تا اخنكه عق او حكیل متام شد ،پس هرج و ورج ویشود

تا چه روز و ك
اهه در بیخاهقدس ن ول اجطل ویفرواخند و اور ویفرواخند اترافر را كه صور
صع را حدود.
و كاوا بیان از برای صور این اتخ كه تركرج او را ا ر تعذرر بیاور می در این عاو حه شلك
ك
لج ته او كه دو وشهاش حاشد و خك
صنوبری اتخ و وثلخ اتخ و او را دو توراخ اتخ در ِ
توراخ در رف حاال اتخ و در آن توراخ حه عدد ر ذینفس اه آ ان توراخ اتخ كه

هر خك از توراخها حه خكی از وطجكه و اه آ ا ا وتعل اتخ و خك توراخ او حه خ زونی
اتللخ و آن تللوراخ حلله عللدد ر ل انسللان و حر لوان و نذللات بل كلری و حبللری تللوراخ دارد و هللر
توراخی وتعل حه خكی از اخنلا ولیحاشلد .و ایلن را صلور كاول و صلور صلع ولی و خنلد .پلس
اتللرافر حلله اولر ك
اهلله تللطماهلل عللهینا علنی روی خللود را حلله وطجكلله ولیكنللد پللس وطجكلله

وی و خند كه این اتخ هطكخ وطجكه .و در روی زونی نرز چننی ندای ویرتد پس اترافر
نفس را حاال ویكشد كاول از آن توراخی كه حه خ زونی اتخ ر ارواح كشرده ویشلود و
ً
قاحض ارواح رعا ع راجر اتخ و حعد از توراخی كه حه خ آ ان اتلخ رل ارواح اهل
ً
آ ان كشرده ویشود در صور و نرز قاحض ارواح وطجكه رعا ع راجرل اتلخ و حعلد ع راجرل
قذض روح ویكند اترافر و وركاجر و جذراجر را و خود ع راجر هن نرز ویوررد و این اتلخ
كه خدا فرووده و معو ون یف السهوات و االرض خعین هرچه در آ ان و زولنی اتلخ ولیورلرد.
پس ذاتاهلل العلرا حا لساناهلل ندای ولیكنلد كله ملـن امللـك الیـوم كلی اتلخ صلاحج وللك در
اوللروز؟ هلرچكللس نذاشللد كلله جللواب دهللد ،پللس حللاز لسللاناهلل و خلد هّلل الواحــا ّ
القاــار از بللرای
خداوند كقهار اتخ .پس چهارصد تال حله ایلن لور اتلخ تلا اخنكله خلدا اولر ولیكنلد كله كل
ّنـا االرض ّ
وسلطح ولیكننلد و ّ
ارض را ك
وـاا و ولیكشلمی زولنی را كشلردی ،و آ ا لا را ولیآورنلد

نزدخك زونی و حدل ویمناخند هر خك را حه نوعی دخگر چنا له خلدا ولیفرواخلد یـوم ّ
تغـال االرض
ایر االرض و السهوات وط خات خعین روزی كه حدل كنمی زونی را غرر از این زونی و آ ا ا را در
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ّ
السجل للكتج و كنار وی تارنلد .و ایلن ك
تلخش
هن بریچمی و وی یچند آ ا ا را در هن كطی
این اتخ كه آن آ ان و زونی الی این دنرا اتلخ و قاحلرلخ از بلرای قراولخ نلدارد و زولنی را
نذاشلد و از بلرای ایلن

نوعی دخگر ویكنند و آن را ویكشلند حله جهلخ اخنكله جلای ولردم تنل
ّ
ّ
وـاا و فرولوده خاوعشـر ّ
اجلـن و االنـس ا .اسـتطعمت ا.تن ـذوا وـن
وطلج خدا فرووده و ّنـا االرض
ّ
امطار السهوات و االرض فان ذوا ال تن ذو .اال حسلطا .خعین ای روه جن و انس ا ر اتتطاعخ
دار خد كه نفوذ منایید در اقطار آ ان و زونی ،پس نفوذ مناییلد و منلیتوانرلد چنلنی كنرلد وگلر حله
تلطنخ .و زونی را تلطرف ویكنند ماعا م ص ا ال تر ی فهیا عوجا و ال اوتا خعین صاف ویشود
زونی حه قسهی كه پسیت و حلندی برای آن حایق منیواند و روی آفتاب حه زونی ویشود خبطف
آن زوان كله پشلخ او حله زولنی اتلخ .و كیسل دخگلر نرسلخ وگلر وجلهاهلل و ك
اهلهانلد تلطماهلل
ّ
ّ
علهین وجهاهلل چنا ه ویخوای كل ی هالك اال وج ه و عدد وجه را حگرری حا آن ب ر واران

وقاح ویشود حه اخنكه حگلو یمی «واو» شلش و «جلمی» تله و «هلا» پلنج و ایلن روی هلن رفتله
چهارده ویشود حه عدد یآهذر و ك
اهه و فا ههزهرا تلطماهلل عللهین .ایلن اتلخ كله خودشلان
ك
فروودند حنن ونادو .و حنن جمیغ  .و نرز حدخیث دخگر فروودند كه خدا اجل از تللطنخ اتلخ
حلكلله تلللطنخ نقللّ او اتللخ چگونلله نلله و حللال اخنكلله ای لن تلللطنخ خ لك صللفیت اتللخ از
صفاتاهلل و ك
اههاند تطماهلل علهین اعظن صفاتاهلل .پس خدا نا اتخ ولكن حه اخشان
نا

اتخ و اخشانند لساناهلل و در ز خارت ویخوای السالم علیـك خـا لسـا.اهّلل النـا و پلس

لساناهلل اتخ كه اور ویكند و اترافر زنده ویشود و حه او ویفرواخد كه صور ثای را حدولد.
پس ویدود حطوری كه حه آتش دورده ویشود ،خعین حله پلاینی ولیدولد و كاول كله ولیدولد از
توراخ حاال ارواح ر اه آ ان حه اجساد اخشان بر وی ردد و زنده ویشوند و حعد از توراخ
ً
پاینی ارواح ر اه زونی حه اجساد اخشان بر وی ردد بر خطف كاول كه كاوال روح اه زونی را
رفخ و ثانر ًا روح اه آ ان را .و ك
اول لوع او نور حه تر
تخ این این اتخ كه چنا ه آفتاب ِ
دیوار ویتاحد و از آجنا هپن ویشود حه ارض و آخر غروب او نرز از تر دیوار اتخ چنلان اتلخ

534

ً
وثط او از حریث وث صور كه هرچه حرات جاری ویشلود عنلداهلل كاول حله صلور ولیتاحلد و از
صور هپن ولیشلود و مهچنلنی آخلر ولوت حله او بلر ولی لردد و ولثلش آن اتلخ كله چلون صلور
صنوبری اتخ و اعطی او اقرب حه وذدء اتخ و الطف و اتف او احعد اتخ و اكثف ،شك
قلج هن نرز صنوبری اتخ و اعطی او اقرب حه وذدء اتخ و الطف و اتف او احعلد اتلخ و
َ
ك
اكثف .و چون كاول نطفه كه در رحن كاوهات قرار وی ررد و دو ولك خطقه از دهان وادر داخ
در رحن او ویشوند كه آن ز خد خا عهروی كه در كهون نطفه اتخ خلقخ او را بر وجه اقت ای
نطفلله مناخنللد و هللر ع للوی از اع للای او را در جللای او حگتارنللد تللا خلقللخ او متللام شللود و هللر
ع وی از اع ای او را در جای خود حگتارند تا خلقخ او متام شود و ناقّ نذاشد ،پس كاول
نطفهای كه وی تارند از برای آن ف وقام قلج او اتخ و حعد نطفه دخگر وی تارند از بلرای
دواغ او و نطفه دخگر از برای كذد او وهكتا جوارحی را كه اقرب اتخ اقلرب و جلوارحی را كله
احعد اتخ احعد تا آخر اع ا هر خك را بر جای خود وی تارند و چون خلقخ متلام شلد حله كاول
چر ی كه از خلقخ او روح دورده ویشود قلج او اتخ و حعد حه مهنی ترترلج كله تشلخ تلا
آخر قطعله خلقلخ او از ع لوی كله احعلد اتلخ از مهله اع لا .و در وقلیت كله روح از او رفتله
ویشود كاول ع وی كه روح از او التفات خود را بر ویدارد آن ع و احعد اتخ و آخر ع وی
كه روح از او التفات خود را بر ویدارد قلج اتخ ،ذهتا صور هن چنان اتخ و كاول حرات حله

او و لیرتللد از وذللدء و آخللر حر لات از او و لیرود .و حللا ن صللور قلللج وللمون اتللخ كلله ر ل
فروضات كاول در آجنا ویشود و از آجنا هپن ویشود حه ا لراف و چنا له صلور دو تلوراخ
ً
ً
دارد چنان اتخ قلج وشیت هن دو وش دارد و قلج كاو هن دو وش دارد میرنا و مشاال و
ك
ك
لوش میلنی او وتعلل حلله آ لان اتللخ و للوش خسللار او وتعلل حلله ارض اتللخ .و وذللدء رل
ك
فروضات قلج ومون اتخ ز یراكه هر شریئ وركج از دو جهخ اتلخ جهلیت ولن كربله و جهلیت
ون نفسه .و جهخ ون كربه غرج اتخ و جهخ ون نفسه شهاده اتخ و غرج آ ان او اتخ
و شهاده ارض او اتخ و غرج حاخد ُقه قذ ه حاشد و شهاده خك قذ ه چنا ه این عاو را خدا
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ایاد كرده از ُقه قذ ه از آ ا ای هفتگانه و عرش و كریس و خك قذ ه از خاك كه این ارض
اتلخ .پللس از بلرای انسللان نرلز حلله ایلن نللوع اتلخ خلقللخ وطلاب عللاو چنا له ح للرتاورلر
فروودند:

ّ
أ تـــــــزعن انـــــــك جـــــــرم مـــــــضیر

و فیــــك انطــــ ی العــــامل اال كغــــر

و انـــ الكتــــاب املغــــنی الــــذی

حأحرفـــــــــــه خظ ـــــــــــر امل ـــــــــــهر

و او را نرز دو جهخ اتخ و نه قذ ه او كله آ لای اتلخ كقلوه عاهله و كقلوه عاقلله و كقلوه

ك
وتفكره و وتخرله و فهن و وهن و خوف و اورد و حرات اتخ و خك قذ ه اریض اتخ و مهنی

جسد اتخ و آ ا لای او غرلج او اتلخ و ارض او شلهاده او اتلخ و ایلن جسلد او آن خلك
قذ ه اتلخ و از ایلن اتلخ كله خلدا ولیفرواخلد وـن جـا حاحلسـنة فلـه عشـر اوثاهلـا و وـن جـا
ّ
حالسیجة فالجیز ی اال وثل ا و در جایی دخگر ویفرواخد مفااماحك وـن حسـنة مفـن اهّلل و واامـاحك
ون سیجة مفن ن سك خعین هر حسنهای كه حه تو برتد از خدا اتخ و هر ناهی كه حه تو برتلد
از نفس خود تو اتلخ .پلس تلرجه ایلن خلك قذ له اتلخ و از انرلخ شلخّ اتلخ و ایلن آن
فرض حا ین از وذدء نرسخ .و آ ه فریض كه از وذدء حه اشخاص ویرتد كاول حه قلج ومون

ویرتد و از جانج ون كربه او حه اه آ ان ودد ویرتد كه غرج اشخاص حاشد و از جانج
ً
ً
ون نفسه او حه اه زونی كه اجساد حاشند تكو خنا و تشر خعا ز یرا كه اجسلاد از جسلد او خنلد و
ارواح از روح او و این خلقخ تاح وجود او خند چنانكه ا لر او نذلود هلرچ ووجلودی نذلود و خلدا
مهان را خل كرد و حس و مهه اه آ ان و زونی تاح وجود او خند چنا له خلدا فرولود لـوال ك
ملارلقـ االفــالك و لــوال عـّ ملارلقتــك تللأو خلش و تفسلررش ایلن اتللخ كله ای یآهذللر ا للر تللو

منیبودی در غرج ،هرآخنه شهادهای خل منیكردم ز یراكه شهادهای و عریض خل كردم كه تو
شناخته شوی چنانكه فروود كن

كنزا ل یا فاحغغ ا.اعرف فخلق اخللو لكیاعـرف و ا لر

عیل نذود تو را خل منیكردم ،خعین تأو خلش این اتخ كه ا ر قصد ون وعرفخ عیل نذود هرآخنه

تو را حه ك
نذوت منیفرتتادم بر وردم تا اخنكه عیل را حشناتلای حله ولردم چنانكله در غلدیر خلن از
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ّ
ّ
برای یآهذر نازل شد كه خااهیا الرس ل حلغ واانزل الیك ون ّربك و ا .ملت عل مفاحلض رسالته پس
خطاب حه نفس نی كرد خدا كه فروود ا ر نرتای تو پس تذلرش رتلالخ نكلردهای و حله ا لاع
شرعه و ك
تین ح رتاورر نفس یآهذر اتخ و ثاحخ اتخ ایلن چنا له در ز خلارت ولیخلوای

اش ا ّا .ارواحكن و ن ركن و ینتكن واحا شهادت ویدهلن كله روحهلای مشلا و انلوار و رنلخ
ً
ً
مشا خكی اتخ .پس ك
اهه تذلرش رتالخ حاخسخ حكنند بر كاولنی تكو خنا و تشلر خعا چنا له مهله
ً
اترار اركان را و علوم اخشان را در این خزاجن تاردهاند تكو خنا حاخد واتطه وجود خل حاشند و
برتانند آن وتاجط اركان را حه كاولنی تا اخنا واتطگان وابنی خدا و خل حاشند و خل تلاح
ً
وجود ومون اتخ حقرقتا كه ا لر او نذلود خللیق نذلود و خلدا مهلان را خلل كلرده چنا له خلود
ویفرواخد حو و رلو ال ثال بیفها و ال ثال ایرمها خعین ح اتخ و خل  ،ثالیث بنی ایندو
و غرر ایندو نرسخ .پس قلج ومون اتخ از شعاع قلج یآهذر و قلج یآهذر صور اول اتخ
و صللور ،ههللوری اتللخ حلله واتللطه قلللج وللمون و او شللعاع قلللج وللمون اتللخ و قلللج وللمون

شعاعی اتخ از او و وذدء و ونهتی .و مهه خرلرات و فروضلات و ارواح آجنلا اتلخ و او اتلخ
ك
كاول واخل اهلل و خامتالنذرنی .و چون عاو حه ونزله ف اتخ و كاول روح حه قلج ف تعل
وی ررد ذهتا این عاو نور قلج یآهذر اتخ و صور هاهر آن نور اتخ .پس مهه ارواح كاول حه
ك
ك
قلج تعل وی ررد و آخر از قلج تعل بر ویدارد .پس ایلن اتلخ كله حرلات و ولوت علاو در
صور اتخ و از صور اتخ و وذدء و ونهتی ،صور اتخ .و چه روز قذ از اخنكه خدا قراوخ
را برپا مناخد حارای شدخد كه از او بوی وین اتتشهام ویشود ویحلارد و رنل

او تلفرد اتلخ و

احدان را كاو ویكند تا اخنكه صور دورده شود حاوراهلل و روح در احدان حتاحد .پس چون تر بر
دارند از قذور عاو را نورای و نوعی دخگر بذرنند و دهشیت حه اخشان رو كند كله ترصلد تلال در
قذر ك
وعط اانند .پس مهه عاو كه ورده بودند تر بر ویدارند كه قراوخ برپا شده اتخ .پلس

ك
ك
خداوند عاو ویفرواخد ونذر وترله را وی تارند در عرصه حمشر و آن ونذر هزار پله دارد كه هر پله
ك
ك
از خك جواهری اتخ و خود ونذر از نور اتخ و هر پله تا پلهای هزار تال از تاذهای آخرت راه
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اتخ كه هر تایل صدهزار واه اتخ و هر واهی صدهزار هفته و هر هفته صلدهزار روز اتلخ و
هر روزی صدهزار تاعخ اتخ و هر تاعیت وقاح خكتال این عاو اتخ كه ات ای آخرت
حدوند كه آن اتذان هر آی هفتادمهسر این عاو ویدوند ،خا هر تاعیت هزار تال ویدوند .پس
ك
ح رت یآهذر از ونذر حاال ویروند تا حه عرشه ونذر وینشرنند و ح لرت اورلر در پلله كدوم
َ
ویاخستند و ح رت یآهذر علن محد را ویدهلد حله دتلخ ح لرت اورلر و بلر او نوشلته اتلخ
ك
الالـه ّاال اهّلل ّ
حممـا رسـ لاهّلل عـّ ویلاهّلل و از بلرای او هفتلاد شلقه اتلخ كله رل خلل كاوللنی و
ك
ك
آخر ین در ز یر خك شقه آن ویحاشند و وطجكه ك خملوق را ویرانند حله حمشلر ،و ازدحلام
غر یی خواهد بود! پس عقذهای اتخ در كنار حمشر كه ویرتند حه آن عقذه و آنقدر آن عقذه
تنگی ویكنلد بلر اخشلان كله مهله بلر روی خكلدخگر ولیافتنلد و آنقلدر علرق ولیكننلد كله علرق تلا
دهنشان ویآخد و ندای برتد حه اخشان كه هر كدام از دخگری ك
تكدری داشلته حاشلرد از هلر كله
حاشد پس عفو كنرد خكدخگر را تا حه زودی حگتر خلد .و ایلن وقلاوی اتلخ كله هلر كلس از كیسل
لی داشته حاشد وطالذه لج خا ح خود را ویكند حه اخنكه هر كس زودتر عفو نكند از برادر
خود ،حسا حاشد كه چندین تال در آن وكان ااند و حعیض عرض ویكنند خداوندا ولا حسلرار
اذخ لخ كش لردمی از دتللخ وللردم ،پللس چگونلله عفللو منللایمی اخشللان را؟ حعللد از آن خداونللد عللاو
چندین قصر از قصور هبشخ حله اخشلان عطلا فرواخلد تلا رایض شلوند و عفلو مناخنلد از دخگلران و
تطیف هلن را از اخشان ویمناخد حه این قصور .پس در صحرای حمشر در ویآخند و ر كاولنی و
آخر ین صف ویحندند در برابر ونذر حه هزار صف و ح رت یآهذر در عرشه ونذلر ولینشلرنند و
توم و تردالشهدا در كپله چهارم وهكتا ك
ح رت اورر در كپله كدوم و اوامحسن در كپله ك
و
اهه
ك
ك
حعد انذرا و حعد نقذا و حعد جنذا هر خك در پلهای از پلههای ونذر وترله نشسته و ح رت یآهذر

ك
حلواس خلود
خلك خطذله ولیخواننلد كله رل اهل حمشلر حشلنوند و اخشلان حله متلاوی لوش و
ك
وتوجله آن ب ر واراننللد .پللس حعللد از آن مهله اهل حمشللر در پللای ونذلر حطللور تل ك
لورك ولینشلرنند و
ونتظرند كه آخا ح رت چه خبوانند ناوه اعهال اخشلان را و مهله اخنلا ناولههلای اعهالشلان در
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دتتشان اتخ و ونتظلر حكلن خداخنلد .پلس خلدا اولر ولیمناخلد خلازن ج ك لخ را كله كلرلدهای
َ
ج ك خ را بر داشته و حه خدوخ یآهذر ویرتد و ح رت ویفرواخند ای ولك تو چه ولكی و از
برای چه تو را خل كرده خداوند علاو حله ایلن نظافلخ و پلاكرز ی؟ علرض ولیكنلد ولن خلازن
هبشمت و اخنك كلردهای ج ك خ را خلدا بلرای تلو فرتلتاده كله حله هلر كلس خبلواهی حلدهی .پلس
ح رت یآهذر ویفرواخد حده حه عیل .پس ح رت اورر كراوخ ویفرواخلد حله شلرعران خلود و
َ
ویفرواخد هر كه را خبواهنلد حله هبشلخ بذرنلد و هلر كله را خبواهنلد حله ك
جهلمن بذرنلد .و حعلد ولكلی
حسرار كر خهاهنظر ویآخد حه خدوخ یآهذر و یآهذر ویفرواخد تو را خدا بلرای چله خلل كلرده؟
عرض ویكند كه ون والك دوزخن و اخنك كلرلدهای ك
جهلمن را آوردهام حله خلدوخ تلو تلا حله هلر
كللس كلله خبللواهی حللدهی .پللس یآهذللر ولیفرواخنللد حللده كلرلدها را حلله علیل .پللس ح للرتاور لر
ویفرواخند تا حه دوتتان خود ویدهد و ویفرواخد تا هركه را خبواهند حه آتش بذرند ز یراكه شأن
ك
ك
اهه اج از این اتخ كه تلطنخ مناخند و حال اخنكه این اوور از شأن نوكرهای اخشان اتخ
و نرلز اخشللان را خل كلدام و كفخاشللهایی اتللخ كلله داخ ل ولیكننللد در هبشللخ و دو زخ هللر كلله را كلله

خواهند چنانكه فروودند اعطی و اتیح ّ
اجلنة و النار كلردهای هبشخ و ك
جهمن عطاكرده حه ون
حممد و عیل بینداز خد در ك
اتخ و خدا ویفرواخد القیا یف ج ّّن ّكل ك ّ ار عنیا خعین ای ك
جهمن هر

كافر حاعنادی را .پس خلیق كه قاحل شلفاعخ هسلتند در روز قراولخ هلزار صلف ولیاخسلتند و
حسللاب رل ایلن هللزار صللف حللا تردالشللهدا اتللخ چنا لله ولیفرواخلد اخ ـاب اخللــو ال ـیكن و
حساهبن علیكن و صد و نود و ُقه صف را حه تنایی شفاعخ ویفرواخد و خك صف را حا ر
انذرا ،ز یرا كه شفاعخ از خ وع اتخ و تردالشهدا اص خ وع اتخ و چنا ه در این عاو
كه دار دنرا اتخ نا اخشان بودهاند ،ذهتا در آن دار جزا نرز اخشلانند لسلاناهلل چنا له مهله
خل در پای ونذر وترله حطور ك
تورك و حا خ وع و خشوع نشسته ونتظر اخنند كه آخا چه حكن

ّ
شود درحاره اخشان از جانج آن ب ر واران .و رشع االموات للرمحن فالتسهع اال مهسا و آنروز
َ
صدا از احدی شنرده منیشود وگر صدای نفس اخشان .پس حعد از آن اشاره ا ایل از یآهذر
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ویشود .پس ح رتاورر خكحرف اههار ویكند كه این در وران اركلان و نقذلا و جنذلا تفصلر
ویشود كه ر خطی ناوههای اعهال اخشان خوانده ویشلود چنا له هلر كلس حله زحلان و
لآخ خود ویفههد و ویبیند این اتخ كه خدا ویفرواخد هذا كتاحنا خنطو علیكن حاحلو خعین
ّ
اورراهموننی اتخ كتاب وا ،و ا ر حا ن این آخه را حگررمی ،نقذاخند كتاباهلل .و ویفرواخد انا ّكنا
نستنسخ وا كنمت تعهل  .خعین این كتاب وا كه حا مشا حه ح تخن وی و خد حه درتلیت كله ولا
ّ
نسخه ویكردمی آ ه را كه مشا عه ویكردخد حه آن .و نرز در شأن ح رت اورر ویفرواخد و كل
ی احصیناه یف اوام وغنی خعین هر چر ی را وا ،در اوام وذنی احصا منودهامی .و ویتوان نقذا را

اوام وذنی فخ .و حعد خداوند عاو اور ویفرواخد تا ز ای ك
وقر حه وث ح رت فا هه و آتلره
دختر وزاحن زن فرعون و ورمی وادر عریس و خدیه ولیآخنلد در صلحرای حمشلر و نلدا ولیكنلد
َ
ولكی از وران زونی و آ ان كه خا اه حمشر بروشرد چشههای خودتلان را كله زنلان حلا فا هله
َ
دختر یآهذر ویآخند .پس فا هه ویآخد در حمشر در حالیت كه صد هزار ولك در مینی و خسار او
رب ك
حاشند .پس حاخستد در حمشر تا اخنكه ندای ویرتد از جانج خداوند ك
العزه كه ای فا هله
چرا هبشخ را و ین منیتازی؟ پس عرض ویكند كله خداونلدا ولیخلواهن ك
علز ی كله حله ولن
رب ك
كراوخ فروودهای بر مهله اهل حمشلر هلاهر تلازم .پلس نلدا از جانلج ك
العلزه در رتلد كله خلا

فا هه هر كه را ویخواهی شفاعخ كن ،آنقدر كه خود رایض شوی .پس ح رت فا هه هر
كه را كه اندك خ وعی حه جهخ تردالشهدا حه او رترده ،او را شفاعخ ویمناخلد و مهله را بلر
شترهای نور وینشاند و اخشان حا وطجكه صدهزار انه و خود او رو حه هبشخ وی تارند .پس
دوتتای را كه شفاعخ كردهاند بر وی ردند و نظر ویكنند عقج تر خلود و حله اهل حمشلر نظلر
ویكنند و اندكی ور ویكنند حه دوتتای كه داشتهاند .پس ندای ویرتد حه اخشلان كله مشلا
هن نرز بر ردخد و هر كه را خبواهرد شفاعخ كنرلد .پلس اخشلان بلر ولی ردنلد و آنقلدر شلفاعخ
ویكنند كه احصا نداشته حاشد .ك
حیت كیس وی و خد حه خكی از وموننی كه ای ومون تو روزی
هوا رم بود در تاخه دیوار خانه ون نشسته و خنك شدهای حه ازای آن ورا شفاعخ كن ،پس
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او را شفاعخ ویكند و ح رت فا هله رل ومونلان را از صلرا ولی ترانلد و صلرا عكلس
والخخ ح رت اورر اتخ و هر كس كه در والخخ هلرچ ر یلی نلدارد حله آی ولی لترد وثل بلرق
ك
الو و هر كس كه توقیف داشته حاشد بر صرا ویواند و حعیض كه اندك واخ حله والختنلد آ لا
ك
وعطلنلد و علی دخگلر از ورلان اخشلان ولی ترنلد و
كندتر ویروند در صرا و عی در صلرا
دخگر حه آ ا هرچ تعی منیرتد ز یراكله هلاهر ایلن پل صلرا از ولو حلار خكتر و از مششلرر كبخنلدهتلر
اتخ و حا ن او والخخ ح رت اورر اتخ.

ّ
مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطاهر ین
و
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رب العــاملنی و مـ ّـّ اهّلل عــّ ّ
احلهـا هّلل ّ
حممــا و آلــه الطــاهر ین و لعنــة اهّلل عــّ اعــاا ن و

اام حقوم ن و نام شیعهتن و ونكر ی ف اجل ن ون ّ
اجلـن و االنـس وـن االولـنی و االرـر ین
ایل یوم الاین.

ّ
ّ
رااونا عامل جلشأنه در كتاب حمكن رود ویفرواخا« :فلوال ن ـر وـن كـل فرمـة وـفن اج ـة
ّ
ّ
لیت ق وا یف الاین و لینذروا موو ن اذا رجعوا الهین لعل ن حیذرو».
چون در این اخام احوال ههور و رجعخ ك
اهه اهر ین را برای مشا بیان ویكلردم و كلطم

حلله اخنجللا ونهتلی شللد كلله چللون شللفرعه روز جللزا در عرصلله حمشللر در آخلد متللام دوتللتان خللود را
شفاعخ ویكند و اخشان را از صرا وی تراند و داخ هبشخ ویكند و بیان منودم بلرای مشلا
كلله از بللرای صللرا دو وقللام اتللخ وقللاوی اتللخ هللاهر و وقللاوی اتللخ حللا ن .هللاهرش از وللو

حار خكتر و از مششرر ترزتر و كبخندهتر اتخ و حا ن آن والخخ ح رت اورر اتخ كه خدا ویفرواخد
حاب حا نه فیه الرمحة و ااهره ون مغله العذاب خعین اورراهموننی حای اتخ كه حا ن او رمحلخ
اتخ و هاهر او عتاب اتخ .و حدانرد كه عرخ وردم در صرا حطور اختطف وراتج خلود
حركخ ویمناخند حسوی وذدء و حعیض از صرا ترنگون در آتش ویشلوند تلا اخنكله هلر كلس
داخ هبشخ ویشود از وموننی حا ح رت فا هه داخ ویشود و از اخشان تمال منیشلود.
پس هرچكس در حمشر منیواند وگلر ناصلی و كلافر و وشلرك و ونلاف  .پلس خلدا حله حسلاب
كلله ك
وااوتللاه
خطیل ولیرتللد و مهلله انذرلا وانفسللاه وانفسللاه و خاننللد وگللر ح للرت یآهذللر
ك
وااوتاه و خان اتخ .پس كاول كیسل كله خلدا از او تلمال ولیكنلد ح لرت نلوح

اتلخ كله

ویفرواخد خا نوح آخا از برای آ ه تو را فرتتادمی حسلوی خلل  ،آن را حله اخشلان رتلانردی و ولرا
شناتانردی خا نه؟ پس عرض ویكند كه خداوندا رتانردم حه خلل آ له را كله ولأوور بلودم.
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پس ندای در رتد كله خلا نلوح شلاهد تلو كرسلخ بلر ایلن وطللج شلاهد ولیخلواهن .پلس نلوح
ویرود در خدوخ خامتالنذرنی و التهاس ویكند كه فدای تو شوم ،تو شاهدی بلر ایلن وطللج
كلله رتللانردم آ لله وللأوور بللودم ،پللس وللرا نصللرت فروللا .و ح للرت یآهذللر ،جعفللر رلار و محللزه
ك
تردالشهدا را حه شهادت از نراحخ خود خدوخ ح رت نوح ویفرتتد ز یراكه او اج از این
اتخ كه حا انذرا وقاح حاشد ز یراكله اخشلان شلرعران یآهذرنلد چنا له فرولوده و ّا .وـن شـیعته
البراهمی و فرووده علها ّاویت كانغیا حـناسـراجیل و شلرعران آن ب ر لوار حسلرار صلاحج عظهلخ
و لیحاشللند چنا لله از اوللام رتللردند از ورتذلله جعفللر و تلللهان ،ح للرت فروودنللد اوللا جعفللر
ك
صاحجوقام اتخ و اولا تللهان فصلیلاهلل علرله و مهچنلنیانلد هر خلك از نظلایر تللهان در هلر
عصری از ورتذه اخشان وث تلهانند چنانكه فروودند یونس بن عغاالرمحن یف عصـره كسـلها.
یف عصره پس در هر خكصد تایل حعد از هجرت یآهذر خكی از ایلن ب ر لواران هلاهر ولیشلوند،
كسای كه قامئوقام اوام عصرند و نظایر تللهانانلد از آن لله ایلن تلنه صلد تلال تلرزدمهی
اتخ كه هزار و دو خسخ تال تشته و دوازده نفر قذ از شرخامحد احسای اعیلاهلل وقاوه و
ك
رف یفاخللد اعطوه بودند و تركار شرخ ترزدمهی از نظایر تلهان اتخ و در ترزده پله از ونذر
وترله جای این ب ر واران اتخ و این وقلیت اتلخ كله وطجكله غلطظ و شلداد كشلان كشلان
ك
جهمن را ویآورنلد در صلحرای حمشلر و حلرارت خلود را شلدخد ولیكنلد و از آن لرف آفتلاب هلن
نزدخك ویشود و روی خود را حه زونی ویكند و حرارتش حسرار شدخد ویشود و وی ررد هرچه
از دمشنان اورراهموننی را كه در حمشرند.
و اوللا كسللای كلله از حمشللر جنللات خافتللهانللد و داخل در صللرا شللدهانللد از بللرای اخشللان
ً
وقاوای اتخ كه هر خلك در وقلاوی ولیواننلد .ولثط در صلرا وقلاوی اتلخ كله آن را عقذله از
برای مناز وی و خند و ا ر كیس مناز را كرده از این عقذه وی ترد تا اخنكه برتد حله عقذله زكلات و
ك
ا للر زكللات را داده اتللخ پللس حلله آتللای ولی للترد واال ولیوانللد وهكللتا حلله عقذلله مخللس چللون
ك
ولیرتللد ا للر مخللس را ادا كللرده حلله آتللای ولی للترد واال ولیوانللد .و مهچنلنی هر خلك از اعهللال
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صاحله را كه وأوور اتخ ا ر نكرده حاشد در خكی از این وقاوات كه وتعل حه او اتخ ویواند
و حسا حاشد كه نشسته حگترد و حسا ویحاشد كه وث حروانات حه چهارپا راه ویرود و حعیض
حه تر ویروند و حعیض حه ز یر در ویافتند در آتش و حعیض كه این حسنات و خررات و اواور
را عهل كللردهانللد وثل بللرق ولی ترنللد و آن كسللای كلله از حمشللر جنللات نرافتللهانللد و در صللرا
واندهاند پس ح رت فا هه

وقنعه خود را ویاندازد در حمشر و بر صرا تا اخنكه هر خك

دتخ حه ر خشه این وقنعه وی ررند و داخ در هبشخ ویشوند.
و اوا حعیض دخگر ویوانند در عقذهای كه در بنی صرا اتخ كه تلههلزار تلال اتلخ
ول او ،هزار تال تراشرج و رو حه ك
جهمن ویرود و هزار تال راتخ و هزار تال تراحاال اتخ
و آ ایی كه از این عقذه تشتند عاقذخ اخشان نركو خواهد بود ز یراكه ا ر حه والخخ ح لرت
اورلر ثاحلخ بلودهانلد هلرچخلك از ایلن علتاهبا حله اخشلان منلیرتلد و اولام او ،او را داخل هبشللخ
ویكند .ز یراكه او اتخ قاتن ج ك خ و نار و او اتخ كه ویفرواخد حله ك
جهلمن رـذی هـذا و ذر ی
هذا خعین حگرر این را و وا لتار آن را ،هلركس را خبواهلد داخل ولیكنلد در هبشلخ و هلر كلس را
خنواهد داخ منیكند.
و حدخد اتخ كه اوام فروودند ناهان شرعران وا بر ته قسن اتخ ،خا نسذخ حه خدا
دارد ،خا نسذخ حه ولا دارد ،خلا نسلذخ حله شلرعران ولا دارد .و اولا آن ناهلای كله نسلذخ حله ولا
حیق كه وا دار می بر اخشان عفو ولیكنلمی ،و اولا ك
كردهاند و ك
حلیق كله خلدا دارد بلر اخشلان پلس ولا

التهاس ویكنمی تا خدا وی ترد از ناهان آ ا ،و اوا ك
حیق كه تایر شرعران وا بلر تلایر شلرعران

دخگر وا دارند ،آنقدر حه اخشان ثواب عطا ویفروایمی تا رایض شوند و عفو مناخنلد از آ لا .و نرلز
حدخد اتخ كه ثواب خكنفس كشردن ح رت اورر در جاوه خواب ح رت یآهذر اف
اتلخ از عذللادت رل ثقللنی و ثللواب خلكنفللس كشلردن ح للرت اورلر را قسللهخ ولیكننللد بللر
عاصران شرعران و كفاخخ ویكند اخشان را از آ ه كردهاند ولكلن ح لرت اورلر حله كسلای كله
وعصرخ كردهاند چنان ترزنش مناخد كه رایض شوند حه ك
جهمن و ترجرح دهند آتش دوزخ را از
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این آتش ترزنش ،و حعد از آن هركدام را كه خبواهند داخ هبشخ مناخند و از اعراض نواصج
بر اخشان حسرار حاشد و آنقدر آن نواصج را فدا كنند بر هر خك از شرعران تا وقاح شود اعخ
عریض كه بر آن نواصج اتخ حا وعای عریض كه حا شرعران اتخ و حعد اخشان را داخ در
ج ك خ مناخند.
و در صحرای حمشر حویض هاهر ویشود از برای یآهذر كه ب ر ی او حقدر وتعخ زونی
ّ
ّ
فصل ّ
لربك و احنـر ّا.
و آ ان اتخ و از برای این ب ر وار خداوند عاو فروود انا اعطیناك الكوثر
شانجك هو االحتر و یآهذر بر لج آن حوض حاخستد پس پنج لوا عطولخ پلنج لروه هلاهر شلود و
خكی از صاحذان لوا ویآخد در نزد یآهذر كه آن خلرفه كاول اتخ .پس چون نزدخك یآهذر آخد
ح رت دتیت حه دتخ او وی ررد كه اع ای او و ر قشون او ورتعش شود كه نزدخك حه
َ
هطكخ رتند .حعد ح رت ویفرواخند حله او كله چله كلردی حلا آن دو ثقل اكذلر و اصلآر كله در
وران مشا تاردم؟ پس آن ولعون ال عطح عرض ویكند كه اوا آن ثق اكذر را خمالفخ كردم و
اوللا آن ثقل اصللآر را و عتللرت تللو را شللهرد كللردم و حروللخ نداشللمت تللو را .پللس ح للرت یآهذللر
ویفرواخد اخشان را حه دتخ چح و خسار حكشرد و حعد لوای دخگر نزد ح رت یآهذر ولیآخلد
كه اه آن بیشتر از اه لوای كاول اتخ و اوا صاحج این خلرفه كدوم اتخ و یآهذر حا او نرلز

چنان ویفرواخد و او را نرز حه خسار ویفرتتد و حعد از آن لوای دخگری حا لشگری ز خادتر از كدووی
ویآخند نزد یآهذر و صاحج این لوا خلرفه ك
توم اتخ و یآهذر حه او نرز چنان ویفرواخد كه حا
كاول و كدوم فروللود و او را هللن حلله خسللارش ولیفرتللتد و حعللد لللوای دخگللر ولیآخ لد نللزد یآهذ لر كلله

صاحذان او خمالفنی اعصارند و یآهذر حا آ ا هن نرز چننی ویكند كه حا تاحقنی كرد و حعد لوای
از نور نزدخك یآهذلر ولیآخلد و صلاحج آن للوا ح لرت اورلر اتلخ و مهله آن لشلگر ك
وللبس حله
لذاس نور و ك
ومك حه یراقند و در برابر ح رت یآهذر ولیاخسلتد .پلس ح لرت ولیفرواخنلد خلا

عیل چه كردی حعد از ون؟ عرض ولیكنلد فلداخخ شلوم آ له فرولودی چنلان كلردم و ا اعلخ
كردم اور تو را و لشگر خان آن ب ر وار عرض ویمناخند كه فدای تو شو می هلز اخنكله ا اعلخ تلو را
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كنمی و نوكری تو كنمی دخگر اوری در دتخ وا نذود .پس حعد از آن ح رت یآهذر ر اخشان را
از آن حوض ترراب ویمناخد و اخشان را وأوور حه خ مینی ولیكنلد ز یراكله اخشلان اصلحاب
مینی ویحاشند و مینی اتن ح رت اورر اتخ هر اه عدد او را حا عدد اتن عیل حسلنجی .پلس
اخشللان اصللحاب ح للرت اوررنللد و ح للرت اور لر اختر لار ج ك للخ و دوزخ را حلله دتللخ اخشللان
ك
جهلمن مناخنلد.
ویدهد تا اخنكه هركه را خبواهند داخ هبشخ مناخند و هلر كله را خبواهنلد داخل
ك
پس واضح شد كه ح رت اورر اج از این اتخ كه قاتن ج ك خ و نار حاشد حلكه این شلأن

اهه و دتخ و چشلن ك
شرعران اخشان و نوكرهای اخشان اتخ ز یراكه اخشانند هاهر ك
اهله .پلس
كلرده
آ ه از اووری كه كفعالند حه اخشان كفعالند و ا لر كیسل حله اخشلان حمذلیت كنلد حله امئله
ّ
فقااحبن و ون ّ
ّ
اتخ چنا ه یآهذر ویفرواخد ون ّ
فقااحج اهّلل و ون احضض
احبن
احج ومونا

ومونـا فقااحض ـن و وــن احض ـن فقــااحضض اهّلل خعلین هلر كللس دوتلخ دارد وللموین را پلس حلله
حتقر كه ورا دوتخ داشته و هر كس ورا دوتخ دارد پس حه حتقر كه خدا را دوتخ داشته
و هركس دمشن دارد وموین را پس حه حتقر كه ورا دمشن داشته و هركس ورا دمشن دارد پس

فقاسـر ین و وـن ّ
ّ
حه حتقر كه خدا را دمشن داشته .و مهچننی ولیفرواخلد وـن ّ
سـر ین
سـر ومونـا

ّ
فقاسر اهّلل خعین هركس وسرور كند وموین را پلس حله حتقرل كله ولرا وسلرور كلرده و هلركس ولرا

وسرور مناخد پس حه حتقر كه خدا را وسرور تاخته و نرز ویفرواخد ون اذی یل ولیا فقاحارز ین
حاملحارحة و دعاین الهیـا خعلین هلركس اذخلخ كنلد دوتلیت از دوتلتان ولرا پلس حله حتقرل كله در
وردان حمارحه ون در آوده و ورا حه جن خود خوانده اتلخ وهكلتا از ایلن احادخلد حله تلواتر
وارد شده اتخ كه داللخ ویكند بر اخنكه اخشانند جوارح ك
اهه و چون هر اه خبواهند بذرنند حه
چشن ویبینند و هر اه ویخواهند عطا فرواخند حه دتخ خود عطا ویفرواخند و هر اه خبواهند
تخن حگو خند حه زحان وی و خند و حه غرر از اخنكه از زحان حگو خند و از وش حشنوند و از دتخ
عطا فرواخنلد و از چشلن بذرننلد ،لوری دخگلر خنواهلد شلد و حمكلخ چنلان اقت لا كلرده اتلخ
چنانكه از وثال واها هرچ چرز را ادراك منیكنمی وگر حه این حواس هاهره مخسه و كفعالمی حه این
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جوارح و آ ه دل وا ویخواهد حه این جوارح و ك
حواس هاهره و حواس حا نه عه ویكند و
اخنللا آالت و اتللذاب افعللال قلذنللد .پللس جللوارح مهگلی در ا اعللخ قلذنللد و حلله او یوتللتهانللد
چنانكه ا ر حه خكی از جوارح اذخیت برتد دل غهگنی ویشود و دل درد وی ررد و دل وحشخ
ویكند و ا ر جوارح شاداب حاشند و در راحخ حاشند هرآخنه از برای قلج تروری هبن ویرتد
پس كیس حه قلج اذخیت منیكند وگر اخنكه خا حه چشن خلیل برتاند خلا حله دتلخ و پلا و خلا حله
تایر جوارح اذخیت برتاند .پس مهنی اذخخ قلج اتخ و قلج را حه غرر از این منیتوان اذخلخ
كرد .پس و خا قلج حه چشن وی و خد كه ای چشن اذخخ نكرد تو را آنكس كه اذخخ كرد وگر
ُُ
اخنكلله وللرا اذخلخ كللرد .چنا لله خللدا حلله اذن واعرله و خلد حاتللطه خللود و لسللان نا قلله خللود ل
ّ
خللامتالنذرللنی علرلهالصلللوة و السللطم ل فروللود ّا .الــذین یغاخعونــك اّنــا یغــاخع  .اهّلل حدرتللیت كلله
آنچنان كسای كه حا تو وذاخعه كردند این اتخ و غرر این نرسلخ كله حلا خلدا وذاخعله كردنلد و
مهنی اتخ بیعخ حا خدا و حس و غرر از این ،وری حا خدا منیتوان بیعخ كلرد .و فرولود ای
ك
ك
حممد نر خییت تو خاك را حه چشن كفار ،حلكه خدا ر خیخ چراكه دتخ خدا مهنی اتلخ و
دتیت برای خدا حه غرر از این نرسخ ،حلكه شناخ خدا مهنی اتلخ و حلس و هلر كلس غرلر
ایلن للور خللدا را حشناتللد ،نشللناخته اتللخ چنا لله خداونلد عللاو ولیفرواخلد كنـ

كنــزا ل یـا

فاحغغ ا.اعرف فخلق اخللو لكیاعرف خعین ون نج پنای بودم دوتلخ داشلمت شلناخته
شوم ،پس خل كردم خل را تا شناخته شوم .خعین خل كردم كیس را كه ر صفات ون و
ً
افعال ون و وعرفخ ولن در او حاشلد تلا هلركس او را حشناتلد ،پلس حقرقلة ولرا شلناخته اتلخ
ز یراكه حه متاوی مناخنده ون اتخ .و از برای این وطلج ح رت اورر فروود اماوه وقاوه یف سایر
ّ
عوامله یف االدا اذ كا .ال تاركه االحصار و الحت خه روا ر االفكار و المتثله اواوض الظن  .یف االسرار
و وا داشخ او را در ر آفاق حلكه در ر انفس و فروود وعرفخ این وعرفخ ون اتخ .خعین
ورا وعرفیت غرر از این نرسخ و وعرفلخ خلامتالنذرلنی حله ك
ادق وعلای مهلان اتلخ وعرفلخ خلدا

ك
ك
چنانكه ك وعرفخ این ،وعرفخ آن اتخ و ك وعرفخ آن ،وعرفخ این اتخ؛ خعلین در وقلام
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ك
احتاد .آخا نشنردهاخد كه اوام فروودنلد در حلدخد تللهان كله خـا سـلها .و خـا جنـاب ّا .وعـرفیت
ّ ّ
ّ ّ
عز وجــل وعــرفیت خعللین ای تلللهان و ای احللاذر،
عز وجــل و وعرفــة اهّلل
حالن رانی ـة ه ـی وعرفــة اهّلل
ك ك
ك ك
عزوج اتلخ و وعرفلخ خلدای عزوجل
حدرتیت كه وعرفخ ون حه نورانرخ ،وعرفخ خداوند
وعرفخ ون اتخ و نرز ویفرواخد حنا عرف اهّلل و لوالنا واعرف اهّلل خعین حه وا خدا شناخته شد و
ا ر وا نذودمی خدا شناخته منیشد .چنا ه در ز خارت اخشلان ولیخلوای وـن اراد اهّلل حـاأ حكـن و
ون ّ
وحاه مغل عنكن خعین هركس اراده كرده خدا را ،احتدا حه مشا منلوده و هلر كلس توحرلد خلدا
منوده از مشا قذول كرده .پس وعلوم شد كه هلركس اخشلان را نشناتلد خلدا را نشلناخته و واهلل
نشناخته اتخ خدا را و ندارد خدایی كیس كه انكار ف اخشان را كلرده .ز یراكله ایلن اتلخ
ك
اهه مهنی اتخ
شناخ خدا و حس و ندارد خدا شناختین غرر از این ولكن نگو خند كه ف

كلله وفتللرضالطاعلله و ثقلله و اف لللند ز یراكلله ت ل ك ران ا للاع دارنللد بللر اخنكلله ك
اهلله وللا اواونللد و
وفترضالطاعهاند و اخشانند ثقات و هرچه از یآهذر رواخخ كنند واجج ویدانند ا اعخ آن را
و ا اع اه بیخ را ك
حجخ ویدانند و اخشان را ازهد و اورع و اعلن و اتیق ویدانند .پس ایلن
وعرفیت نرسخ از برای اخشان حلكه حه ا ال حاالتر از این را قذول ویكنند ولكن حه تفصر ِ اخنا
ّ
ّ
قاج نرستند و حال اخنكه حدخد اتخ كه ون شـك او تومـف ف ـو نامـج خعلین هلركس شلك
ك
كند خا توقف مناخد ،پس او ناصج اتخ .پس هر لاه شلناخ اخشلان را شلناخ خلدا نداننلد
ّ
كافرند ز یراكه حله حملض فل الالـه اال اهّلل كیسل خلدا را نشلناخته اتلخ حله جهلخ اخنكله خلدا
فرووده ون مال الاله ّاال اهّلل وجغ له ّ
اجلنة پس حاخسخ بر هیلود و نصلاری هبشلخ واجلج شلود
ّ
كه وی و خند الاله اال اهّلل از برای اخنكه آن خدایی كه آ ا وی و خند خدا نرسخ .پلس آن كیسل
كه این وعرفخ را وعرفخ خدا نداند خدا ندارد و كیس كه خدا ندارد كافر اتخ و خدا فرولوده
در شأن اخشان حه رتول خود كه مل خااهیا الكافرو .الاعغا واتعغاو .و ال انمت عاحاو .وااعغا و
ال انــا عاحــا واعغــامت و ال انــمت عاحــاو .وااعغــا لكــن دخ ـنكن و یل دیـن خعللین ای اعللخ و للروه
كافران ،ون عذادت منیكمن آ ه را كه مشا عذادت ویكنرد و مشا عذادت منیكنرد آ ه را كه ون
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عذادت ویكمن و ون عاحد نرسمت حه عذادت مشا و مشا عاحد نرسترد حه عذادت ون .از برای مشا
اتخ دین مشا و از برای ون اتلخ دیلن ولن .پلس ایلن حلای اتلخ كله خلدا قلرار داده و حاخلد
حممد را شناخخ و این اتخ شناخ خدای ك
خدای ك
حممد و حس .از برای كیس كه انكار
یآهذر را ویكنلد مهلان اتلخ انكلار كلردن خلدا ،چنا له دخلدن ولن مهلنی اتلخ كله از چشلن
ویبیمن و غرر از این دخدی از برای ون نرسخ .چنا ه اخشانند عنیاهلل النلاهره و خطلاب حله
نفس كردند ز یراكه اوام فروودند ااهر ی اواوة و ومیة و حا ن ایج ممتنـع الخـارك خعلین هلاهر
وللن اواوللخ و ویبللودن بللرای یآهذللر اتللخ و حللا ن وللن غرلی اتللخ ممتنل كلله حلله ادراك در
منیآخد .پس حا ن اخشان غرج اتخ و اتن و ر ی بلرای اخشلان نرسلخ ،حلكله هلاهر اخشلان
یشوا و اوامبودن اتخ و هاهر اخشان نفس اخشان اتخ و نفس را یآهذلر آلخلود خوانلده و

آل ك
اهه نرز شرعرانند چنا ه ح رت صادق
ّ ّ
حمما و آل ّ
مل عّ ّ
حمما تا شرعران وا را داخ منایی چراكله فروودنلد
صلوات ویفرتیت الل ن
ّ
حمما پس مهه ك
حمما و كلنا ّ
حمما آررنا ّ
حمما اوسطنا ّ
ّاولنا ّ
حممدند .و در ز خارت هن ویخوای و
شهادت ویدهی كه اش ا ّا .ارواحكن و ن ركن و ینتكن واحا پس ك
اهه كه آل نشدند و دلر
حه خكی از دوتتان فروودند كله حگلو هلر وقلخ

هن بر این كه شرعران آل ك
حممدند دار می .از این وعلوم شد كه این ب ر وارانند هاهر ك
اهه و جوارح
ك
اهه و اوام هر عصری قللج اتلخ و اركلان و نقذلا و جنذلا ،جلوارح او خنلد و از اخنجلا كله فروودنلد
ً
اولرای چند در هر عصری خدا خل كرده كه هر اه شناخترد آ ا را خدا را شناختهاخد حقرقة
و هرچه را آ ا دانستند مهان دانس خدا اتخ حه حقرقخ ،و نرسلخ غرلر از ایلن شلناخیت و
علهی از برای خدا پس آ له و لاف حله خلدا ولیشلود و لاف حله اولرلاء او اتلخ و از اولرلاء
منی ترد ز یراكه آ ا عنواناهلل ویحاشند و اخشان حاب توحردند چنانكه فروود سلها .حـاب اهّلل
یف االرض خعین تلهان حاب خدا اتخ در زونی.
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ّ
مّ اهّلل عّ ّ
حمما و آله الطیغنی
و

