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 حسهه تعایل
 

وقاوله اتلخ  اهلل اعلیل ورحوم كروای یفه آقاخجمهوعه حاضر وواعظ شر
 اند. ش فروودهخزد فروایهل ق در  1261كه در تال 

ن ووعظه ووجود بود، و نظر یا از یالزم حه ذكر اتخ كه چند نسخه خط
اغلط  و  یرغلن برخل كروان از متام نسخ جاوعتر بود عیل نكه نسخه چایپخحه ا

ده شللد، و در حللدك اوكللان خللآن نسللخه حلله عنللوان ولل  بر   انشللای یاهینارتللاج
 د.خح  ردرووجود تصح ینسخ خط  رف  از حعیض اشكاالت آن حا كهك

الت رجعخ در آن ذكر نشده بلود، و چون نسخه كروان نامتام بود و احوا
لللد  ولللد اصلللآر آل ه ولللواعظ  ذللل  نسلللخه ورحلللوم حلللاح علللیلرلللحق ر( كللله یحممك
 ن نسخ بود آورده شد.یتر غلط كن

سند ان خد كه نوخآ ی حه دتخ ونیز الزم حه ذكر اتخ كه از قراجن چنرو ن
وانلده  یانلد حلكله آ له در ذهلن آ لا ول كلرده یدر خود جمالس، وواعظ را ثذخ من

ن یللدر ا حسللا وطللالی ن جهللخ چللهیللانللد از ا منللوده یولل یآور د از جمللالس  لل حعلل
گر آن ب ر وار  اع( ونافات داشلته حاشلد و خشات دخده شود كه حا فرواخوواعظ د

سند ان اتخ خشود كه قهرًا از خود نو یده وخها د در نسخه یانًا اغط رز احرن
 د.خر  ردرو ناچار حه مهان صورت تكث

 «نـاشـر»
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 حسهه تعایل
 
گر خچاپ كروان و نسخه د یكخن وواعظ جمهوعه دو نسخه اتخ كه یا
ه آخر از  و از آجنا تا ب وهفمت از نسخه چایپ اتخ. تا اواتط ووعظه یس یخط

 حاشد. یر( ویحمهد  ود آل یورحوم آقا ینسخه خط
سللند ان در خللود جمللالس، خد كلله نوخللآ ی حلله دتللخ وللنیو از قللراجن چنلل
وانللده حعللد از جمللالس  یانللد حلكلله آ لله در ذهللن آ للا ولل كللرده یوللواعظ را ثذللخ منلل

شلود كله حلا  یده ولخلن ولواعظ دیلدر ا ن جهلخ وطلالییلانلد از ا منلوده یآور   
هلا  در نسلخه یانًا اغط لرز احرگر آن ب ر وار  اع( ونافات دارد و نخشات دخفروا
ر رلصورت تكثسند ان اتخ و ناچار حه مهان خشود كه قهرًا از خود نو یده وخد
 د.خ رد

 «نـاشـر»
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 «ووعظه اول»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنیجلّن و االنس ون االول ون انیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

ه وللردم از نكله مهلخن اتللخ كله چلون خداونللد علتر خواتلته اتللخ از ایلاش ا كله تر له
كـا. املمونـ .  هخلن آیلد قذل  از اخلفروا ین، و ولیلرون رونلد ههلخ  للج دیخود ب یها ون ل و وا
كاّفة  یل رون رونلد ههلخ  للج یلدها نذاشلند و برلد حله قرلستند مهله ومونلان كله وقرن عینخ ن روا 
له خشان تا اخروند از ا یرون منیب یچند نفر د پس چرا از هر  اعیتخفروا ین؛ و حعد وید نكه تفقك

شلان حلتر كننلد. و خد اخشلان، شلاخا ین كنند و حترتانند قوم خود را چلون بر ردنلد حسلویدر د
حاشلد از  یفه ولخه شلرخلن آیلا یكله از بلرا یررر از تفاتلرك تفسلخلن اتخ كه یچون وقصود وا ا

ه ك وقدوك خن ووقوف اتخ بر یه. و امیه كرخن آیر ار در تفسمیكن ی، ذهتا شروع ومیمشا حگوج یبرا
اًل قرآن را حه مشا حشناتامن كه حدانخا خ خلقخ او چگونله اتلخ و رفرسخ و كرد قرآن چرنكه اوك

ر و رن تفسللیللدر ا یرت نظللررده حصللخللد و حلله دررت حاشللرنكلله بللر حصللخسللخ تللا ارچ یآن از بللرا
 د.خد حمگارخآ یكه حعد و یررتفات

ل و رشه بوده و مهرد كه خدا مهرپس حدان سخ رنذوده و ن یآخرشه خواهد بود و او را اوك
و نه  یا و نه رتذه یثرو نه ح او نه زوان و نه وكان و نه وقیت یر او حا او نذوده و از برارغ ی رو چ
سلخ و رنذلوده و ن بوده و نله خواهلد بلود؛ و او در ف لای و نه شكیل یو نه رنگ یفرو نه ك یكمك 

د و خل  را در را فوق آن حداند و خدا ررال كنررا خ سخ. پس نه ف ایرحا او نذوده و ن ف ای
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د كله خلدا را رن اتخ. پس هر اه دانسلتیآفر ن اتخ و فوقیراكه او ف اآفرید زرحتخ آن حدان
سلخ و رتذله و رن سلخ و حلا او ف لایرن نكه او در ف لایخسخ، و ارن و فوق و حتیت یفركنك و ك
ر منردان یسخ، وراو ن یبرا جهیت  یچ َولدركرد. حلكله هلخلآ یشود و حه تعقك  درمن ید كه او وتصوك
 یاء و نه از برارانذ یانسان و نه از برا یسخ كه حتوان خدا را حه آن ودرك درك كرد؛ نه از برارن

د و حله متلام هلوش و خن وقوالت تلازین. ا ر متام قلج خود را وتوجه اهیاهلل عل امئه ا هار تطم
ر ین حللد و تلایلچله از اهل  اد، چله از اهل  كرولان و خلن كلهلات برردازیلا  وش خود حه وعای

من احلهلدهلل یلب یرا كله ولیلد شلد. زرلمهله مشاهلا علاو خواه نه حه انلدك زولایخد، هرآرُبلدان حاش
للیت د و ا للر انرللمناج ید و  لللج علللن وللخللا   علللن برآوللدهرمشاهللا را كلله در صللدد حتصلل  شللاءاهلل مهك

ا صللرف  لللج علللن تللاعخ عهللر خللود ر كخللرا  یا ا هفتللهخللتللاعخ،  كخللرا  ید و هللر روزخلحمگار
د شد، ر ترد كه مهه عاو خواه یمن د، زوایخا نكه دتخ از كسج خود هن برنداشتهخد، حاارمناج

توان كرد و عللن  ی  منررا كه علن را از درس خواندن حتصید. زخد حشورتوان یحلكه اعلن علها و
العلن  فرووده خواهد. چنا ه اوام یاندازد در قلج هركس كه و یاتخ كه خداوند عاو و ینور
ــ ر  و چنا لله  ّج حیــملــج وــن  یف دخللفروا یگللر وللخد یثخو در حللد شــا خملــج وــن  قذفــه اهّلل یفخن
كن و یكن بل هو وكن . فیصعا الیاالرض ف كن و ال یفینزل علیالسها  ف س العلن یفیل اند فرووده

از  اتللخ ن لآلیتیلنلد، و اخ و یسلخ كله او را عللن ولردانسل  عللن ن پلس علری لـزو. عنـاكن
نله خبلود، هرآ یگر. هر اه دانس  لآخ عرب علن وخد یو زحا ا یو ترك یلآات وث  لآخ هند

 داند. یشان لآخ عرب را وخاعلن علها حاشد و او هبتر از ا سیتخعرب حا یر قا رچرخ 
مشا  ید از براخ شا یاتخ از علن كه و مشا، حای ی از برامین وقدوه را كه  فتیاحلاص  ا
 تا میمشا دارد؛ پس جمددًا حگو یار از برارده حسخد فارعلن را و ا ر ضذط كرده حاشهفتادحاب از 

 د.رخوب ضذط مناج
س خدا بود و هرحدان هن نذود كه خلدا در آنوقلخ بلوده  چ حا او نذود، و وقیترد ذات وقدك

 د چطور بود و چطوررهن حا خدا نذود كه حدان یترفرخل  كند. و ك گر خلیقخد حاشد و حعد وقیت
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 ین اتخ و احدیرا كه آن،  ورآفریحا او نذود، چطور خل  كرد خملوق را. ز یررنذود، چطور غ
انللد؛ و   كلردهمیشللان تعللخاعلطم آ لله را كله حله ا یخ خلقلخ را حفههلد وگللر علهلارللفرتوانلد ك یمنل

د ران له آنقدر كه حتو شان حكنند. و از آنخ امیاند آ ه را كه تعل هن كه از علها اخت كرده كسای
س او بود و هی امیمشا حگوج ید و وا از برارمشا حفهه ز حا او نذود. پس رچ چرن اتخ كه ذات وقدك

للد بللن عذللداهللخللاد منایللرا ا حعللد از آنكلله خواتللخ خلللیق را خللل  د، اول ذات وقللدس حممك
ل راتخ كه ذات وقدس او بود و ه عه و تینك رش یفروود. و ا اع چ حا او نذود و مهله، او را اوك

ار رد حسلخكند و احاد ین وطلج داللخ ویات قرآن هن بر اخه از آخدانند و چند آ یاهلل و واخل 
نكه اور فروودند خش ذكر آ ا را ندارد. و از آن  له اتخ اخهن وارد شده اتخ كه جملس  نجا

 لحقـهخسـغقه سـابو و الخال  لوی یآن را و ول خلوای یره و ولرلكذ ارت جاوعلهخواها را حه خواندن ز
او را و ولحل   یا رنلدهرچ تذقخ  ررد هر  یتذقخ من عینخادراك وقاوه  اوع  طهع یفخالحو و ال

. و حله یا چ  هل  كننلدهركند ادراك وقلام او را هل یو  ه  من یا چ ولح  شوندهرشود او را ه یمن
ه و براه انلد  دهخل كله حله وشلاهده دمیا ه ثاحلخ كلردهره و انفسلرل  آفاقخله و دالرله و نقلر عقلنیادلك
آن كند كه  یاقت ا ن وطلج را و ا ر جملیسیشان نذوده اخا یاز برا كه غرض و وریض كسای

ر از رد كه حه غردان ید و وخد درز مشا هن حه وشاهده خواهر نمی وتكوره ثاحخ مناجنیحه ادله و براه
ل ووجلودات حاشلند. و اخكله ا سلیتخنذلود؛ و حا یگر بود، ولكلخد ین ا ر  وریا ا كله نلخشلان اوك
نلد ا رچله جمهلطت خن را منایلكه انكار ا   كمن حسا كسایراتخ كه ا ر تفص  جمهطیمی و یو
ال اله  كنند. چنا ه مهه كس جمهطً  یجه آن را انكار وركنند ولكن نت ی  وین وطلج را تصدیا

د چنا ه ن كه انكار آن كننیلش شود چه حسا از وقرك ر  دارند و هر اه وقام تفصیرا تصد ااّل اهّلل
راكه ید خدا را نكرده اتخ زرنه توحخد هرآخنگوحمّما رس ل اهّلل ، و ال اله ااّل اهّلل دخحگو ا ر كیس

آهذلر ی  آهذلر وقلیتینكله  خد كلرده؛ حارلاتلخ كله اقلرار حله توح یهیهركس اقرار حه نذلوت كنلد حلد
د حله كلار رلوحن تیلد كلرد، ارلحاشد. و ا لر اقلرار حله نذلوت نكلرد و توح اتخ كه از جانج خدای

د رلن از حاب او داخ  نشلده اتلخ، پلس توحید، نذوت اتخ و ارخورد. و حاب توح یمن كیس
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حمّما و ال اله ااّل اهّلل حاشد قطعًا؛ و  یوحمّما رس ل اهّلل  درال اله ااّل اهّلل  قًة. پسرنكرده خدا را حق
 و حمّما رس ل اهّلل و له ااّل اهّللال اگر هسخ كه خد یهسخ قطعًا. و كطواهّلل  ویل عّ دررس ل اهّلل 
د را و نذوت رآن را اقرار كرد، اقرار كرده اتخ توح در آن هسخ قطعًا، كه ا ر كیس اهّلل ویل عّ
ن یلو اقرار حه ا ال اله ااّل اهّللنا هسخ. پس  ف  خمهه ا خ را. و در آن كطم آخر وعایخرا و وال

قلًة ررا كه حقی  آن اقرار كرد ومون اتخ. زردر تفص شود، و هركس یمن ان كیسمیفردًا، حاعد ا
ولكن وعرفخ او  ال اله ااّل اهّللند خ و یها و   اتخ نه در ا ال. چنا ه مهه فرقهران در تفصمیا

كند او را،  ید ورتوح یحطور قخ آن. و هركیسراند كه حشناتند او را حبق را از حاب او اخت نكرده
 عله تلوار  یاتلخ كله شل ا یدرخدا االغ تف یتخ كه از براا را اعتقادای یچنانكه والك

خود؛ پس هلر شلج  عله حله علادت تلاب  و حله  یها حنده یها د در حام خانهخآ یشود و و یو
زنلد یر ین آخورها ویبرند و در ا یا وهینخرراند، نقلها و ش ها حسته ال آخورها در حام خانهرن خیا

ند دتخ خدا حسته خ و یود وهیها را. و  ینخررخبورد ش ن آخورها ویكه خدا خرش را بذندد حه ا
ااهّلل وضلولـة خـود هیـمالـ  الد خلفروا ین وطلج را كه ویاتخ، چنانكه خدا شرح فرووده اتخ ا

كخااه وغسو تا. خن و لعنوا اما مالوا بل هیاخاّل  ا پسر  یسرند عخ و یو یو نصار شا خف ین و 
ش یاز  ل یز هركلدام نلوعرلگلر نخد یهلا  فرقهنیو مهچن خدا یاند برا خدا اتخ و جزء قرار داده

خلود  یبلرا یهسخ، ولكلن هلركس  لور قدر  فتند خدای نیاند. مه د كردهرخود خدا را توح
 كنند. ید ورتوح

د رتول خدا اتخ ولكن چون حه تفصخ و ی ا ااًل ونیو مهچن  میكن یلش نظر ورند حممك
كنند كه هر ز او  یاز او تلج و ی رك چخكنند و  یواو ثاحخ  یبرا ی رك چخ كه هر فرقه مینیب یو

نلله خدر ود یكننلد كلله روز یخ وللخلروا یثخا حللدهی لله تلل ك  سلخ بللر او. و از آنرز نینفرولوده و جللا
شه خواتخ كه خزدند. پس عا یآهذر تاز ویآوده بودند و در پشخ وسجد   یچ چندنفر تنذك
خ خلگلر جعل  كلرده رواخد یثخد. و حلدخلمتاشلا منا واریلآهذر او را حلند كلرد تلا از تلر دیمتاشا كند،  

او تاز بزنند، پس چلون ح لرت  یها را آورده بود كه از برا یچ تنذك یآهذر روزیكنند كه   یو
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رون رفخ یشان را راند. و چون ح رت عهر بخد؛ غ ج فروود و اخشان را دخعهر داخ  شد، ا
د. حاز عهر دفعه خو حه عشرت وشآول  ردد رشان را  لذخآهذر پنان از عهر ای، حاز  یكار از یپ

رون یلكار خلود ب شان را راند و ون  كرد كه تاز نزنند. و چون عهر از یپخدوم وطل  شد، آود و ا
قله تلاب  عهل  منلود، پلس چلون عهلر حلاز خشلان را  للج فرولود و حطرخآهذر ایف برد حاز  ختشر
ن فروودنلد كله چلون عهلر شلاخآهذلر هلن حله ایشان را تخخ غ ج كلرد. پلس  خد آود و ارفهه

د و خ رن ذهو و لعج را خوش ندارد برخیور، ذهتا ارغ یزكاررو  ره یكاو  و صذور اتخ و در تقو
ا هید. و هكلتا تل ك خلآ ین افعلال خلوش منلیلد كه عهر را اییارنجا وخگر اخد و دخكار خود برو از یپ
و  ی شلافعنیو مهچنل سلخ.رحله ذكلر آ لا ن آهذلر رایضیانلد كله هر لز   چند جعل  كلرده یثخاحاد
ش ذكر آ ا را ندارد و هفتاد و دو فرقه خن جملس  نجایاند كه ا چند جع  كرده یثخاحاد حنذیل

برخطف واقل . اولا ا لر  یاتخ و اعتقاد ك را قویلخه هررزده فرقه از فرقه ناجروهلكه، حلكه ت
وده اتخ. و اوا ا كاذب، خواهند  فخ صادق بخآهذر صادق بود یكه   قدر جمهًط برریس نیمه

كن  وـواله ف ـذا عـّرخن یا ر صادق اتخ پس فرووده اتخ در غد ا ر حگوی چلرا  وـواله ون 
دند؟ و رن تلذج تلا او را و امئله ا هلار را حله درجله شلهادت رتلانیلكردند حا او از ا دمشین ی ع

فله حطفصل  ولن اتلخ، پلس چلرا حله ا لاع علوام كاالنعلام، رخل فرووده اتخ حعد از ون عیل
ّك   یگر براخفه درخل نـة العلـن و خانـا وا دند؟ و فروودنلدرآهذلر  وشلیاو قرار دادند و چشن از نل
حلا  پس چرا دمشین كن یس وّن  عّ كنند؟ و فروودند یشان اخت علن منخپس چرا از ا حاهبا عّ

كّلنــا حمهــاكننللد؟ و فروودنللد  یآهذللر وللینفللس   ــا حمّمــا و  ت ارخللچنانكلله در ز اّولنــا حمّمــا و آررن
شلان ووضل  خو فروودنلد انـتكن واحـا  یاشـ ا اّ. ارواحكـن و نـ ركن و  خواننلد  یانلد و ول خوانده

 یشدند و  ع یفطح یشان كند، ورا انكار كرده اتخ، پس چرا  عخرتالتند و هركس انكار ا
 حنذیل یشدند و  ع صویف یشدند و  ع یدخز یشدند و  ع واقیف یشدند و  ع سایرك

س یلـز او حله زحلان امئله فرولود راقرار كردند؟ و ن یحه شافع یشدند و  ع یوالك یشدند و  ع
حمّما بل النامج  احضض حمّماا  و آل ق ل ایّن خجتا احاا     الّنك لنیالغ النامج ون نصج لنا اهل
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شلان خحلا دوتلتان ا پلس چلرا دمشلین عتنایعلن اّنكـن تتوّلونـا و اّنكـن وـن شـخون نصج لكن و هو 
 او انكلار و دمشلین آهذر اتخ و انكار و دمشلینیحا   ، انكار و دمشینن انكار و دمشینیكنند؟ ا یو

شان خا یها آهذر كه ضرر بر كهره و برهیاز   ی ركنند؟ و هرچ ینكه ا ااًل اقرار وخخدا اتخ. نه ا
و ا ر نه كنند؟  یشان دارد قذول منخا یها كنند و هرچه را كه ضرر بر كهره و بره یندارد او را قذول و

فله نكلرد و ررا خل آهذلر، علیلین بود چرا حاغ فدك را  رفتند از ح رت فا هله؟ و  فتنلد كله  یا
 ده اتخ.رفه حه ارث رتر او اتخ و فدك حه خلنیفه و جانشرحكر خل ای

ولكللن چللون در وقللام  اهّلل ویل عــّنللد خ و یعه جمهللًط وللرزده فرقلله از شللر تللنیو مهچنلل
د خلا دهرن و شلنیلاشلاره كلردم قذل  از ا ینیلب یاتلخ كله ول خلتطیفن مهله ایل، ایلمیلش بلر آرتفص

زده فرقلله، رن اختطفللات تللیللروننللد از ایكلله ب  كسللاینیشللان را الذتلله. و مهچنللخاختطفللات ا
شلان خ دمشنلان امیدار ین را و دمشن ولهیعل اهلل  دوتتان امئه تطممیدار یند وا دوتخ وخ و یو

ان حلطد و عذلاد رلمهله اخلتطف در و نیل امیبرآولد ن وطللجیل  اررا. ولكن چون در وقلام تفصل
را كله  فلمت یلن اقرار حله ا اذهلا، زید از اخشود. پس مشاها  ول خنور یافتاد؛ چنانكه وشاهده و

   اتخ.رقًة در تفصران حقمیسخ و اران نمیاقرار حه ا ال، ا
ولا در  ن وطللج و كلطمیلد ولا را حله شلرح ارنلا نذلود و خلدا كشلانخاحلاص ، وقصود وا ا

ل واخل رنیالنذ ند خامتخ و یكس و  ا ااًل مههمینجا بود كه  فتخا اهلل اتخ ولكن هر اه حه  ، اوك
ن یلا شلود و حعیضل یدا ولینجا  خوعرفخ خلقخ و اول خلقخ را، تخن در ا شان حشناتایخا

   وعرفلخ آنر و در وقلام تفصلمیكنل یف خود عه  ولركنند. ولكن وا حه تكل یف اج  را انكار و
 نی. و مهلمی لوج یگرمنلخ و ا لر قذلول نكردنلد، دمی لوج ی؛ ا ر قذول كردند، حاز هلن ولمیآج یب ر وار برو

د حه وردم، ا ر قذلول كردنلد رلخ وا را حگوجر كه ف رنیالنذ شان. و فروود خامتخحجخ اتخ بر ا
 می فتل د ف ل  ولا را. پلس ولا هلنرلگلر وگوجخشلان دخد واالك ا ر قذول نكردند، حه ارگر هن حگوجخد

  یشللان؛ و ا للر تصللدخ كللرد برامیاد خللواهخلل  كردنللد زیوللردم، ا للر تصللد یشللان را از بللراخف لل  ا
انللد و  شلان را كللردهخانللد انكلار خواهنللد كلرد. پللس انكلار ف لل  ا دهرنكردنلد، پللس مهلان كلله شلن
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را از ف لاج  ولا انكلار كنلد، كلافر  ی رلچ و فروودند ا لر كیسل االنكار ل  اجلنا هو الك ر فروودند
 .می وج یمهه و یشان را براخ و ف   امیكن یف خود عه  ورواهد شد ولكن وا حه تكلخ

، و بود و نه زوای آهذر، نه وكایین اتخ كه قذ  از  یا یكخاز  له ف اج  آن ب ر وار 
  رلرا كله  یل. زبلود و نله زولای ، و نله وقلیتیفربود و نه ك ی، و نه كمك بود و نه جهیت یا نه رتذه

ل واخل خخدا نا خل خا   خل  در حتلخ رتذله آن ب ر لوار راهلل اتخ. پس   ند وآن ب ر وار، اوك
نكه از خد، ارد حدانخنجا كه حاخاتخ در ا یا قهراتخ و مهه خل  از شعاع آن ب ر وارند. پس دق

 اتخ و وثایل یا اتخ و واده عیتراتخ و  ذ یاتخ و روح اتخ و عقیل یآهذر فمادی  یبرا
ل ولاخل یك از ارا كداوخحاال آ؛ و یاتخ و جسه اهلل اتلخ؟  ن وراتج آن ب ر وار اتخ كله اوك

آهذلر، ید در وعرفلخ خلقلخ. و بلر مشلا واضلح اتلخ كله  ررت حاشلرد تلا بلر حصلرد حدانخن را حایا
 ام: ن، جسن او بود چنانكه  فتهینذود؛ و ا  حدن حه تناینیمه

 اتللللخ ینریللللن نللللور علك یللللجللللاهط ا

 

 اتلخ ینیب یوكه تو  ی جسهنینه مه 

 

او، و وقلام  و وقام وثاِل آن حلاالتر از جسلن اوتلخ، و ولاده او حلاالتر اتلخ از وقلام وثلایل
عخ او، و عقل  او رعخ او حاالتر اتخ از وقام واده او، و وقام روح او حاالتر اتخ از وقام  ذر ذ

اده كل  و وثلال عخ كل  و ولرحاالتر از روح اوتخ. و عاو عقِ  ك  حاالتر از وقام نفس ك  و  ذ
ل واخل  راكه در یاهلل آن عاو اتخ؛ ز ك  و جسن ك  اتخ. و عق  آن ب ر وار در عاو عق ، اوك

ش آن ب ر للواران كلله خفروللا ی  آن عللاو اتللخ اقت للارللآهذللر الطللف و اف لل   یعللاو عقلل ،  
اشلرف و اول و روح آن ب ر وار در علاو روح، الطلف و اف ل  و  اهّلل العقل اّول وارلو ندخفروا یو

عللخ، اعظللن و الطللف و اشللرف و رعللخ آن ب ر للوار در عللاو  ذراهلل آن عللاو اتللخ؛ و  ذ وللاخل 
اف ل  و اول آن عللاو اتللخ. و وللاده آن ب ر للوار در عللاو وللاده، الطللف و اشللرف و اف لل  و اول 

 اهلل در آن عاو اتخ؛ و وثلال آن ب ر لوار در علاو وثلال، الطلف و اشلرف و اف ل  و اول واخل 
و در عاو جسن، جسلن  ا جابرخك یاهّلل ن ر نغ اّول وارلوند خفروا یاهلل آن عاو اتخ. و و واخل 

اهلل اتخ. و هكتا در مهله عاههلا اوتلخ اول  آن ب ر وار اشرف و الطف و اف   و اول واخل 
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خلل   صادق فروودند كه خداوند عاو هزارهزار عاو و هزارهلزار آدم اهلل. و حلكه ح رت واخل 
ن عاههلللا از شلللعاع نلللور یلللن عاههلللا اتلللخ و مهللله ایلللمهللله ا ین علللاو َعلللَخض، آخلللریلللكلللرده و ا
اند. و بلر مشلا واضلح اتلخ  خل  شده فا هه ح رت شاییآهذر، حلكه از نور  ی  ح رت

و  نتكن واحا یاش ا اّ. ارواحكن و ن ركن و   خوای یارت وخكه مهه امئه، واحدند چنانكه در ز
ك را خلولكلن هر ة حع  ا ون حعضخذرّ د خفروا یكه و فرووده اتخ خدا در جایچنا ه اشاره 

شلان، خن وطلج كله وقلام اول ایا یاند از برا ج چنا ه فروودهرترت اتخ خمصوص و حه یوقاو
شللان، وقللام خر اتللخ و وقللام ثالللد ارللاو شللان، وقللام ح للرتخا آهذللر اتللخ و وقللام ثللاییوقلام  
دالشهداء اتخ و وقام خلاوس رت شان، وقام ح رتخا حسن اتخ و وقام راح  اوام ح رت

 انه اتخ و وقام تاح   شان، وقام امئه هشخخقامئ اتخ و وقام تادس ا شان، وقام ح رتخا
وقلدس  شلایی. و مهله خلقلخ هزارهلزار علاو از نلور  فا هه اتلخ  شان، وقام ح رتخا

فا هله را  ح لرت ن اتخ كهی. پس از اتر وقام امئه اتخ فا هه اتخ كه پسخ ح رت
 اء.رقواح  اش یها نهر  آجراو خل  شده اتخ   شایینكه از نور  خند ههخ اخ و یزهرا و

نكلله چلون وقللام خ تلا امیمشللا هلاهر حنهللا یسلخ كلله اول وقلام آن ب ر للوار را از بلراخحلاال حا
قلدس و شلایی  هزارهلزار علاو از نلور  رلشود كه   ید كه چگونه وردان ید، ورشان را دانستخا

ن یل  ارلن اتخ كله  یولك خدا ا ید از براخك نوع حتدخفا هه خل  شده اتخ. و  ح رت
 ك تلر تلوزیخل وثل  نیهن رفته در نزد كره زول یاتخ، رو ك را عظهیتخ كه هر میعظ یكوهها

 هسلخ در نلزد آ لان نین كوهها و حا هرچه در زولی حا انین زوید و اخرون آیاتخ كه از نارنج ب
نلا خ و آ لان اول حلا آ له در انی؛ و مهه زولیار ب ر راحان حسیاتخ در ب یا قهك حلخاول وث  

افتلاده  یار ب ر لراحان حسیاتخ كه در ب یار كوچكرك حلقه حسخهسخ در نزد آ ان دوم وث  
ار ر اتخ آ ان توم كه آ ان دوم و آ ه در او هسخ در نزد او وث  حلقه حسنیحاشد. و مهچن

 ك از آ ا ا و وادوِن او، نزد عایلخ. و چنان اتخ هریار ب ر راحان حسیاتخ در نزد ب یكوچك
حا وادون او در نزد عرش و تلرادقات  ، و كریسنا در نزد كریسخخود تا آ ا ا مهه حا وادون ا
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حا ترادقات عرش،  یدرنا كه شنخصد و شصخ ترادق اتخ و مهه ارعرش ت یاو. و از برا
 اتلخ كله نین عاو نزد عاو دوم چنلیه هزارهزار عاو اتخ؛ و ان مهیتر ك عاو اتخ و پسخخ

ن یند و تو حا اخن وآرب و وشرق را ُ ر از خردل حنهای انینكه ا ر مهه وابخد فرووده حه اخاوام حتد
حه وآلرب، و آنقلدر هلن  یاز وشرق و بذر ن خردذها را نق  كینیاز ا یكخ یكخضعف و نقاهخ، 

ن علاو یل، آنقلدر ولدت، حلاالتر اتلخ رتذله علاو دوم از اینا را بذلرخخ كند كه مهه اخعهر تو كفا
 ا.خنعوذحاهّلل ون مّلة التحاز فروودند راول. و ن

ن یلك از اخل عاو دوم و آ ه در او هسخ حا علاو اول، در نلزد علاو تلوم؛ و هرنیو مهچن
. و اخـن مّلـة التحانعوذحـاهّلل وـ د شلد وخلگر چنان اتخ كله حتدخعاهها حا وادونش در نزد عاو د

هلزار هلزار هلزار  آنقدر اتخ كه تا ولك خدا هسلخ حگلوی حا عایل ك از وراتج دایخد هرخحتد
كه اول مهه هزارهلزار علاو اتلخ حله آخلر خنواهلد  هزار هزار هزار هزار هزار ورتذه تا آن عاو حاالی

تللللخ فا هلللله خللللل  شللللده ا ح للللرت شللللایین هزارهللللزار عللللاو از نللللور  یللللد. و مهلللله اررتلللل
اها وداد شوند و مهه خ  دررتواند كه او را ودح كند كه ا ر   یمن والسطم. و كیس ةاالصلوهیعل

از ودح آن ب ر وار نوشته نشده اتخ. و ا ر  ی رسنده؛ چخ  جن و انس، نوراشجار، قلن و  
. و از ف ل  او را نگفتله اتلخ كیسل ی رلد شلد ف ل  او  فتله شلود، چخلن ودت كله حتدیحه ا
ن یلك از اخل. و هرتلر وقلام از وقاولات امئله اتلخ فا هه، پسلخ ن وقام ح رتیه ا كمی فت

 د.خن حتدین ودت ورتذه كه ذكر شد حه ایادتر اتخ از اخشان زخا وراتج امئه حا ورتذه عایل
نكله هزارهلزار علاو از نلور خشلود ا ید كه ولردان ید وقام امئه خود را وركه دانست پس وقیت

 را آ ان كنند و نیتوانند كه مهه زو ین وی  شده حاشد؛ و حنابراخل فا هه ح رت شایی 
از  یا نا اشعهخرا كه ایا كنند. زرا را آخرت و مهه آخرت را دنر كنند، و مهه دننیمهه آ ان را زو
نكه تر خود خا اخگر حگتارند، خكدخ یخود را بر جا یاند. پس هر اه خبواهند دتهتا جوارح امئه

هلن  یدهنلد و  لور یگلر حدهنلد، ولخد یرریلنكه حدن خود را تآخا اخحگتارند، خود  یپا یرا ها
 نكه:خ ور؟ و حال ا نیشود. و چرا نذاشند ا یمن
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 نش راخزنللده دارد آفللر انللدك التفللایه حلل

 

 كند از هلن براشلد  لله قال لا یا ر ناز 

 

لله ا هارنللد، و چگونلله نللور ا  یشللود از بللرا یشللان حاجللج وللخو مهلله ووجللودات نللور اهك
شللود. و  یشللود، چنانكلله نللور آفتللاب حاجللج آفتللاب منلل یر حاجللج منللرللون یشللان؟ نللور از بللراخا

لعنلد بلر   یچنا ه من ل  از نلور خلود نذاشلد، آن ب ر لواران هلن وطك ات رلشود كله آفتلاب وطلك   ذرك
 ووجودات.

لعند بر  ید كه اخدرشاءاهلل فهه پس ان ات ولك خدا، و حعد از ارن ب ر واران وطك  نی  ذرك
ا او عاِو حه ووجودات خا نه؟ و آخج هسخ رآهذر عاو حه غیكند كه   یمن گر كیسخن حبهثا را دیا

كله ایسللخ؟ زرا نخللهسلخ  خ رللفرك . و ا للر كیسللامئله یسللخ از بللرارده نخن حبهثللا پسلندیللرا
ن یلحله ا ن وطللج. ولكلن چلون هنلوز انیسلیلشلود ا یش اشتذاه منخخلقخ را حداند، الذته از برا

ل حدهن تا ایسخ اخد، ذهتا حاخوطالج ندار نكله حانلدازه حوصلله مشلا شلود و حله خن وطلج را تنزك
 یك شود. چنانكه اوِل تولِد  ف ، وادر بواتطه نذات و چهارشرحتو و دواهلاخودارك مشاها نزد

فلله را حللا دهللان خللود حبسللج ره لطخللاز اغت ر، حعیضللركنللد، و حعللد از شلل یرخوار وللرگللر او را شللخد
واتللطه  نیللخورانللد حلله او؛ تللا حلله ا یاو وناتللج كللرده ولل یزد و حللا  لللوتللا یحوصللله او نللرم ولل

كنلد.  ین غلتاها، حلدن او منلوك یدرشخ هبن برتاند و بواتطه ا یحه غتاها خورده انیس خورده
نكله خ اولروز تلا امیپاشل یول یپس حاال هنوز اوِل تولِد عقول مشاتخ در وجود مشاهلا، و ولا  هل

 ین اتلخ كله  هلیلخ ولا در وللك ارد در وللك. و خاصلخلحنها ین  لن رلریلحشود كه ا یروز
ن یل. ا رچله اوقلیت كخلنكله رلر دهلد خ تلا امیهلن حله او حلده خ و آییب  از ذكر ف اج  اه میبراش

ل ول انه اتخ ویلرتخنا عاو نكله وطللج را انلدر خلور حوصلله علوام خ كلطم را تلا امیدهل یتنلزك
ن تخنا یشود كه از ا یو یو روز اتخ یهرخوب و وطالج عظ یار حرفهار؛ ولكن حسمیحگو

چنلد  نا وطالیخ، در امی و یمشا و یكه از برا ن كلهایید. و اخآ یرون ویوطالج ب رگ ب رگ ب
د خ شا یاتخ كه و ن حایید. و ارفهه ید، مهه وطالج را ورك وطلج او را حفههخاتخ كه ا ر 

 مشا هفتادحاب از علن را. یاز برا
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 خ خلقللخ انللدك وعللرفیترللفرنكلله از كخمشللا تللا ا ی از بللرامیفتللكلله   یا ن بللود وقدوللهیللو ا
د كه یابیانه، خلقخ قرآن را و وعرفخ ن ول قرآن را و وقصود از قرآن را برن وید و از ارحاص  كن

ا قلرآن خلسلخ؟ آرك یسلخ و بلرارسلخ و وقصلود از او چرچگونه اتخ خلل  قلرآن و ههلخ چ
 آهذر؟یا حا  خخ، آهذر اتیا حعد از  خآهذر اتخ یخلقتش قذ  از  
اتخ  یاتخ كه ا اع عه و تینك رن خطف ا اع شیآهذر بوده، ای قذ  از  میل ا ر حگوج

پلس  نیانـا اّول العاحـااهلل، و خود آن ب ر لوار هلن فرولوده اتلخ  آهذر اتخ اول واخل ینكه  خا
 آهذر حاشد.یشود كه قذ  از   یمن

كله  یشلود. ز ین هلن منلیلآهذلر اتلخ، ای حعد از  میل و ا ر حگوج آهذلر نلادان نذلود در اول یرا
اهلل حاشد. و چگونه خل   كه اف   و اشرف و اعلن واخل  سیتخاهلل حا خلقخ، و اول واخل 

خدا فرووده اتخ در  یاهلل عاو نذاشد؟ وانگه ر واخل راهلل، حلكه ون عاو حاشند، و اول واخل 
سخ كه قلرآن خ. پس حادانسیت یچ منرنه هخهرآتو،  ی برامیفرتتاد یمن یكطم خود كه ا ر وا وح
، او را خلل  یاهلل حاشلد و حلدون وحل ده حاشلد و اول ولاخل رحله او رتل یبر او آوده حاشد و وح
حلله او برتللد و آنوقللخ دانللا شللود و اول  یشللود كلله حعللد از خلقللخ او، وحلل ینكللرده حاشللد. و منلل

لكـ . الن سـ ن ن عـا  و میال رولوده اتلخز چنا له خداونلدعاو فرلشلود. و ن یاهلل، نادان من واخل 
آهذر از خود یشان ندهد. پس  خچ از خود ندارند تا خدا حه اره و   و النش را  یالضّرا  و الووتا  و الح

ده حاشلد كله رد حله او رتلخلحا یكل یخدا، و وحل یش از خلقخ حدون وحینداشخ   یهن عله
نكه حدون خهلل حاشد و عاو هن حاشد حااا آهذر اول واخل یاهلل نذاشد و   ، اول واخل ینفس وح

اهلل و جاهلل ،  سللخ و اول وللاخل راهلل هللن جاهلل  ن آهذللر. و اول وللاخل یسللخ  رعللاو ن یوحلل
 ناوعقول اتخ.

نكله خكنلد برا یار اتلخ كله دالللخ ولرحس یثخ احادمیدخ دمیحاال رجوع حه امئه ا هار كرد
 مید حدانخ حه شناخ  قرآن و حامیا هن وأوورآهذر، و ویآهذر اتخ و نه حعد از  یقرآن نه قذ  از  

  او را.مید حشناتخسخ و حارقرآن چ
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اًل حامین بلرآجی  ارحاال قذ  از آنكه در صدد تفص نكله هرچله خفهلن ا ید از رورلد حدانخل اوك
ونذللر  ی لتارم؛ و آ له در رو یرون منلیلچ پلا  برقله امئله، هلخقله امئله اتلخ و از  رخ از  رمی لو یول
زان رن وید حاشد و اخاتخ كه در دتخ مشا حا زایرن وینه كطم امئه اتخ. و ارع مهه حمی و یو

گر هن خزان درك وخد. و رزان حسنجرن وید حا اخد كه هروقخ هرچه حشنوررا تا آخر از دتخ نده
د. و خلرون نگتاریلد تا آخر عهر، و هر ز پلا از آن برن را داشته حاشینكه اخحه دتخ مشا حدهن تا ا

ل دهللد و ب ن اتلخیلآن ا ت، او تقصلیلكله هلركس خلدا را تنلزك ر كلرده اتللخ در راورد در وقلام نذلوك
ل حدهد و بید. و هركس  رتوح ت تنزك ر كرده اتخ رخ، تقصخاورد در وقام والیآهذر را از وقام نذوك

ل حدهد از وقام وال ت. و هركس اوام را تنزك ر كلرده راورد او را، تقصلیخ برخ و در وقام رعخدر نذوك
ل دهد از وقام خلود و حله وقلام ضلعفا برعرخ. و هركس شخدر وال ر راورد، آن هلن تقصلیلان را تنزك

ا خان، رعرد وصف امئه را در وقام شخ رف هن كه برود حاال و حگو نیشان. و از اخخ اخكرده در وال
ت وصف كند،  د وصف كند، غلوك كرده اتخ؛ و رآهذر را حه وصف توحیا  خاوام را حه وصف نذوك

فرقه وا  ن هشخیاوخ. از ارشان حاد تا روز قخاء و وطجكه بر اراء و انذرآهذر و اولیو   لعنخ خدا
رند و چهارفرقه از آ ا غلایلخرا كه چهارفرقه از ای، زمیجوج یو یزاریب ن یلانلد و ا شلده شان وقصك
 ن وا.یسخ درن

ن یلد حلا اخد و هرچله از ولن حشلنورلكله حله دتلخ مشلا دادم از دتلخ نده زایرلن دو ویا
مشلا  یاز بلرا ی رلا نه؟ پس ا ر چخروم  یرون ویزا ا برن وید كه ون از ارنرد و بذرزا ا حسنجرو

د تلا از ررون رفتله اتلخ، بررتلیلكله خلود در دتلخ داده ب زایرلاز و د فطیروشتذه شود، نگوج
 اتخ كه  فمت حه مشا. زایر وطاب  ومید. ون آ ه حگوررون آجیاشتذاه ب

آهذلر رتلول او اتلخ و امئله یسلخ.  رآهذلر، خلدا نیخلدا خداتلخ و   می لو یو حاز هن و
ن اعتقاد وا اتخ و یخ امئه ا هارند. اران، رعرعرند. و شخآهذِر او و حند ان اوی  یارا هار، اوص

عه اتلخ ولكلن رشل یمهله علهلا یسلخ، حلكله ا لاعرن ن هن اخلتطیفیسخ و ارن نیر از ارغ
 ن خلداییلن اتلخ كله تلاب  بلر ایلل اتخ و آن اجها یكه هسخ آن در دذها ی  اشتذاهرقل
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وعرفلخ ذات او قلرار داده بودنلد ولثًط و هلل  یاز برا یش خود، و وقداریال كرده بودند از  رخ
ن یلر را از ولا حله ارلاو ال كرده بودند و حال كه ف لاج  ح لرترخ وین كخ خدای اهث  االعیل
 یننلد كله حلاالتر اتلخ وقلام او از خلدایب یتلنجند، ول یول ولین كخل یشنوند، حلا خلدا یوقدار و

كننلد.  ید! و انكلار ف لاج  را ولخل و ین چله ولیلكننلد كله ا یحه هزارون. پس وحشخ و وین كخ
ن وقلدار یل. ا لر ف ل  آن ب ر لوار را حله امی لو ید كله چله ولرلد و حفههرولكن مشاها حلاهوش حاشل

خللورد؛ و  یمنلل یسللحلله كللار ك ایلرللخ یبللرم، پللس خللدا یرون وللیلل، خللدا را از وقللدار بمی للو یولل
ند خ و یاتخ كه و شان وث  ا فایلخشود؟ و وَث  ا یر حنده او اتخ چگونه خدا وراو ح رت

د، رآهذر حه آ ان رفخ و حه وقام قرب خدا رتلیآ ان و چون   یخدا در عرش اتخ در حاال
تله رتذله اهلل. الذ ربرنج خلورد، نعوذحلاهلل ولن غ لجرآهذر شیرون آود و حا  یب از پِس  رده دتیت

ر حقدرت راو  كه ح رتمی وج یر. و وا وراو تر اتخ از رتذه ح رت هزارورتذه پسخ  خداینیچن
 شلاییتواند بردارد، ولكن حقدرت خدا، هلزار هلزار علاو از نلور   ی مننیاز زو یك انگشترخخود 

 ن وقاوات امئه اتخ خل  شده.یتر كه پسخ فا هه ح رت
د قذ  از خ كه او نه حامی و  فتمی قرآن را حه مشا حشناتانمید از آجنا كه خواتترتخن وا كش

اهلل  اهلل اتلخ و عللِن اول ولاخل  آهذر. و آن ب ر لوار هلن اول ولاخل یآهذر حاشد و نه حعد از  ی 
له و بلراه یسلخ وگلر وحلرسخ از جانج خدا حاشد و از جانج خدا هلن نخحا  نیخلدا. و حله ادلك

  عللوم رلآهذلر  یكرده اتخ حله   یا، و خدا هن وحخد یثاحخ شده اتخ كه قرآن اتخ وح
از  یچ علهلر  عللوم هلزار هلزار علاو در قلرآن اتلخ و هلرلرا. و در حمكخ هن ثاحخ اتخ كه  

فقره  كخ، تر ه یآهذریهر   یكه آود از برا خدا بروز نكرده وگر بواتطه قرآن؛ چنا ه هر كتای
آهذلر در مهله یل  شده، مهه تر له قلرآن اتلخ و  ن هزار هزار عاو خیاز قرآن بود و هرچه در ا

و  رای نـذنیكـ . للعـاملیعغـاه ل نّزل ال رمـا. عـّ یتغارك الذد خفروا یر اتخ چنانكه ویعاهها نت
انلد كله هلر  ن قرآن دعوت فرووده حه لسان خودشان چنا ه فروودهیاه  مهه عاهها را هن حه ا

ر شللود. رخمتللف تفسل ید حله زحا للاخل آنیزولل اتللخ و چلون حله د علریخلایكله از آ للان ب ییوحل
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ر فرولود و رحه لسلان اهل  آن زولان تفسل یآهذریك  خفقره از قرآن را بر  كخ یچنا ه در هر عهد
 فللرو فرتللتاد، و میفقللره از آن را حلله لآللخ ابللراه كخللفقللره از آن را حلله لسللان آدم فللرو فرتللتاد، و  كخلل
فلرو  یسلرفقلره از آن را حله لآلخ قلوم ع كخلو  فلرو فرتلتاد، فقلره از آن را حله لآلخ قلوم ولویس كخ

لیترك از انذخ حه لسان هررنیالنذ فرتتاد. و خامت را دعلوت فرولود و هرچله را كله در وللك  اء، اوك
فروود از آن، و تر ه مهله ووجلودات را در او قلرار  یهاهر و یشد از علوم در هر عصر یضرور و

كـل ییـه تغیــو فداده چنانكله فرولوده اتلخ   احس ااّل یفخــال ر ـج و ال  فرولوده نیمهچنلل و   ا. 
  علوم اتخ كه از خدا رپس واضح شد كه متام علن در قرآن هسخ و جمهوعه   نیكتاب وغ

انـزل وـن السـها  وـا   د خلفروا ین وطللج را كله ولیلنازل شده اتخ و خود شرح فرووده اتلخ ا
خ كله از علدم حله وجلود پس هرچه ووجلود شلد از آب، از قلرآن اتلحه االرض حعا ووهتا  ییفاح

ن قطلره یلاو از ا یارلد، ووجود شد و احركه چك یترنه هر قاحلرقطره از آن بر آج كخآوده اتخ و 
 نی  علوم اولرآهذر و امئه نشر  ید از اول واخل  حاشد، ذهتا از  خحا یبود. و چون نشر هر عله

سخ، و رآهذر نیذر قذ  از  آهی حاشد؛ و علن  رنیالنذ د كه قرآن علن خامتخن شد. پس حایو آخر
آهذلر حله او یآهذلر حعلد از خلقلخ  یرا كله هر لاه عللن  یاتخ ناوعقول. ز آهذر هن حریفیحعد از  
اهلل و جاهل ، نلاوعقول  سخ در اول خلقخ، جاه  خلل  شلده حاشلد و اول ولاخل خبرتد، حا

ه و براهیاتخ. پس حنابرا خ و آفلاق و انفلس، واضلنین مهه ادلك ح شلد كله قلرآن  از قرآن و ت ك
آهذر اتخ و خود او اتخ قرآن و علن او اتخ كه حا او خل  شده چنا ه خدا فرووده یعق   
ر ون الف ش ر تنّزل املالجكة و یلة القار ریلة القار لیك وا لخلة القار و وا ادریل اّنا انزلناه یفاتخ 
كل اور سالم ههیالروح ف هّبن ون  اند قرآن،  ر آن فروودهرر تفسو اوام د وطلع ال جر حیت یا حاذ. ر
. و فا هللله بلللر ح لللرت علللینخقلللدر،  للللهرر اتلللخ كللله نلللازل شلللده اتلللخ در لرلللاو ح لللرت
ن یلآهذلر در ایاز مهله ولردم. و نل ول وطجكله از نلزد   عینخفا هه هبتر اتخ از هزارواه،  ح رت
رتد،  ی  ور خلیاء حه تاررتد و از انذ یاء ور  انذرآهذر حه  یكه از   وضایرشود و ف یشج و

   وردم.ر  یض خدا برارفا هه اتخ و او اتخ حم  ف از ح رت
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ه و براهینكه قرآن، خود  خده اررت اهثای ر تذ رز در تفسرو ن  نیآهذر اتخ و وا هن حه ادلك
مهان اتخ كله  یآهذر حاشد كه در هر عاهید مهان عق   خن كه قرآن حای قذ  از امیا ثاحخ كرده
ن عاو، آن حه شك  اوراق و وداد و تلطور درآولده. ولكلن در ینكه در اشود. چنا یو حه شكیل

ن ین عاو حه ایدرآوده اتخ ولكن در ا یلرو جل یفرف اتخ و حه شك  لطرمهه عاهها قرآن لط
 ن یپین عاو تا از این اتخ جمه  آ ا و ههور آ ا اتخ در ایف درآوده اتخ. و ارصورت كث
 ا ن.قخ او در عاو حربذرند حه حق

ن عاو، ید در اراجیب سیتخن اتخ كه چون مشا از آن عاو حاین وطلج ایا یو وَث  از برا
ف رلد و آن تكلخد،  ف  بودخكردند، و چون از وادر وتولد شد یفرپس در عاو وثال حه مشا تكل

ِف رلن تكلیلد حه او؛ و اخادتان آود و عه  كردخف حه رد آن تكلخد. چون ب رگ شدردانست یرا من
ف رن تكلیك، اخر عاهها هرین شكِ  عه  درآوده. و در تاین عاو حه این عاو اتخ كه در اآ

ف اتلخ، حله رلن علاو چلون علاو علَخض اتلخ و كثیگر و در اخاتخ برخطف عاو د یحه نوع
نجلا حله خن شك  درآوده. پس قرآن اتخ در علاو حلا ن، صلاحج عظهلخ و لطافلخ و در ایا
ر.یا  ن صورت كوچك حمقك

ا عاو حه مهه علهها خ ، رجذرج داند ی یآهذر منیكه   ن حبهثاییا گر كیسخن دیحعد از او 
خ متام شد در فهن ایمناند حعد از ا راكه ش ه بر كیسیكند. ز یسخ، منرا نخهسخ  ن یلن و حجك
 وطلج.

شلكافن تلا از  یشلاءاهلل ول سلخ، آن را هلن انرگر واند كله عللن خلدا چخك ش ه دخلكن 
ك علن او خخدا دو علن اتخ:  ینكه از براخد ارد حدانخن اتخ كه حایرون روند؛ و آن ایاشتذاه ب

ك علللن او خللل  او اتللخ و خللل  او در قللرآن خللسللخ. و رذات او اتللخ و ذات خللدا در قللرآن ن
ن یلن عاو هاهر شد حله ایف بود و چون در ارج، حطور آن عاو لطرحاشد؛ و قرآن در عاو غ یو

 یاز برا یو جوارح ، پس حدییاتخ و جوارح ن عاو حدییا یاز براصورت درآود. چنانكه 
سخ چنانكه حلدن خن عاو، حایدا شد وث  الفاظ. و چون قرآن ههور آن ب ر وار اتخ در ایاو  
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  الفلاظ رل  حلد ا اتلخ، لفلظ قلرآن هلن كله حلدن قلرآن اتلخ اشلرف از  رلآهذر اشلرف از  ی 
ن اتلخ ین كاشف از ایاورد و ایتواند ب یمن آن را كیسحاشد. و چنانكه خدا فرووده اتخ وث  

 اتخ میندارد، وستق یآهذر اتخ و او اعوجاجیعلن   یسخ. قرآن حاكرن آهذر كیسیكه وث   
 اند وگر مهان اعوجاح را، و هر اه لویخمنا یداشته حاشد من ینه اعوجاجرخ او؛ و ا ر آجخدر حكا

كنلد  یخ ولخل حاشلد حله اتلتقاوخ حكامیو هر لاه وسلتق اند وگر مهان للون راخمنا یداشته حاشد من
چ ر اتلخ و هلمیاتلخ كله وسلتق یا نلهرنده عق  رتول خلدا اتلخ و آجخشاخّ را. و قرآن منا

در او  كند عق  رتول خدا را و كدوری یخ وخندارد، پس حه اتتقاوخ حكا و لوی یاعوجاج
ان حد ا الطف رآهذر در وی نده عق  رتول خدا اتخ. و چون حدن خسخ. پس متام قرآن منارن

 اتلخ، میآهذلر وسلتقی  الفلاظ حاشلد؛ و چنانكله حلدن  رلد الطلف از  خاتخ، لفظ قرآن هن حا
  اتخ.میلفظ قرآن هن وستق
اهلل  آهذلر اتلخ و اول ولاخل ینكله قلرآن مهلان عقل   خكه واضح شد بر مشلا ا حاال چون

كـل یـه تغیـو ف خلوای یانكه واء در او اتخ چنرند و مهه اشخاتخ و مهه خل  در حتخ او ا. 
ل ،  علینخز در او هسخ حلكه مهله تلر و خشلك، رچ ان مههیو ب   ی ا  تشلته و خلجمهل  و وفصك
از شجونات او اتخ. پلس مهله قلرآن مهله عقل   نده در او هسخ و هرچه خلقخ شد، شأیخآ
ل  مهله عقل   یلهلرف ا ولویس آهذر اتلخ در آن علاو. و ح لرتی  ود آهذلر حشلین را كله وتحمك

ن عاو حقلدر هلرف فهلن و ید. چنانكه در ارآهذر حه او رتینداشخ، ذهتا حقدر هرف او از عق   
خ او،  و  شان و هرف وویسخا یفقره از قرآن را شرح فروودند حه لسان آن قوم از برا كخادراك اوك

عقل   ك  لخ ازخلنله ر لر شلود و آن آج آهذر در او جلوهینه وجود او آنقدر نذود كه مهه عق   رآج
نظلر  ینه كلوچكر ر شد. چنانكه هر اه در آج آهذر را چون وقاح  شده بود، مهانقدر دراو جلوهی 

كند؛ و هر اه هلرف آن  یك چشن تو حاشد، مهان چشن تو در او جلوه وخكه هرف او حقدر  كین
در  نه تلوراد شود تا تر و تلخافتد. و هر اه هرف او ز یتو در او و یتو حاشد، جلوه رو یحقدر رو
خ خحاشد، متام حدن تو را حكا منای نه متامركند. ولكن هر اه آج یخ وخفتد، مهانقدر را حكایآن ب
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 در آن زولان مهانقلدر رلنیالنذ عخ خلامتخكند و لفظ تورات هن حقدر هرف آن زوان بود و شلر یو
هن نذود زوان قاح  نذود چنا ه ضرور  هرف، آن ش از آنیجلوه كرد كه تورات وارد شد بر آن و ب

زولان  عخ آنخنه شررشتر بود و آجیزوان ب چون هرف آن یسر در زوان عنیش از آن. و مهچنیب
ف ر و تكالرنیالنذ عخ خامتخكتر بود حه شرخعخ او نزدخذهتا شر عخ وویسخنه شررب ر تر بود از آج

لخ ولویسرش از تكالیزوان ب اه  آن ش از آن ضلرور نذلود و هلرف آن زولان هلن یبلود و بل ف اوك
شلللان حللله لسلللان خا یفقلللره از قلللرآن را كللله وناتلللج آن زولللان بلللود از بلللرا كخلللشلللتر نذلللود، ذهلللتا یب

آهذلر یهن آنقدر نذود كه وتحه  متلام عقل    یسرع نه ح رترشرح فروود. و آج یسرع ح رت
ف آوردنلد، مهله قلرآن را خحشود، پس حقدر هرف آن، در آن جلوه كلرد. ولكلن چلون خلود تشلر

 اتلخ و مهله مینلده متلام عقل  آن ب ر لوار بلود؛ و قلرآن وسلتقخ ر لوار مناشرح فروودند و حدن آن ب
نده متلام عقل  آن ب ر لوار اتلخ و خكند و متام قرآن منا یخ وخعق  آن ب ر وار را حه اتتقاوخ حكا

 سخ.رسخ و خودمنا نراو ن یاز برا یو رنگ یچ كجره
و چلون هرچله در خلدا  یو قرآن اتلخ وحل یآهذر وگر وحیاود بر  رپس وعلوم شد كه ن

اتلخ كله  یتخلكنلد، پلس قلرآن آ یاز او ول یتخآهذر و حقدر خلود حكلایاتخ از   یتخعاو هسخ آ
ن اتلخ كله قلرآن اعظلن وعجلزات اتلخ. و چلون ی  آن ب ر وار اتخ؛ پس ههخ ارنده  خمنا

 د كیسلخلفروا ین اتخ كه خدا ویسخ، ذهتا ارآهذر نیاء وث  عق   رك از امئه و انذخ چرعق  ه
لدبن اورد وگلر كیسلیب قرآی تواند كیس یاورد و منیتواند وث  قرآن را ب یمن عذلداهلل  حاشلد كله حممك

اء در عللن او رحاشلد كله مهله اشل آهذلران حاشلد، و كیسلیحاشد و حه وعراح رفته حاشلد و خلامت  
اتخ كه مهه خلقخ در آن هرف هسخ. هرچه  اهلل حاشد و هرف او هریف حاشد و اول واخل 

ن خل  كند در آن هرف قرار یا خل  كرده در آن هرف قرار داده و هرچه را كه حعد از ارا كه خد
اتخ كه در مهله  كند و آن كیس یاد وخاد شود از خلقخ، هرف او را هن زخدهد؛ و هرچه ز یو

ند، خآفر یكه وظروف و اد. و خدایخ  خل  اتخ نه كن و نه زرآنات خل ، هرف آن حقدر  
اد نكند از هلرف خپس هرچه خل  كرده هرف آن را هن خل  كرده. و ا ر زند خآفر یهرف هن و
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 اد كینخدر او حقدر هرف او، و ا ر آب در او ز یا را كه تو آب كرده یا كند، وث  كاته یو ادیخز
تا آن وظروف حقلدر هلرف حشلود. پلس هر لاه آب را  اد كینخد هرف را زخكند؛ الحماله حا یز ویلذر
اد. و خلشه هلرف حقلدر آن آب اتلخ نله كلن و نله زر، مهاد كینخآن را هن زد هرف خحا اد كینخز
آهذر یكرد چنا ه اآلن   یاد وخكرد از خدا و خدا هن علن او را ز یو ادیخشه  لج زرآهذر مهی 

كله تلازه احلداث  هلر خللیق عینخكند.  یاد وخكند و خدا هن علن او را ز یاز خدا و ادیخ لج ز
اد كللرده خللاوتللخ از خللدا، و خللدا هللن داده و هللرف او را هللن ز ادیخللكنللد، از  لللج كللردن ز یولل
سخ كه در هرف رن یچ ووجودرحاشد و ه یآهذر حقدر خلقخ ویشه و در مهه آنات هرف  رمه
 آهذر نذاشد و او اتخ هرف ك  ووجودات.ی 

 ّّ  نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و م
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 «ووعظه دوم»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیهّلل رّب العــاملاحلهـا   اعــاا ن و  ن و لعنــة اهّلل عــّیحمّمــا و آلــه الطــاهر اهّلل عــّ  و مــ
ن ی و االرـرنیف اجل ن ون اجلـّن و االنـس وـن االولـ یعهتن و ونكریش حقوم ن و نام  اام 
 ن.یوم الای ایل

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن   ا:خـفروا یشأنه در  اج ـة فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

 یررر از تفاتلرك تفسلخن بود كه یه را  فمت ولكن چون وقصود ون اخن آیا تر ه فاریس
اتخ از قرآن، ذهتا خواتمت قرآن  یا ك فقرهخه خن آی، و امیفه اتخ حگوخه شرخن آیا یكه از برا

روز یاز صفاِت او را د ید و قدرررت حاشرنكه در وعرفخ او بر حصخامن تا ارا اول حه مشاها حشنات
 د.ررت حاشر تا در وعرفخ او بر حصمیمنا یاز ف اج  او را هن اوروز ذكر و ی فمت و قدر

اًل حدان خ رلحقدر علن و حقلدر قاحل یا ندهخد كه در حمكخ واضح اتخ كه كطم هر  وراوك
ونهتاتلخ، پلس  خ و یخل ا خلدا حاشلد و عللن خلدا ی د حقدر عللنخاوتخ. پس قول خدا حا

ار رحسل یلهلاخو تأو رها و وعلایركلطم خلدا تفسل یونهتلا حاشلد. و از بلرا كلطم او ی د وعلایخحا
 من.ربذ رها را خواهن  فخ، ا ر از مشا هن اقذایلراز آن تفس حدهد حعیض یاتخ و ا ر خدا عهر

و آهذلر اتلخ و خلدا فرولوده اتلخ یود عقل   مشا ثاحخ كردم كه قرآن خل یروز از برایو د
كل ییه تغیف مهله خلقلخ در هلرف عقل  او  علینخزهلا، ران مهله چیلدر قرآن اتخ ب عینخ   ا. 

وگلر  یچ تلر و خشلكرسلخ هلرن علینخ نیكتاب وغـ احس ااّل یفخو الر ج و ال ز فروودهرهسخ. و ن
ز اتخ؟ تر، هر رك چه چز اتخ در قرآن و خشرا چه چخن كتاب اتخ. حاال تر، آینكه در اخا

هرچه تازه احداث شود و اول  عینخ. ولكن تازه یهر خشك عینخند. و خشك خ و یرا و یا تازه
ش، ولزاجش  هر خلقیت تازه اتخ و اول خلقخ، َرْ ج اتخ. چنانكه  ف  در اول تولد و منوك
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تش رن اتللخ كلله از حمكللخ قللرار داده شللده اتللخ كلله  فلل  در اول  فللولیللاتللخ و ا ر للوحیت
كنلد.  یمنل ینه منلوك خاد حكند تا ر وحتش متام شود. و ا ر ر وحخ نذاشد حا او، هرآخه زخسخ  رخحا

كه از اول  ی رچ عینخر ج اتخ و ر وحخ او غالج اتخ. و اوا خشك،  پس اول هر خلقیت
ذوتخ او غالج شده حاشد؛ وثل  یخلقخ او  تشته حاشد و غلذه ر وحخ او متام شده حاشد و 

. پلس ینیلب یخ او غاللج اتلخ و ر وحلخ او متلام شلده اتلخ چنانكله ولذوتیر كه یشخّ  
كله در قلرآن نذاشلد و هلر   و حلاد میسخ خلل  قلدرن عینخ نیكتاب وغ احس ااّل یفخالر ج و ال
آهذلر واقل  اتلخ و قلرآن عللن یدر هلرف عللن   عینخًا و حادثًا در قرآن شرح او شده. میقد خلیق

خلدا  یفروود از براولكن چون ح رتصادق خدا اتخ و مهه خل  در علن خدا هسخ.
بلر آن وطلل   اتلخ كله او در نلزد خلدا اتلخ و كیسل ك عللن وكنلون و خمل ویخدو علن اتخ: 

آهذر اتلخ. و یسخ و او فوق عق   رآهذر نیدر هرف علن   عینخسخ، رسخ و آن در قرآن نرن
ه و آن در قرآن هسخ، اء و رت  خل  كردرنه امئه و انذراتخ كه خدا او را در ت ك علن خلیقخ
حاشند و مهله خلل   یآهذر ویاء در حتخ رتذه  رآهذر هسخ. پس مهه اشیدر هرف علن   عینخ

آهذر هسخ و هرچه حعد هن حادث شود در آن قرآن خل  ی، در آن كتاِب علِن  میحادث و قد
 كند در هرف یاد وخكند از خدا و خدا هن ز یعلن و ادیخ لج زآهذریشه  رشود و مه یو

آهذلر را ی  تازه آنًا فآنًا. پس خداوند هر آن حقدر هرف خلقخ، هرف ح لرت آهذر خلیقیعق   
 كند. یاد وخز

ده ررتلل اهثلای ر تللذ رآهذللر اتلخ چنا لله در تفسلیروز ثاحلخ كللردم كله قللرآن، خلود  یلو د
یل حبسج  یترنه قاحلراز قرآن اتخ و جلوه او اتخ در هر آج اتخ. پس هرچه ووجود شده تنزك

خ آن علاو و او را رلنله قاحلراز هزارهلزار علاو جللوه كلرده اتلخ در آج ینه و حبسج هر عاهرآج آن
د، چنا له در هزارهلزار علاو حلله خلآ یكله خبواهلد درولل حاشلد كله حلله هلر شلكیل یول قلوت و قلدری

چ رد. و هخسخ كه جلوه او را ون  منارن یچ وانعرآن ه یهزارهزار شك  جلوه منوده اتخ و از برا
ا خلد. آخلقواحل  حله اشلكال خمتلفله درآ یهلا نلهرسخ كه نتواند در آجرنور او ن یز حجاب از برارچ



 

24 

 

د او را و از آونه وتولد شد؟ و خنجا كه وشاهده منودخبود در ا ی جسهنید كه آن مهركن ی هان و
د ردان ین ویو تاجد نیالساجا و تقّلغك یف آن ب ر وار ید از براخفروا یآنكه خداوند عاو و حال
 السـهوات و االرض سـجا وـن یفخو لـه د كله خداونلد فرولوده رنرد حه قرآن و بذرانند؟ رجوع كنرك
خ ر. و آ لان، ولراد آ لان وشلنی  اهل  آ ا لا و اهل  زولرخدا تجده كردند   یاز برا عینخ

خ و ارض اوكان اتلخ رآ ه در آ ان وش عینخخ و ارض اوكان. راتخ و ارض، ارض قاحل
ر رلاو د كه ح رترنیب ین را. چنا ه وین تاجدی  اركند   یآهذر وتقلج وی  مهه تاجدند و

ك اتقّلج یف یانا الذ فروودند لج مهله صلور ا علینخ ف اشـا یـالصـ ر   هر لور كله میولمن كله وتقلك
كنمت یا. ذكر اخل خوای یشان اتخ چنا ه وخجلوه ا یررن هر صورت خیخبواهن. پس حنابرا ر 

از ابوالشلللرور و  یا جلللوه یو هلللر صللورت شلللرك  وعانــه و وـــأواه و ونهتــاه اّولــه و امــله و فرعـــه و
له و اصله و فرعه و وعدنه و   وی یشان وخاتخ كه ا ر حه ا یابوالدواه حگو ان ذكر الشر كنمت اوك

د اتخ. ههخ آنكله ره آن دو خذختا ینور امئه اتخ و هر شر یرروأواه و ونهتاه. پس هر خ
د اتلخ حلدون اعوجلاح و رلتوح یمنلا  اتخ كله متلام او، متلاممیوستقخ چنان خنه نذوت و والرآج

شلرور و خذاثلخ و ضلطلخ  یمنلا د چنان وعوج اتخ كه متام او، متامرنه آن دو خذر. و آجلوی
و  یو زرد یفتلد، متلام  لردی بمیرنل  و وسلتقینله صلاف و براتخ. چنا له هر لاه آفتلاب در آج

انلد، و خمنا یفتد، مهلان اعوجلاح خلود را ولیب ینه وعوجرآجكند و هر اه در  یان وخاو را منا روشین
خلود را  یفتد، مهان زردیب ینه زردركند. و هر اه در آج یخ منخچ آفتاب را حه اتتقاوخ حكاره
 ا لویخ ینه اعوجاجركند. پس هر اه آج یخ منخچ رن  آفتاب را حكاركه ه یاند حه نوعخمنا یو

ن حلرارت و ولمن یلو ومن ا ین  ردید كه ومن اخ و یخن ونه ترنداشته حاشد، آفتاب حه زحان آج
للون، وقاحل  آفتلاب حاشلد، مهله او را حله   یمینله وسلتقرن نلور. و ا لر هلزار آجیو ومن ا ین زردیا

  رند و  ر كرده اتخ  خنده اوخكنند و مهه منا یخ وخحكا یو زرد یخ و  ردراتتقاوخ و نوران
 خلوای یقواحل  را چنانكله در دعلا ول یهلا نلهر  آجرلنلد  ا  لر كلرده ها را. پس امئه نهرن آجیا

  رلن ب ر لواران  یلانلد ا و چنلان  لر كلرده ا ر ا. ال الـه ااّل انـ  فهبن وألت مسا ك و ارضك حیّت 
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د اتخ كه اتن خ  ووجودات شده چنا ه حدراد  یشان، اخ را كه حه تذج انیآ ان و زو
، پلس صلاحج عظهلخ شلد و نوشلتند بلر كلریسآن ب ر واران را نوشلتند بلر علرش، پلس علرش 

ك از افطك كه نوشتند، صلاحج كهلال شلدند و نوشلتند بلر مهله خصاحج وتعخ شد و بر هر 
نلا شلد. خاد ایلواتطه مهه صلاحج كهلال شلدند؛ حلكله حاعلد ا نی و حه انیخل  آ ان و زو

خ خلان را حكاك صلفخ از صلفات آن ب ر لوارخلاتخ كه  یا نهرها آج نهرن آجیك از اخچنانكه هر
كنلد وتلعخ  یخ ولخل، حكاكند عظهخ آن ب ر لوار را؛ و كلریس یخ وخكند. وثًط عرش، حكا یو
كند وجود او را؛ و  یخ وخكند وامهه او را؛ و مشس، حكا یخ وخنه آن ب ر وار را؛ و زح ، حكارت

نلد ك یخ ولخلكنلد فكلر او را؛ و ،لر، حكا یخ ولخلال او را؛ و عطلارد حكارلكنلد خ یخ وخزهره حكا
دا یلواتطه كهال   نیب ر وار را و حه ا ات او را. پس نوشتند بر مهه ذرات ووجودات اتن آنرح

 اد شدند.یكردند، حلكه ا
 میدخل حله امئله ا هلار دمینا و چطور نوشتند؟ رجوع كردخسخ كه نوشتند بر اراوا اتن چ

مهلله  فروودنللد اتللن، صللفخ اتلخ. پللس صللفخ آن ب ر للوار را نوشللتند بللررضللا اوللام ح لرت
نلله، ربلرآن آج نله و تللو چلون نظلر كلینرقواحل . چنا له نوشلته شللد صلفخ آفتلاب بلر آج یهلا نلهرآج
ن اتلخ یلآفتلاب و ا ین اتخ  ردیآفتاب و ا ین اتخ  رویآن خط قدرت را كه ا خوای یو
ن اتخ نور آفتاب. پس چنان اتخ صفخ امئه ا هار كه نوشته شده اتخ یآفتاب و ا یزرد
خوانلد  یخوانلد. پلس ول ید ولخرت در آن نظر منارقواح  كه هر اه صاحج حص یها نهر  آجربر  

 تذعه و آتش و هوا و آب و خاك و انسان و نیو افطك تذعه و ارض اتن او را در عرش و كریس
ه و وطجكه و ح خواند در لوح  یرت ورنا. پس حا حصخوان و نذات و  اد و فروعات مهه اراج ك

. پلس شلانخنلات نوشلته شلده اتلخ ا لاء اخخ و در مهله كانات آ ه نوشته شده اتخكا
 یكوچك و ب ر  یها نهر  ذرات، آجرخ و ارض اوكان را و  ر  آ ان وشراند   شان  ر كردهخا

هلا  نلهرن آجیلاز ا كننلد؛ ولكلن حعیضل یشلان را ولخاز صلفات ا ی رخ چخحاشند كه حكا یچند و
ند و حعیض ن حه الوان خمتلفه وعوجك . و اوا اعوجاح و الوان و اتتقاوخ میوستق حعیضاند و  ولوك
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ند كه صلاحج صلفخ و شلاخّ از آ لا ب ها خمتلف اتخ. حعیض نهرآج زار یلاز آ ا آنقدر وعوجك
سلتند كله صللاحج رآنقلدر وعلوجك ن اننلد، و حعیضلخمنا یچ كهلال و اتلتقاوخ آن را منلراتلخ و هل
د، چنلدان خلدر آن نظر منا كیسد از آن و اعوجاجش از آن كهتر اتخ و ا ر خجو یزاریصفخ ب

دارد. و  ین و انلدك اعوجلاجیلاعوجاجشلان كهتلر اتلخ از ا د. و حعیضلخلجو یاز او منل یزاریب
نند حه لو ا كه ه  حعیضنیمهچن از آ ا  كنند و حعیض یخ منخچ صاحج خود را حكارآنقدر ولوك

  شلاخّ را  اتخ، متام صفات و رن  و شلكمینه كه وستقرلونشان كهتر اتخ. ولكن آن آج
ند كه ركوچك و ب ر  یها نهركه هستند آج ن خلیقیاند حدون اختطف. پس اخمنا یكهاهوحقه و

نداشته  كه اختطیف یا نهركنند و هر آج یخ وخخ خود صفخ آن ب ر وار را حكارك حقدر هرفخهر
و كله از خلود اعوجلاح  یا نلهررمناتخ؛ و هر آجرسخ و غرداشته حاشد، خودمنا ن حاشد و صفای

ّ را من یداشته حاشد، مهان اعوجاح و لون را هاهر و لوی ج و راند و هرچه عخمنا یكند و شاخ
 نه اتخ. چنا ه شاعر  فته اتخ:رنه حاشد از آجرخ كردن آجخنقّ در حكا

 انلدام واتلخ هرچله هسلخ از قاولخ ناتلاز ی

 

 سللخركللس كوتللاه ن یف تللو بللر حللاالخورنلله تشللر 

 

ر را رلاو خ از ف ل  ح لرتخلك حكاخلاتلخ كله  یچكنله كلورك آجخ  خل ، هررپس  
 اتلخ و او می الج عظل ای بن د كه عیلخ و یكند. چنا ه عرش حه زحان حال خود و یان ویب
نله عكلس رك  لرِف صلفات او را وقاحل  شلده و مهلان عظهلخ او در آن آجخاتخ كه  یا نهرآج

ك چشن تو در آن عكس خ و مهان یرر  یخود و یبرابر رو ینه كوچكرك آجخانداخته. چنا ه 
كنللد. و  یخ وللخللانللدازد و مهللان را حكا یا مهللان رنلل  صللورت تللو در آن عكلس وللخللانللدازد،  یول

نه او افتاده و حه زحان حلال خلود راتخ كه وقاح  وتعخ ت ینه كوچكرك آجخ  كریسنیمهچن
 ینله كلوچكر  اتلخ. و فللك زحل  آجره وتلرلعل اهلل  اللج تلطم ای بلن د ح لرت علیلخ و یو

او افتاده و عق  او در زح  عكس انداختله، پلس زحل  حله زحلان  كه وقاح  عق  جزیاتخ 
اتخ كه وقاح  علن او  یا نهرآج ی الج عق  اتخ. و وشتر ای بن د كه عیلخ و یحال خود و

خ وقاحل  غ لج او خ اللج عللن اتلخ؛ و ولر ای بن د عیلخ و یستاده و حه زحان حال خود وخا
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د او غ ج خدا اتخ بر كفار و دمشنان خدا. خ و یكند و و یخ وخستاده و غ ج او را حكاخا
خ خلسلتاده و حلرارت قللج او را حكاخاتخ كه وقاح  حلرارت قللج او ا ینه كوچكرو مشس آج

نه عطارد وقاح  فكر ركند. و آج یخ وخال او را حكارستاده و خخال او اركند؛ و زهره وقاح  خ یو
ات او را رللسللتاده و حخات او ارللنلله ،للر وقاحلل  حرو آج كنللد؛ یخ وللخللسللتاده و فكللر او را حكاخاو ا
خ اوزجله آن ب ر لوار را خلسلتاده و حكاخكند. و عناصر ارحعله وقاحل  ولزاح ارحعله او ا یخ وخحكا
ك صفخ آن ب ر وار را خخ خاتخ كه حكا ینه كوچكركنند. و هكتا هرچه در ولك اتخ آج یو
 د.خمنا یو

  او را رل  او،  رلخ كنلد كله  خلفات او را حكاكله متلام صل یهرنه ب رگ و وستقرو اوا آج
ن جللوه كلرده یل  وراتج آن ب ر لوار در اراند، آن حدن آن ب ر وار اتخ در عاو اوكان كه  خحنها

  رلن حدن اتخ و  یف ارِف او، كنك و كرن حدن اتخ و كنك و كیاتخ. چنانكه اتن او اتن ا
خ خلتاشخ نكرده و متلام وراتلج او را حكاچ فرو رن حدن جلوه كرده اتخ كه هیصفات او در ا

  صلفات و وراتلج آن ب ر لوار اتلخ. چنانكله رل  یاو حلاك علریض یكند. پس حدن هاهر یو
آن زوان عاجز واندند  ی  علهاء و ف طرچند كه   وشاهده شد از آن ب ر وار خوارق عادای

 ك فع  آن ب ر وار.خاز 
ن یللنذللود كلله حلله ا عللریض یاهر جسللد هللنی الللج مهلل ای بللن پللس واضللح شللد كلله عللیل

 ام: شد چنانكه  فته یده وخد ی اد یچشهها
 اتللللخ ینریللللن نللللور علك یللللجللللاهط ا

 

 اتلخ ینیب یكه تو و ی جسهنینه مه 

 

ا خلش از خلقلخ آدم حله صلدهزار دهلر. آی  لمیاند كله ولا خلل  شلد و چنانكه اوام فرووده
 تلال اتلخ و هلر تلایلصلدهزار  ین اتلخ كله هلر دهلریلد دهلر اخلسلخ؟ حتدرد دهر چردان یو

 یصدهزار روز اتلخ و هلر روز یا صدهزار هفته اتخ و هر هفته یصدهزار واه اتخ و هر واه
ن ودت، قذ  از خلقخ، در یاتخ. و در ارن دنیمهسر صدتال ا صدهزار تاعخ و هر تاعیت
ب ر وار خل  كردند. پلس حلا  آدم را از نور جسد آن نكه ح رتخعذادت خدا وشآول بودند تا ا
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نكلله از فا هلله خج تللا ارللدر غ یآهذللری بللود حللا هللر  نیج؛ و مهچنللرللدر غ  للرت آدم آوللد ویلح
 ن حلدییلآهذلر آولد. پلس ایِخ  خآهذر حه هاهر و حعنوان وصای  اتد وتولد شد و حا ح رت حنخ

 اتخ از آن ب ر وار، چنا ه شاعر  فته اتخ: یا ك جلوهخكه از فا هه وتولد شد، 
 اتلخ یتسلرخود بلن و حنگلاه ولن در ن

 

 اتلخ ش تیتیك تواره نقش ون  خ 

 

ه رو حله خلكله قشلون وعاو  وقلیتنیصلفك  د وارد شده اتلخ كله در جنل خو چنانكه حد
دند كه خد یر را وراو تند و ح رتخی ر یو ك از  ریفخخ  تاردند، هجده فرقه بودند كه هرمیه 

كشلتند و  یزه ولرلرا حلا ن یكشلتند و  عل یر ولررا حا مشش یرفتند و  ع ینا وخك از اخحه عقج هر
د  لحه را كه افتاده و زخن خر، دراو از لشگر ح رت كشتند. چنانكه شخیص یر وررا حا ت ی ع
.  فلخ او ر زده؟  فخ عیلرد كه تو را ترك اتخ ورگ او. پس از  لحه  رتخر خورده كه نزدرت

ده شلده بلود و خلبر دشرا اورن دنیر كشخ؟ چون  لحه از ارسخ، چگونه تو را حا ترر نررا كه ت
د خل و یرتلد ول ی اللج حله هلركس كله ول ای بن ورد، عیل یاو حاز شده بود  فخ ا چشن وثایل

شود و  یو یرركشد و ت یشود و و یو یا زهركشد، و ن یشود و و یو یررپس مشش ا عاّواهّللخُو  
 ا عـاّواهّللخـ  ُوـد خل و یرتد ول ید. و حه هركس وخآ ی ونیرود و پاج یكشد، و حه آ ان حاال و یو

. پلس در آن جنل  ینیلب یكشلد؛ ولكلن چله حكلمن كله تلو منل یشلود و او را ول یدا وی  یآرپس ت
 كشخ. یرفخ و و یمهه هجده فرقه و خود  رفخ و از یپ یهجده حدن از برا
نكه خا هان بود و حالهیجا و ك شج، چه خ وارد شده اتخ كه آن ب ر وار در نیو مهچن

ك حدن از فا هه وتولد خنكه خك آِن واحد. وث  اخن جلوه كرده بود در ك نفر بود و حه چه  حدخ
نوح و  بود از او در عاو اوكان. و خود آن ب ر وار فروودند ون بودم در كشیت یا ك جلوهخشد و 

و  ی را جنلات دادم، و وللن بلودم در شللكن وللاهمیاو را جنلات دادم و بللودم در آتلش منللرود و ابللراه
شان خكه حه ا یا هراء؛ و هر حلرك از انذخو هر یسرو ع ون بودم حا وویس ونس را جنات دادم، وی
ك اتقّلج یف یانا الذد خفروا ین اتخ كه ویشان را از آن. اخدادم ا ید جنات وررت یو ف یالص ر 

د خلفروا ی حه هاهر. و ولرنیالنذ ج، و آودم حا خامتراء در غرد ون بودم حا مهه انذخفروا یو و اشا 
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و ولمن  د ومن عرش، ومن كریسخفروا یو و ، انا حمّمایسی، انا ع، انا وویمیا ن ح، انا ابرهانا آدم، ان
اء نور آن ب ر وار، و مهه ر  انذررند و  رنكه آن ب ر وار ونخسخ وگر ارن نیلوح و ومن قلن. پس ا

 ند كه فرتتاده شد از جانج آن ب ر لوار. ولثطً خاز صفات جمسهه او ك صفیتخند و هرخاشعه او
ن در و یخ او جسهخسورجلوه كرد، و ع ینه ووتورن آجیتش از اخووتو ان وردم ربود كه جمسك

لههخك، خ هرنیكرد و مهچن یدعوت و ن ب ر وارنلد كله فرتلتاده شلده بلر یلاز ا یا ك صلفِخ جمسك
ّ اتخ كه در آجخخلقند از جانج ا ن ید مهه اخها افتاده. پس ا ر حگو نهرشان و او انزله شاخ

نلا ولمن، درتلخ  فتله خد مهله اخلها اتخ از ون اتخ درتخ  فته؛ و ا ر حگو نهردر آج اثرها كه
نه ترخ جللوه ركه در آج نه زرد جلوه كردم و ومن آنركه در آج د ومن آنخاتخ. چنانكه آفتاب حگو

كنلد. چنلان اتلخ  ینه تذز جلوه كردم، پس خود، ذكر صفات خود را ولركه در آج كردم و ومن آن
جلوه  یو ووتو یهرنه ابراهركند صفهتا و اشعه خود را و اوتخ كه در آج یذكر و ر كهراو ح رت

حنـن مـناجع  ررد در تفسلخل و ین اتخ كه ویقاج  حه ا ناصی د تینك خاحلد ای كرده اتخ و ابن
خملوق خدا اتخ. پس خلاك بلر  ند و عیلركه خل ، مهه خملوِق علاهّلل و اخللو حعا مناجع لنا 

 كهتر حاشد و حقدر آن هن اعتقاد نداشته حاشد. ناصی از تینك  كه یا عهرتر آن ش
لد و  یسلرو ولمن ع  و ومن وویسمید ومن آدم و ومن نوح و ومن ابراهخپس ا ر حگو و ولمن حممك

، ذكلر ف لاج  خلود كلرده و نیو ومن لوح و ومن قلن و ومن آ ان و ولمن زول ومن عرش و ومن كریس
 یاز بلرا ك وعلینخلن بلود یلد؟ اخان منایخود را ب یكورصفات ن د كه كیسخآ یچه نقّ وارد و

 خ اتخ و ارض، ارض اوكان.رنكه آ ان، آ ان وشخا
 نی اللج. پلس آ لان و زول ای بلن علیل علینخ، نیآهذر؛ و زوی  عینخگر آ ان، خد و اعین

ن آ لان و یلاء اهل  ار اتخ و مهله اشلنین آ ان و زویان ارشانند و هرچه هسخ در وخخدا ا
، پلس از نور عیل آهذر فروود عرش از نور ون خل  شده اتخ و كریسیند. چنا ه خود  نرزو

هرچه دون عرش اتخ از نور عرش اتخ؛ و مهه خلقخ كلون، در حتلخ علرش اتلخ. پلس 
 اتخ، از نین آ ان و زویآهذر. پس مهه آ ه در اینور عرش، از عرش اتخ و عرش از نور  
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آهذر نورخبشلا اتلخ یر حاشد، پس چنانكه  رد وث  ونخحا  اتخ. و چون نورنین آ ان و زویا
د علرش هلن نورخبشلا حاشلد چنانكله خن نور او اتخ، حاینكه عرش از نور او خل  شد و اخحه ا

ر خلل  رلاو نلا از نلور ح لرتخهسخ؛ و هرچه وادون عرش اتخ از عرش اتخ. پس مهله ا
 ر در ولك.راو وگر نور ح رت ی رسخ چراند و ن شده

شد كه هرچه ووجود شد نور او اتلخ و حله تلذج او ووجلود شلد، چنانكله پس واضح 
شود حه تذج  یان وخشود و منا یروشن و یتاحد، هر جسن و هر شك  و رنگ ینور آفتاب چون و

دا یلحله تلذج او   داییلشلود. پلس   ی، احلدًا آشلكار منلی رلآن نور اتخ كله ا لر او نتاحلد حله چ
ك رتلد خ اتخ، و نور كریس تد از هفتاد رتد نور كریسك رخنكه نور آفتاب خا شود و حال یو

ك رتد از هفتاد رتلد نلور حلدن آن ب ر لوار اتلخ. خاز هفتاد رتد نور عرش اتخ، و نور عرش 
  وللك اتلخ؛ رلاد  یلنكله حاعلد اخا نذاشلد؟ و حلال ییدایپس چگونه آن ب ر وار حاعد هر  

 شان شد.خ  خل  حه تذج ارخ  خچنا ه در هاهر هن هدا
توانسلخ حله  یآهذر وید  رن بود كه حدانی امیكه  فت ینرن ادله و براهیپس وقصود وا از ا

شود چنانكه  یو حه شك  عیل ید در آن واحد، و عق  او اتخ كه  اهخایرون بیمهه اشكال ب
اّولنا حمّمـا  شود چنا ه فروودند یر امئه ویاز تا یكخحه صورت  یو  اه انا و عّ انا عّ فروود
كّلنا حمّماآرر شلود و  یول حه صورت كریس یشود و  اه یحه صورت عرش و یو  اه نا حمّما و 
خ خحله صلورت ولر یشلود و  لاه یول یحه صورت وشتر یشود و  اه یحه صورت زح  و ی اه
حه صورت  یشود و  اه یحه صورت زهره و یشود و  اه یحه صورت مشس و یشود و  اه یو

از  و حلدی یا رد قذ لهرل  یاز عناصلر ول یشلود و  لاه یول حه صورت ،لر یشود و  اه یعطارد و
 یرد و  اهر  یخود و یهجده جسن از برا یشود و  اه یدهد و حه او هاهر و یخود قرار و یبرا

خلود، چنا له حله مهله  یدهلد از بلرا یشلتر قلرار ولیب یرد و  لاهرل  یخلود ول یچه  حلدن از بلرا
ن شك  درآوده در آن واحد یخ كه حه او هرچه هسخ اوت ینیب یصورت در آوده اتخ كه و

ا ـر  فهبن وألت مسا ك و ارضك حـیت خوای ین اتخ كه ویچنانكه در تاب   تشخ. پس ا
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خ و ارض رخ را و مهله آ لان وشلخلاند مهله آ لان نذلوت و وال  ور ُ ركرده نیا ا. ال اله ااّل ان 
نلده خهلا منا نلهرمهله آج. و امئله یوگلر خلدا سلخ خلدایرنكه هاهر شلد كله نخاوكان را، تا ا

افعلال و  یمنلا نله متلامرن حلدن ب ر لوار كله آجیلكننلد تلا ا یخ ولخلاز او را حكا ی رك چخند و هرخاو
خ خلخ كند، چنان اتخ كله آن ب ر لوار را اذخاو را اذ صفات و كهاالت او اتخ. پس ا ر كیس

ینیـول یل یون اذد اتخ خكرده چنانكه حد وـن و فروودنلد  اهیـال حاملحارحـة و دعـاین ا  فقـا حـارز
 و وـن احض ـن فقا احّج اهّلل و ون احضض ومونا  فقـا احض ـن و ون احّبن احّج ومونا  فقا احّبن

ارت خارت كند، چنان اتخ كه خدا را در عرش زخرا ز و فروودند هركس وموین فقا احضض اهّلل
انلد از  شلده ن اتلخ كله خلل یلناونلد ههلخ ا یعه ولرعه را شلرنكله شلخكرده اتخ. و فروودنلد ا
خ خلخ امئه و هركس امئله را اذخخ كند، مهان اتخ اذخشعاع امئه را اذ شعاع وا؛ پس ا ر كیس
خ خلخ خلدا؛ و اذخلخ كند، مهان اتخ اذخآهذر را اذیآهذر و هركس  یخ  خكند، مهان اتخ اذ

 اوام اتخ و یمنا نه متامرعه آجرنكه شخن وگر ایسخ ارگر. و نخد ی ور اتخ نه  ور نیخدا مه
از  سلخ صلفایركند مهه صفات آن ب ر وار را. پس ن یخ وخ اتخ و حه اتتقاوخ حكامیوستق

را از صلفات و كهلال خلود وگلر  ی راند چ صفات امئه را كه وا تارده حاشد و امئه هن وانگتارده
 اند. اند حه او داده نكه هرچه داشتهخا

 كه داد انلدر ره نلار آ له داشلخ چون

 

 او  تاشللخنلار هللن اوصلاف خللود در  

 

آنكله مهله او مهله  سلخ انكلار كلرد؟ و حلالخ نذاشد، و چرا حانیشان چنخپس چرا حدن ا
از خود ندارد و خود نور آن ب ر واران اتخ چنا ه فروودند نور ولمون از  ی رشان اتخ و چخا

كها خاّّنا  نور وا اتخ و نور وا از نور خدا. ّبنا   هس صل ن ر الشهس ون الشخ صل ن رنا ون ن ر ر
ن یلولا آورده اتلخ؛ و ا یاز بلرا شكشلیاورد،  یلولمون ب یاز بلرا شكشلیو فروودند هلركس  
 اتخ كه شاعر  فته:

 را ازارم ز خللللللود هر للللللز دیلرللللللن
 

 تللو حاشللد یوذلادا كانللدر آن جلا 

 

سخ رمنا ك نه متامرا آن آجخچنا ه فروود وصافحه حا ومون وصافحه حا خدا اتخ. حاال آ
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حاشلد كله خلدا  د كیسلخلانلد، حاخمنا یكله متلام كهلال و صلفات امئله را ول دارد  اتتقاویتنیكه چن
قلللج او وتللعخ املــمون  یملــج عغــا ولكــن وســعن و ال مســای اریض وــا وســعنفروللوده اتللخ 

ر اتللللللخ رللللللاو آهذللللللر و ح للللللرتینجللللللا وللللللراد از وللللللمون،  خداشللللللته حاشللللللد. و در ا یهللللللرعظ
خ در آن خلد و نذلوت و والرلح  تورلاتلخ كله   والسطم. پس حلدن ولمون حلدی ةهاالصلوهیعل

از  ك نقشخاز آن ب ر وار اتخ. پس قرآن هن  ك نقشخن حدن هن یعكس انداخته اتخ و ا
نكلله در روز خخ شللده اتللخ اخللروا آن ب ر للوار اتللخ و حللدن آن ب ر للوار اتللخ؛ چنانكلله در كللایف

ن یلا نلدخ و یكه وطجكله ول  ترد بر صفوف وطجكه حه جطلیت یاتخ كه و یاوخ قرآن وردرق
 نی لترد بلر صلفوف ولمون یداده اتخ؟ و چون و  جطلیتنیكدام ولك اتخ كه خدا او را چن

ینین كدام ومون اتلخ كله خلدا او را چنلیند اخ و یو ؟ و میا دهخلداده اتلخ و ولا او را ند  علزك
د اتخ؟ و شلهداء  هلان رن كدام شهیند كه اخ و ی ترد بر صفوف شهداء، شهداء و یچون و

ن كلدام یند اخ و یاء ور ترد بر صفوف انذ یاهلل اتخ و چون و  رتذ د یفرن شهیكنند كه ا یو
 ترد و  ی بر صفوف امئه ونیحه او داده اتخ؟ و مهچن  جطلیتنیورت  اتخ كه خدا چن نی
نلا و یاتلخ دانلا و ب ین ولردیكنند. پس ا ینند جطلخ و عظهخ او را و تعجج ویب یشان وخا
ت و یرا خوار وند كه او یب یو اآلن و یح ا او را خوار كند، در ركند؛ و هركس در دن یكند و كه عزك

و  یكند. پس وا یكند، او را شفاعخ و د و هركس حا او نكویخمنا یاوخ حا او خصووخ ورروز ق
ات هیلاورد. هیلخواهلد كله وثل  او ب یا و ولرلكله او را خلوار كنلد در دن بلر آن كیسل یصدهزار وا

ن قرآن یآنكه ا ر از خدا؟ و حالرغ اورد كیسیتواند ب یر وراو رتات، چگونه وث  حدن ح هیه
كن یتـارك فـ ایّن د خلفروا یكله ولآهذلری    قلول ح لرترر حدلراو اف   اتخ از حدن ح رت

ینیالثقل كتاب اهّلل و عتر ن یلاهلل را قذل  از عتلرت خلود ذكلر فروودنلد و ا پلس كتلاب یتیـاهـل ب  
كذر اتخ  اهلل ثق  حاشد و كتاب یمن وعین عذد و ی میاشرف اتخ كه اقدم اتخ. و كطم حك ا

آوردن كتلاب كردنلد و احلاحكر و عهلر  ین چه جرأت اتخ كه ادعاید ارنراصآر. بذ و عترت ثق 
لللدبنرلللن شلللأن غیلللن امحللل  كلللرده. و چگونللله ایلللنكردنلللد كللله ا  ادعلللاینیچنللل عذلللداهلل و  ر حممك
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ل آهذر؟ یر از  رغ شود كیس یو یاذه یوحاء اتخ؟ و چگونه وتحه  راهلل و خامت انذ واخل  اوك
آن  یآولد از بلرا یبودنلد كله وحل یتوار قلا ر رنیالنذ نكه ح رت خامتخد اتخ اخو حد

ك بلود حله خلب ر وار و توره واجده نازل شد. پس آنقدر  ران شلدند ح لرت كله شلكن قلا ر نزد
ن یسد و اخنو یات ون وزخرفیج و از ا كخ یام كه روز دهرن امح  شنید. و از رتول اخای بنیزو

شلتر شلده اتلخ؟ یآهذلر بین قلدرتش از  یلا اخن چه جرأت اتخ؟ آیاو و حاشا، ا یاتخ وح
ا خلكنلد! آ یآهذلر و خلدا خصلووخ ولیاتلخ كله حلا   ییارلح ن چه ییار جرأت كرده! ارواهلل حس

د كلرده، آن رلن خذیكه ا ینكه كارخاوخ قرآن حا او خصووخ كند؟ ههخ ارترتد كه روز ق یمن
قللرآن حله خلط ونحللوس خلود نوشللخ و  خ هزارقلرآن را آتللش زد و هفلخخلفله تلوم نكللرد.  ارلخ

خواهلد تلر قلرآن را  ین ولعون ویقرآن را شكسخ. و ا یكه كرد دتخ و پا یونتشر كرد؛ و كار
اخلللداعطوهها  یف وقاوههلا و رفل  اهلل   اعلیلرلد نذر  و ترخ جلرن نسذخ خود را حه شیبُبرد و ا

د. پلس هر لز خلود را رلن خذیلزارنلد هزارورتذله از ایشان حاشلد و آ لا بخشا كه از ادهد، و حا یو
ن یلاتلخ قلرار ندهلد اخخلود اتلذاب ر ینسذخ حه آ ا ندهلد و تلسلله را حلدنام نكنلد و از بلرا

وقاولله نذللوده و  اهلل خ اعللیلرونكللر شلل یدانللد كلله احللد یكللرده و ولل نسللذخ را؛ ا رچلله فكللر خللوی
ان رفتله و وثل  رلدورحوم از ورن ادعلا را كلرده كله تلیهن ا ها. و وقیتستند، حه ا اع مهه علرن
دان را راند و و ان رفتهر هن از ومید حمهدحاقر و حاح حمهدابراهرن علهاء اعطم، تركار حاح تیا

 ین علهلایلسلخ وثل  ارگلر هلن نخد تلاخ  را  لتارده اتلخ و كیسل یده اتلخ و حنلاخد خایل
 ین كه از براینقدر امح  اتخ اخده و اییكند. پس وقخ را پان جرأت را نیانه كه اراعطم در و

ا كه وقلخ خلروح یحنها و در نزد وا ب لشگرآرای راز كه تو هرقدر كه حتوایرون نوشته اتخ از ش
سلخ و نلاوعقول اتلخ، و رن ی، خروجلیكذلر ذلخرداند كه حعد از امئله و در غ یده. و هنوز منررت
علخ حلرام اتلخ حلا یاند حعلد از ولا ب ه اتخ كه امئه فروودهدخخواهد و ند یعخ از وردم وین بیا
 یزاریلب  كیسلنید و تطولته او از چنلرخ و تلراتخ. واهلل شلخسخ وگر ررن نیر اوام. پس ارغ
كند و خدا فرووده  یو د كه چقدر اتخ كه حا خدا وقاحیلرنرن را بذیا ایرح ند. پس یخجو یو
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ن ولعلون نوشلته اتلخ یلاورنلد؛ و ایتوانند ب یمن   انس و جن    شوند وث  كتاب ونرا ر  
ود هید كه خ و یا منخآهذر؟ و آیكند از خدا و   یا منرا شرم و حخكه كتاب ون جفخ قرآن اتخ. آ

حكننلد اولخ آن  آهذلر و خلدا وقلاحیلیرا كه حا   ینخ دنیزنند و چن ین وا  عن ویحه د یو نصار
 .ینخ دنیرند از چنرآهذر، وسخره كنند و عذرت حگی 

لخ ولن خوب از ایلسلد كله اخنو یمنل چ امحلیقرگر نوشته اتخ كله هلخد عذاری نكله در حمبك
 رفتار شد، و  یونس ههخ تأو  در حمذخ ون در شكن واهیكرد وذتط حه ورض شد، و  تأویل
ك خگر، و هركس كه حه خاء در  و انذر نوح و حزقنین جهخ در آتش افتاد. و مهچنی حه امیابراه
ن وزخرفات. آنقلدر نلاوربو  یاهلل از ا غ ج ن تذج بود. نعوذحاهلل ونیار شد حه ا رفت یا هرحل

ن آولدن یلسلخ ارن ناوربو هلا؟ و نیلد مشا از اخ و حشنومیهبن حافته كه حساب ندارد، چه حگو
د را بر وردم هاهر كمن؛ رن خذید كه حططن اخنكه خداوندعاو صطح دخخ وگر اخن والیون در ا

ن راه. چلون یلكتر هن هسخ از اخشهد داشمت كه از كروان از راه راور بروم، و نزدواالك ون اراده و
 ید كله ادعلارلدان ین راه آودم و مهه مشاها ولیالرقاع كردم و خوب آود، ذهتا از ا اتتخاره ذات

ا ورافعه خن حلد را صاحج شوم، ین حلد كه ونذر و حمراب ایخواهن اامن در ا یندارم و من اتیتخر
ش دارم، یدر  ل یهلامن و راهلهیو یرم. چنلد روزرلحگ را از دتخ كیسل حمراب كیس و وسجد و

مشاها ثاحلخ كلمن تلا  ی تا حططن حاب را از برامیاین راه بید بروم. خدا خواتته اتخ ون از اخحا
مشلا هلن  ید و از بلراخلن خلود و  لول خنوریلد در اخلت دررت حاشلرشاءاهلل مشاها بر حص نكه انخا

را  ن  للول كیسللیللام كلله حعللد از ا كروللان ثاحللخ كللرده  لل  را چنا لله بللر اهلل هللاهر كللمن حلل  و حا
 خورند ا ر هزار نفر ادعا كنند. یمن

 نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ووعظه سوم»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلهـا هّلل رّب العــامل   ن و اعــاا ن و لعنــة اهّلل عــّیحمّمــا و آلــه الطــاهر اهّلل عــّ  و مــ
ن ی و االرـرنیف اجل ن ون اجلـّن و االنـس وـن االولـ یعهتن و ونكریش حقوم ن و نام  اام 
 ن.یوم الای ایل

كتاب حمكن رود و كـّل فرمـة وـفن  اج ـة ا: خـفروا یرااونا عامل جّل شأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

حنده خود قرار داده اتلخ تلا  ین اتخ كه خداوند عاو چهارتفر از برایطم در ااص  ك
ر كلردن و رن تلیلقلرب خلدا. ولكلن ا یر كند و برود حه تلورخ ُبعد از خدا، تخنكه حنده از  اخا

 یچ كارردارد و ه اتذای یدارد و زر ر اتذای یدارد، چنانكه جنار خدا اتذای یرف  حه تو
نكله خونل  كلرده اتلخ خلدا اا  ااّل حاسـغاهبا یاالشـ یرجیاهّلل ا.  ایب ر حه اتذاحش.شود وگ یمتام من
حلاران  یقلرار داده و از بلرا  حلاراینیزول یاز بلرا ینیلب یاء را وگر حه اتذاب او. منلركند اش یجار
او آفتاب  ی برانیشود و مهچن یزد و ونجهد ورخ یاتخ آن ابر كه برو یقرار داده، و خبار یابر
ك خداشته حاشند و افطك و اجنن را قرار داده تا هر یررك تأثخقرار داده تا هر یو خاك ا و آیو هو
دن و كلوف  و پلاك كلردن خلخواهلد و حلاز بر یخواهلد و  لاو ول ی آهلن ولنیكنند. و حاز زول یررتأث
 خواهد. یخواهد، خپ  و یاب ورخواهد و حاز آت یو

ار اتلخ رن حسلیخواهد، و اوا اتذاب ا یو خدا هن اتذای یر كردن حه تور تنیمهچن
  اتلخ و آن را رلدل یكلخز اتلخ: رلخلدا دو چ یر كردن حه تلور  اتذاب ترولكن اعظن از  

د. و خلحل  منا یخ حله تلوخكنلد و هلدا كه آن، تو را راهنهای ند حاصططح حعیضخ و یاتتاد و
ن دو را اعظن اتذاب یاد. و خدا قرار داده اتخ خآ یتو و ی  اتخ كه آن، هبهراهرگر رفخد یكخ
 كرده اتخ و نیحاال چن گر هن قرار دهد، ویلخد یر كردن، ا رچه قادر اتخ كه  وررت یبرا
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خ كنلد و خچاووش اتخ كه وردم را  ل  كنلد و هلدا یكخن دو یسخ. و وث  ارر هن نیپت چاره
اتخ كه آ ا را  ا چاووش عطوایخا اتتاد خ  رآن دل یكه هبهراه او بروند. و از برا رفقای یكخ
ز اتلخ: عللن اتلخ كله ا لر رلآن اتلتاد دو چ یمشاها، و كهتلر عطولات از بلرا یمشارم از برا یو

 سخ.ر  نرجاه  حاشد دل
 میخ نادان كهتر شناتروا ش

 

له كوتللاهخللد خلا علللن حاخل   ا قصك

 

شود و  یمن اورد، فات  اتخ و فات ، ویلررا ها ن یو عه  اتخ كه هر اه اواور و نواه
  حاشد. ردل ید براخن دو عطوخ اتخ كه اقًط حایخورد. پس ا یمن د فات  حه كار كیساتتا

ك جلزء خلز چهار جزء ر وحخ را از رذ  را حشناتد و متید زخا ر حاشد، اقًط حارهركه ك وث  كیس
د خلن را هلن حایلا ر اتلخ. ولكلن ارهرن اول وراتج او اتخ و كهتر عطوخ كیذوتخ حدهد و ای

خللود صللاحج علللن و عهلل  حاشللد كلله ا للر  عللینخحشناتللد و اهلل  خذللره حاشللد؛ حاشللد كلله  كیسلل
ار و رللع صللاحج یز  للطرللز حدهللد. وللثًط صللراف، مترللتوانللد مت یصللاحج علللن و عهلل  نذاشللد، منلل

كله  ر از كیسلرلر. حلاال غرلا ر را الغرلهرشناتد ك یا ر ورهر كنیر، و مهچنردهد الغ یار را ورع ی
د ولن صلاحج عللن و عهللن؟ خلكله حگو رد از كیسلیپلت یصاحج علن و عه  اتخ چگونه ول

 یرنلد؟ وانگهلی  اهل  خذلره از او برتیشود كه حدون عطوخ و حدون تصد یا وخاحض ادعا آ
تووان از مشا قرض خبواهد،  ده ه هسمت، انشدكن حاهلل ا ر كیسرد ون صاحج وقاوات عالخحگو
ان رلهلا كله و ن قاعلدهیلا شلر  و ی  یلنه و بیب شاهد و ی از اه  حلد مشا هن حاشد، ی یوانگه

داشته حاشد و از اه    ویل نند كه ا ر كیسرد، و غالج وردم چنرده ید؟ منرده یوردم اتخ، و
كنلد  ین اكتفلا منلیلرد و حله ارل  ی  شلر  ولیلتوولان حقلرض خبواهلد، اول از او ب ده خ او كیسلخوال
ا نله، و ا لر دارد خلدارد  ی ولكلنین شخّ چنلیدور و بر خانه او كه ا یها هخ رتد از مهسا یو
 ا نه؟ حعد ا ر دعوایخ ی  شر ین والك دارد حه تذج ولك بیحا ا دعوای ا كیسخ رتد كه آ یو

ن را ادا كننلد؟ یلن دیلهسلتند كله ا  وار نیرد، وارث او چنلرلن ایل رتد كه ا ر ا یسخ ورهن ن
ا خن ولك ید اك دارخ رتد كه شر یا حد وارث؟ و ا ر خوش وارث اتخ وخخوش وارث اتخ 
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 رتلد كله  یول یكخك؟ و ا لر نلدارد شلرخا حد شرخك اتخ خ رتد كه خوش شر ینه؟ ا ر دارد و
ط خن شلرایلنكله حلا اخا نله؟ و حعلد از اخلتلوان از او  رفلخ  یا حلد وعاولله؟ ولخوعاوله اتخ  خوش

ا پسلر خلشلج  تشلته حله دختلر خرد كه ضاون حشلود كله در  یاز او و یوطاب  شد ضاون وعتذر
برند نزد حاكن شلرع كله  یح و ورسند صحخنو یو ینا كاغتخذه نكرده حاشد. و حعد از اخود ه
ح رآه صلحركه ص یروز كخد خح اتخ و نتواند حگوركه او خبواند صح یا آهره اتخ و صرفق
 هلن ُوهلر كننلد كله ا لر نید ُوهر كند كه حمكن حشلود؛ و حعلد علدول ولمونخسخ و حاكن شرع حارن

ط خنهله شلراخكه نلزد آقلا هسلتند وهلر كننلد و حلا ا های ی. و حعد توچپحشود شاهد حاشند ی ور
كنند  یگر چطور وعاوله وخكنند. و اوا در  ول كه د ی  او وخ ول را حتو یآنوقخ در ح ور  ع

نلا خدهلد، وقصلود ا یدارد و حعلد ول یاو را كله صلرف دارد برول یكننلد و ب ر هلا یو  وذها را صرایف
 داند. یسخ، خود ورن

تووان قلرض خبواهلد و  د و از مشا دهخایا از فرن  بخا از هند خاز كلكته  ال ا ر شخیصحا
  یلكله ب دای یو نله وللك او را ول دای یله او را ولراو را و نه اتن و قذ شنایس ینكه نه وخحال ا

ن یلد دخلد. چلرا حارلده ید حله او؟ منلرلده یا هر لز ولخلد، آخلایط حعهل  بخن شلرایل، و نه اشر  كین
سلخ از تلرش حگلترم و رن زن نیل؟ ا رچه آن ورد  فلخ كله انیر حاشد از  ول نزد وسلهفترضع
ن  لول اتلخ  لول. یلسخ كه از ترش حگلترم، ارسخ كه از ترش حگترم و ولك نرن نین دیا

ن ید ی جان را فدامیخواه ین هزارورتذه از جان الطف اتخ و اشرف و وا ویلكن غلط كرد، د
د حله خلشود. پلس حا ی و جا ا هن متام ومیندار ی رگر وا چخد، دن بروینكه ا ر دخ ههخ امیحكن

هن كهتر اتخ.  یكخن از یاتخ، اوا د یكخنكه جان خا ن و حالیدی رفتار شود ب یعتاب احد
تللر اتللخ و اشللرف اتللخ از او  فرللتللر اتلخ از جللان و لط  رللن كهتللر از جللان اتللخ و قلیللپلس د

ن دو یز اتخ. وَث  ارو اشرف از مهه چ ف اتخخف اتخ و شررهزارورتذه. ا رچه جان هن لط
د حس د، ا رچه زوخك ف اتخ ولكن اهاس از او هزارورتذه خار شرروث  دانه اهاس اتخ و دانه زوخك

ن حاشد، حاز ینكه ا ر جان برود و دخن اشرف از جان نذاشد؟ و حال ایاشرف اتخ. پس چرا د



 

38 

 

كله از كلكتله آولده و  ه شخیصلد حلرلده یهسلخ. حلاال انشلدكن حلاهلل،  لول را منل یات احدرح
اورنلد ید برلنقلدر  لول حدهخزد كله ایلسلد حله اهل  خاز كلكتله حنو د او را، پس ا ر كیسرشنات یمن
د چه كاره اتخ و چطور اتلخ وعاولله او و ردان ید و منرشنات ینكه او را منخون، و حال ا یبرا

ن ید و ارشنات یا هن منن ریهن فرتتاد كه ا ینوشته و قاصد یخ كاغتخولك او و وال او؛  ا
ا خراز را شخا اصفهان خاز  ران  د. پس ا ر وطك مشسعیلرده ید؟ هر ز منرده یهن وث  اوتخ، و

د نللزد وللن، و او را هللن رد و حفرتللترللن خللود را حللار كنیللزد كلله دیللسللد بللر اهلل  خگللر حنوخد یتخللوال
و نله عهل  او را،  یا هدخلو نله عللن او را د یدار یو نه از افعال او و وتهج او خذر شنایس یمن
نلد رهاج دهرلبروال نلا پاچلهخ او را و امیشنات یند وا وخاند آ ا هن وث  او و حگو خ دو نفر آودهخ ا

را حشناتلد و  كه اه  خذره نذاشد كله ولطك مشسلعیلرحاشد، واداو یو كه وث  خود وطك مشسعیل
 كله ولطك مشسلعیل كله ادعلای نلدرقاصد او را حشناتد و از علن و عه  او خذر داشته حاشد و بذ

خ و دل یو ا خلزان هسلخ رلعه و ووافل  ورشل ی  آفاق و انفس و ا اعركند وطاب  كتاب و ت ك
ن خلود را یلد یا دهرلبروال ا فرتلتادن قاصلد پاچلهخل یشود احلض نوشل  كاغلت ینه، چطور و
نكه رحاال مه  او را. یتصد ر او را حكنند و حعیضراز اه  خذره هن حاشند كه تكف یداد؟ وانگه
كه  یحده را نشان صرایف ك  ویلخ؟ ا ر كین ی ونیقخند، تو چطور خ و یو خبطف حعیض حعیض
را كله چنلد نفلر از  ادعلای . پلس صلاحجیدار یگر او را از صاحذش برمنخد قلج اتخ، دخحگو

كننلد، آن  ی  ولیكه مهه اه  خذلره او را تصلد كیس یاه  خذره حططن او را هاهر كنند، وانگه
ن را حه دتخ او داد؟ پس چنا ه یشود ل انشدكن حاهلل ل د یططِن آن شخّ را هاهر كند، وح

د حه ر نكننیقخن خود را هن تا ی، دیدار یح اتخ برمنرن  ول صحیند كه اختا مهه صرافها نگو
د. چطلور احلض رلگلران حدهخد و حله دتلخ درلد از دتلخ حدهخل  كه عرض شلد، نذاخن دالیا

حفرتللتد كلله وثلل  خللود او حاشللد.  یخ قاصللدخللد؟  ارللده ین خللود را وللیللنوشلل  از كلكتلله، د
نخ را حه ون حده خد دخسخ شاهدت؟  فخ ُدون. حاال حگورحاصططح عوام حه روحاه  فتند ك

 شود. ین منید ُدون. اخسخ شاهدت بر عدالخ؟ حگورك و حگوی
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نداشلته  نیلن رفخ، رفلخ. و ا لر دید كه ا ر درن را از دتخ ندهید كه دركن یپس تع
صلدهزار تللال  نجلا حلله علتاب خللدایخد شللد و ا لر در ارل رفتللار خواه ید حله عللتاب احلدرحاشل

گر حسوزد هنوز اول توخ  اوتخ. خ، هنوز اولش اتخ؛ و حاز ا ر صدهزار تال دحسوزد كیس
برد  ن ش ات و شكوك یپیتوان حه ا یكه هاهر شده و من ن ش ایید حه خدا از اخپس پناه بذر
  رلرونلد. ولكلن اولروز مشاهلا اعللن از   ین ش ات و شلكوك ولیا دم جاهلند و از یپا رچه ور

 ن وطلج.یا یآرم از برا ید، چرا كه برهان ورنرزو یرو
ه و رن وتهج و صلوفیو خطف ا یو فرنگ یود و نصارهی از نیزو ید كه در رورنرمشا بذ

ب كجا خشان را خطان ارن و ششاخاتخ اور حططنشان و كفر ا یهیكه حد دوتتان عیلنِی وكتك
  رلشود حه مشاها. پس مشاهلا هبتلر از   ینا ونحصر وخاز ا حا خود كرده، و مهه را كه  رح كین

 حلله علللن نیزول ی  رورللننلد و داناترنللد از  رزو ی  رورللن تلسلله عللارفتر از  یللد و ارللن وردویلا
 شان.خاء ارو اولف اج  و وعرفخ خدا و رتول و امئه

شاءاهلل  د و انرد كه خود را حه هطكخ برتانخش ه نرو  از یپمی و یهن و حه هرحال، حاز
د. و چلون تلخن خشكوك و ش ات نرو د و از یپرده حاشرد هسخ كه مشاها وطلج را فههراو
كلمن كله  یچند عرض و د و عطوایخفزای مشاها بنیقخ تا بر می و یادتر وخز ید قدررنجا رتخحه ا

اوخ كله حله كلار رد تا قخررد و او را وث  عصا در دتخ حگرخود حكن د حه  وشخوث   وشواره حا
 ج كرد،  ناه آن حه  ردن ون حاشد.رد و ا ر آجنا عخایمشا ب

ن ولك را ین اتخ كه خداوند عاو از حمكخ حالآه خود خل  كرده اتخ ای له ا از آن
و  و جهلیل یو علهل هلهلیت و یدارد و نلور و ورای یدارد و َاواو ینییو پا  ور كه حاالی نیحه ا

ن اوضاعها حاكن ضرور شد، پس حمكلا ینا در اوتخ. پس حه اخو اوثال ا و عرفای تفاهیت
شلان و خاء حعلد از ارآهذر و اوصلیوچهارهزار   سخیقرار داد خدا در مهه عصرها. از  له صدوب

ا، چنانكه مهه علوم نكه مهه علوم را هاهر كنند بر مشخد ههخ ارنیب یشان تا حاال كه وخاء اراول
علاو نذودنلد  شلان ولریخشلان اتلخ. و ا لر اخدند حه مشا و شعور مشاها مهله از ارشان رتانخرا ا
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كلل  و شللرب منللخدررتلل یك حثهللر منللخلل چرد، حلكلله هللرچ شللعور نداشللترهلل د و رفتللار ردانسللت ید، ا
 د.رد چگونه حكنردانست یمن

ا نله؟ خشود  ید اول ب رگ ورنران و بذاحید در بخندازیرا ب د  فیلرد جترحه كنرخواه یا ر و
برد و نه  یداند و نه حرف راه و یو رد و نه لذایسر  یاد وخد نه اك  و شرب رنرو ا ر ب رگ شد بذ

كله نلوع حیوان هن شعور نلدارد، زرد و نه حشنود. حلكه حقدر حختواند حگو یو  لور  نیوان مهلرلرا
نداده اتخ كه بل رگ شلود و حبلد كهلال  خ قراریترب شود و خدا انسان را ی یاتخ كه ب رگ و

دارد و  ار شلعور خلویردهد. پس آهو حطلور خلودش حسل یخ ن ج منیترب برتد؛ و انسان را ی
پدر و وادر بل رگ شلود. حلاال ا لر  داند چه حكند. ولكن انسان حمال اتخ كه ی یحقدر خود و

ج رلد ترترتوانسلت یخلود منل یك لذلاس از بلراخلخوردنلد،  یرا برمنل یحلرآولد، هر لز قذ یمن یآهذری 
كلس فهلن  چرانلد واالك هل اد مشاها دادهخآهذران ینا را  خد. مهه اردانست ید و اك  و شرب منرحده

كننلد، احكلام  یول یمشا را جلار ین عاو چنا ه احكام شرعینداشخ كه حفههد چه حكند در ا
 كنند. یاند و و كرده یكون مشا را هن جار

ان مشلا حله علدل رلخ كننلد و وخمشاهلا كله مشاهلا را هلدا یبلرا آهذران رایهبرحال فرتتاد  
هلن از جلور ولردم قراردادنلد  . پلس امئلهرا حترتلانند از علتاب خلدای یحكلن كننلد و  عل

شلان را و خشان را و خلوارق علادات اخشان را و عطوات اخنند ارنكه بذخوردم تا ا یحاكن از برا
 شلان هلن عطولایخا یشان را. ولكلن از بلراخا  كنند یشان، پس تصدخعاجز شوند از افعال ا

ز داده حشوند حه آن عطوات. كه از ركنند مت یكه از حا   در وقاح  ادعا و اند تا كسای قرار داده
د علادل حاشلد و حالنسلذه وعصلوم حاشلد و علاو حاشلد و عاول  حاشلد، ثقله خ له عطوات حا آن

خ اوور ك  وللك را خوم وردم را حكند و كفا  علرخ  خحاشد كه كفا د كیسخ حانیحاشد و مهچن
ن ید حاشد كه اه  خذره حاشد و حشناتد اخهن حا او. ولكن كیس ینذاشد برا حایق ی رحكند، چ

 حا   وقاح  ح ؛ و هستند كسلای ین عطوات را از ودعیز حدهد صاحج ارعطوات را و مت
 ند درك كند.ررا تا هرجا كه بذن عطوات ید كه حشناتد اخرا حا كنند ولكن كیس یكه ادعاها و



 

41 

 

اتخ كله  یفخن وطلج شری، امی و ید چه ورد تا حفههرحاال حه متام دل خود  وش حده
فههد،  یكس از اه  هاهر من چراتخ ه ان، اور حا ینمیكمن. چون عصهخ و عدل و ا یعرض و

خلود  ن عطوات حشناتند حلاكنیان وردم تا حه ارچند قرار داده اتخ خدا درو پس عطوای
ان وردم اتخ و مهه افعال هاهره او وث  اك  و شرب و نكاح و اوثال رنكه او در وخرا. ههخ ا

ن عطولات صلفات یلن عطولات، و ایلشلود او وگلر حله ا ینا وث  وردم اتخ. پس وعلوم منلخا
كند و از او  ی نور خدا در او جلوه ونیكند و مهچن یاتخ. وثًط قدرت خدا در او بروز و خدای

او و از روزنه زحان او. وثًط  یتاحد حه ا راف، از روزنه چشن او و روزنه دتخ او و از روزنه پا یو
واننلد، و از دتلخ او  یكس علاجز ول كه مهه ی رند چیب یتاحد كه و یاز روزنه چشن او چنان و

شلود كله  یچند هلاهر ول ی روانند، و از زحان او چ یگران عاجز وخكند كه د یچند بروز و ی رچ
علاجز  یچ علهلرو هل چ جلوایركنلد و از هل یزهلا بلروز ولروانند و هكلتا از او چ یگران عاجز وخد
 یندارد. جا گر وعینخد حشو و نشود، دخشود. ا ر حگو ید حشو، وخواند؛ حلكه حه هرچه حگو یمن
نجا اتخ، اتتجاحخ دعا نزد او اتخ و شفا از او اتخ. دتخ او شلفا و چشلن او شلفا و خاو ا

ا نزد او اتخ و هرچه هیكرفا و قرب او شفاتخ. ذهتا مهه شفاها و اتتجاحخ دعا و نحدن او ش
شلود و  ین عطوات شد، دتخ او دتلخ خلدا ولیصاحج ا كند. ذهتا هر اه كیس یخبواهد، و

شلود. پلس  یشلود و فعل  او فعل  خلدا ول یشود و قول او قلول خلدا ول یچشن او چشن خدا و
واجج اتخ بر مهه اه  آن زوان، و هركس او را ردك ا اعخ او ا اعخ خداتخ و ا اعخ او 

د خا اعخ خداتخ و حا خلقند و ا اعخ وریك  شان وریك خنكه اخكند بر خدا ردك كرده. ههخ ا
ا اعللخ  خللود را حكننللد و ا اعللخ وللریك  خللل  چشهشللان هشللخ تللا حشللود و ا اعللخ وللری

كه ا اعخ كنلد  كیس اع اهّللطع الرس ل فقاا خون  دخفروا ید خداوند عاو ورنیب یخداتخ. من
ر از رللغ خللل  ا للاعیت ی  كلله ا اعللخ كللرده اتللخ خللدا را. وگللر از بللرارللرتللول را، پللس حتحق
خللود را  حاشللد؟ هللركس خبواهللد ا اعللخ كنللد خللدا را، كللور شللود وللریك  یا اعللخ ربك خللود ولل

نلا یكننلد تلا ب ینجلا كلور شلوند و حنلد خد اخلا اعخ كند تلا خلدا را ا اعلخ كلرده حاشلد. پلس حا
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 شوند. ینا وینكه كور شدند، برمه شوند. حیل
د خف. حاخ و شرمیار عظراتخ حس یا ار وهن و وسألهراتخ حس یا ن وسألهیحه هرحال ا

د حلاكن رمشاها كه حشنات یراكه واجج اتخ از براید. زرد و حفههرحه ك ك دل خود  وش حده
شلود كله  یحاص  ول یسخ و اشتذاه چندرح نرچ ا اعخ مشا صحرد، هرخود را و ا ر نشنات
واند و نور را از هلهخ و حل  را از حا ل  و  یبر او من یا چ ش هرشناخخ، ه ا ر حاكن را كیس

 دهد. و عطولخ او را هلن علرض كلردم، عطولیت یز ورعلن را از جه  و تفاهخ را از وعرفخ مت
بلر  نكله آن حجلخ اتلخختواند حفههلد. ههلخ ا یتواند او را حشناتد و و یكس و اتخ كه مهه

او را حله  . و اوا هر لاه شلناخیتسخ شناخخ حه آثار و صفات خدایخمهه خل  و حجخ را حا
كله ا اعلخ او واجلج اتلخ، هر لاه  كله او حجلخ اتلخ و شلناخیت ن عطوات و شلناخیتیا

 ر.رد مهان اتخ الغخندارد. آ ه حگو سخ، وعینرگر نخاه اتخ، هسخ. درد كوه تخحگو
از حجلخ   خلایلنیآهذلران و امئله، زولیض شد حعلد از    كه عرر دلنیحه هرحال حه مه

ك در خلاء و امئله هررلخلقنلد، چنانكله انذ نكله در مهله عصلرها حجهتلا ولریك خحاشد. ههخ ا یمن
كل  بلود بلر مهله خلل  و ا اعلخ او در مهله  آهذلر ولریك یخلل  بودنلد. و اولا   عصر خلود ولریك 
آن زولان كله از جانلج  اعخ ولریك حعد، ا  یكس واجج بود. ولكن در عصرها عصرها بر مهه

 آن ب ر وار اتخ واجج اتخ. و وعرفخ آن را عرض كردم كله صلاحج آثلار و صلفات خلدای
، ربك كل  اتلخ و حجلخ رلنیالنذ  ر اتخ. پس خلامت از او جلوه اتخ و آثار و اخطق خدای

عغـاه  ّنـّزل ال رمـا. عـ یتغـارك الـذ خلدا در قلرآن فرولوده ینیلب یر ك  اتخ. منیك  اتخ و نت
نكه خكه نازل كرد قرآن را بر حنده خود، ههخ ا آ نای یوذارك اتخ خدا را  ی نذنیك . للعاملیل

 ر و ترتاننده.یاهلل نت یبوده حاشد بر واتو
د ربك خود ران اتخ كه حشناتمی انید، مهراتخ، خوب دل حده یفخان شرین بی فمت ا

 نّزل ال رما. عّ یتغارك الذ   كه خدا فروودردلن ی ربك ك  اتخ و حه ارنیالنذ را. و  فمت خامت
خ او بر ك  جن و انس و وطجكه و نذات و  اد آشكار شلد. یربوب را  ی نذنیك . للعاملیعغاه ل
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پس قولش شد قول خدا و حآ ش حآض خدا و وعرفخ او وعرفخ خدا و جهل  حله او جهل  
از او بلروز كلرد، و  ار خلدایخ خلود، آثلرلحه خدا وهكتا. هركس كه ا اعخ خدا كرد حقدر هرف

در او  آهذلر حشلود، آثلار خلداییكتر حله  خنزد شتر بروز كرد. و ا ر كیسیادتر كرد در او بخهركس ز
در او جلوه كلرده اتلخ. از    آثار و صفات و افعال خدایرنكه  خكند. ههخ ا یشتر بروز ویب
گلران نداشلتند و خداشتند كله د ی راء چرك از انذخ اتخ. حلكه هررنیالنذ ن اتخ كه او خامتیا
صف بودند، ولكن خامت ك حه صفیتخهر   عللوم و حمكلخ و اتلرار نلزد او بلود و رل  رلنیالنذ وتك
زان كل  اتلخ و رلاتخ و او حجخ ك  اتلخ و و   صفات و آثار خدایر  ینه ترتاپا منارآج
ولا؛ و  یاح اتخ و حجخ اتخ بلرراتخ در دتخ وا كه آ ه حا او وطاب  حشود صح زایرو

 ح.رزان صحرزان قرار دهد، مهان اتخ وروا و یآ ه او از برا
وا و او حجخ اتخ بر وا و آن كتاب علن آن ب ر وار  یآورد از برا  له كتای حاال از آن

  رندارد. حدل علن وعین اهلل هن ی آهذر و اول واخل یاتخ و ا ر نذود آن كتاب، علن نداشخ  
كن  تار دخفروا یكه و قوله تعایل سلخ رچ تو كه حدای ینذود عینخا. میوا الكتاب و ال اال یوا
آهذر مهه علوم هسخ حه یز هسخ، پس در علن  رچ ان مههیان. و در قرآن بمیسخ اركتاب و چ
كل ییه تغیو ف وصداق    الكتاب وـن ی وافّر نا یف دخفروا یگر وخد مهچنانكه در جای   ا. 

آهذلر اتلخ و ا لر نذلود، ید كله قلرآن عللن  ر. حلاال دانسلتی رچ در كتاب از میفرو تاشخ نكرد
  رل  خلل  اتلخ كتلاب او هلن اف ل  اتلخ از  رلچ عللن نداشلخ و چلون او اف ل  از  ره

ن یهن وث  ا ین كتاب و احدیسخ وث  اركس ن چر  علوم اتخ و نزد هركتج و اف   از  
أتوا امثـل خـ ا. هع  اجلـّن و االنـس عـّلو اجتاورد، چراكه خود فرووده اتخ یتواند ب یكتاب را من

كـا. حع ـ ن لــغعض ا خـهـذا القـر ا. ال نكلله خا لر  ل  شللوند جلن و انلس بلر ا را  یـأت . امثلــه ولـو 
  خرا. و حدال خ كنند حعیضخشان تقوخاز ا اورند، ا رچه حعیضیتوانند ب یاورند حه وث  قرآن منیب
ن یلا فاعلهوا اّّنا انـزل حعلـن اهّلل دخوافر یآهذر علن خداتخ چنا ه ویگر كه عرض شد علن  خد

حجلخ كله  كخلن بلود یلسخ كه نازل شده اتلخ قلرآن حله عللن خلدا. پلس ارن نیاتخ و جز ا
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 ان.راتخ در و زایرو
گر عترت آن ب ر وار اتخ. واجج اتخ بر مهه واها ا اعخ عترت او. پس از خزان درو و

دند. و رآن ب ر لوار را حله واهلا رتلانقله خده دتخ حله دتلخ و  ررچند حه واها رت شان آدایخا
اتخ بر  یهین حدی  تاردند، و انیر حه  ردن وسلهراتخ كه امئه حه ضرب مشش یا قهخن  ریا

آهذلر اتلخ و یقله  خن آداب حل  اتلخ و  ریلكله ا سلخ بلر كیسلرن یا  و شل هنیمهه وسلله
د خ دارنیقخد خا هدخنكه مشاها ندخند هسخ، حا اخ و یكه وكه و ینیب یوواف  ضرورت اتطم. من

ن ید اخحگو  كه ا ر كیسنیاتخ نزد وسله یهیآهذر حدیقه  خك از  رخ هرنیبودن او را. و مهچن
ا وتعه را خآهذر زنا را حطل كرده ید  خحگو . وثًط ا ر كیسكین یسخ، قذول منرآهذر نیاز وتهج  

حطل كرده، تو  كه هسخ یحراو كه هسخ حرام كرده و فطن حطیل ا فطنخحرام كرده اتخ، 
را كه حطل كرده اتخ و  ار حطیلرحس ن. پس چهیدروغ اتخ ا  وی یو و كین یهر ز قذول من

 یا  شل هنیاز وسلله یاحلد یاولخ. و از بلراررا كه حرام كلرده و وانلده اتلخ تلا روز ق یحراو
اتخ وا  ینرقخن اتخ كه هرچه یف وا ار. پس تكلیو وسلكه ینرقخاتخ  ین اوریسخ كه ارن

 اتلخ نی  وسلهر  ین وسلكهیوا قرآن اتخ و ا یها ینرقخن یاز ا یكخ. پس میاز دتخ نده
آهذر اتخ و ینكه قرآن كتاب خداتخ و علن  خاند بر ا و هفتاد و ته فرقه از اتطم ا اع كرده

لـو  دخلفروا یكله ول   قولله تعلایلراورد؛ حلدلیلتوانلد وثل  او را ب یهلن منل خامت كتج اتلخ و كیسل
آهذلر و یانلد بلر   . و ا لاع كلردهأت . امثلـهخـأتوا امثل هذا القر ا. الخ ا. جلن و االنس عّاجتهع  ا

قه او و وتهج او از اداكردن مخس و زكوة و حج و جهلاد و منلاز و روزه و اوثلال خعترت او و  ر
كتـاب اهّللنیكن الثقلـیتـارك فـ ایّن  دخلفروا یاتخ كه ول یو ا اع   واجاء حه النیرنا از  خا  و  

ی ان مشاها دو ركه ون وا تاردم در و حدرتیت عینخاحلوض  ردا عّی  ترما حیتخ لن یتیاهل ب عتر
ق منرز نفرچ نكله وارد حشلوند بلر ولن حلوض را. پلس هلركس خدو تاا نیشوند ا یس را، هر ز وتفرك

د رتشود. و دانس یكند هطك و یاحد و هركس دورخ ین دو َثَق  بزند جنات ویا یدتخ حه توالك 
سلخ رن نیلدر ا یا آهذر، قرآن اتخ و ش هیر و جفخ  رسخ نظران نرآهذر در ویكه اوروز كه  
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سخ قذول كلرد و خنكه وطاب  كتاب نذاشد، نذاخكند حه حمض ادعا حا ا كه اوروز هركس ادعای
سلخ حعلد از خرفخ. و ووافل  كتلاب خلدا حایپلت توان از كیسل یكه عرض شد من حدون عطوای
ر عترت رشان نظخشان و اخانه ارد در وخا حاشد كه حه عدل حكن فرواخان رعاردر و یامئه، حاكه

خ خلود رلرع یاز برا یان و حاكهرن. پس حمال اتخ كه اوام برود از وهیعل اهلل آهذرند تطمی 
  خال خود را ضاررون رود و عیشود كه از خانه خود ب یو رایض یا زاده چ دیرا هخقرار ندهد. آ
ابوا هذه االّوة  انا و عّ آهذر فروودیكه   یا دهران اتخ؟ نشنرعرنكه اوام، وادِر شخا حگتارد؟ نه

خ ویپدر و وادر ا ون و عیل عینخ كننلد و حلاكن  ین لطف را منلیشان ون  اخ. پس امیحاش ین اوك
نوشلتند حله خلدوخ اولام كله ولا چله  یذخ صلآرران وردم. مهچنانكه در غردهند در و یقرار و
كن و انـا حّجـة یعل ثنا فاّّنن حّجیتخروا  حا ا ایلهیاّوا احلوادث الوامعة فارجعوا ف دند؟ فروومیحكن
 د وا پس حدرتیتخان حدخراو ید حه تورها، پس رجوع كن شود از حادثه یاوا آ ه واق  و اهّلل
ال  د خفروا یگر كه اوام وخد یثخ حدنی. و مهچنمیشان حجخ ونند بر مشا و ون حجخ خداخكه ا
اه خه عّنا ثقاتنا ماعرفوا حاّنا ن اوض ن سّرنا و حنّمل ن اخرویهایك فیالتشك نا یفیالحا ون ووالعذر 
كننلد از ولا  یخ ولخلكله روا ی رلاز دوتتان وا در آن چ یاحد یاز برا یسخ عتررن عینخ نهیال

 بر میا دهشان تخك خود را و حار كرخ حه امیا ض كردهخنكه تفوخاند حه ا   كه شناختهرثقات وا. حتحق
 ح اتخ.رهر دو صحَعَرفوا و  ُعِرفواشان آن را. و خا

زان رلك وخلان ولا قلرآن اتلخ و رلزان ورلك وخلمنانلد كله  حاال انشدكن حلاهلل شل ه بركیسل
ر اوام رسخ، قاج  حه تقصرد حجخ نخقرآن و احاد ید اواور و نواهخعترت او. پس هركس حگو
ادعا كند كه   تارد، ا ر اوروز كیس یا وهه  منخ خود ررد اوام، رعرشده اتخ. حاال كه دانست

زان كله كتلاب و ران، و ومن حجخ بر مشاها؛ وطاب  دو وركه اوام  تارده اتخ در و زایرومن و
ن عطولات ید. هر اه هسخ ارز دهركه عرض كردم مت د و حه عطوایركلهات عترت حاشد مناج

او رو آوردن حه خداتلخ و حمذلخ او حمذلخ راكه رو آوردن حه ید او را. زر  حكنیحا او، پس تصد
  صللفات خللدا از رللخداتللخ و علللن او علللن خداتللخ وهكللتا   او دمشللین خداتللخ، دمشللین
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د. رللد و او را رد كنخللریكنللد. و اوللا ا للر صللفات خللدا از او بللروز نكنللد، از او و ت یدتللخ او بللروز ولل
 یخ نوكرهارمهه رعآهذر اتخ و حس. اوام اتخ آقا و ی، هرچه هسخ  میسترچ نرراكه وا هیز
كترنللد حلله او، خك نزدخللدارنللد و هللر  یك وقللاوخللخ او هللر رللخ فللرق دارنللد نوكرهللا و رعخللنللد،  اخاو

 اف لند.
ا خللذنللد را نقخللشللان حللاوطن ف للاجلند. خاف لل  آن ب ر للوار دو قسللهند و ا ین نوكرهللایللو ا

ههنلد تلا تواننلد حف یو ولردم اهل  هاهرنلد، منل اتلخ حلا ین یج، و چون نذوت و اواوخ اولررجن
 اتخ نقاحخ و جناحخ هردو اور حا نند نیخود را حشناتانند حه وردم، چن و ویل نكه خود نیخا

انلد  شلكاران امئلهیشلان  خنكه خود، خود را حشناتانند حه وردم و اختوانند حفههند تا ا یو وردم من
شان حاشد كه خا یهاهر از برا د عطوایخاتخ ذهتا حا شان چون حا ینخن و اور اهیعل اهلل تطم

شلان خج. و ارلجن یج اتخ و كرنق یشان را و حشناتند كه كخوردم حه آن عطوات حشناتند ا
كله خلود  توانلد حشناتلد وگلر حله عطولای ینا را منلخا اند، ذهتا كیس آهذر و امئهی  یمنا نه متامرآج
وقاحل  حل ، اند. حاال چون خدا مم وح كرده اتلخ حل  و حا ل  را، ذهلتا  خود قرار داده یبرا

ل  و حعیضل كند. چنانكه ابن یادعا و حا یل كردنلد و احلاحكر و عهلر و  یآهذلری  یگلر ادعلاخد وق ك
خ و نقاحخ و جناحخ كردند. پس یحاب یادعا یخطفخ كردند، و  ع یه ادعاخعثهان و وعاو

ضرور  ، ذهتا عطوایاتخ حا ین یخ و نقاحخ و جناحخ اورخچون عرض كردم اور نذوت و وال
د حاشد كه حتواند آن عطوات را حشناتد. وثًط هر اه خهن حا ند. و اوا كیسختخ كه خود حفرواا

شناختند آن عطوخ را، اوروز كفر خلفا بر وا هاهر نذود.  یان منرعرن نذود و شیعطوخ امئه  اهر
 هن حشناتد آ ا را. د كیسخج، حارا جنخج اتخ ركه نق  اتخ عطوخ كیسنیو مهچن

انلد كله ولردم حتواننلد حفههنلد، صلفات  خلود قلرار داده یشلان از بلراخكله ا ولایو اولا عط
ن اخلطق و صلفات یو ا ختّلقوا حارالق اهّلل . و اوام هن فروودنداتخ و اخطق خدای خدای
د او را واالك رل  كنید، تصلدخدخمشا. پس هركس را حه آن عطوات د ی برامیا ش مشردهیه را  راذه

سد كله ولن حلا  و حجلمت بلر مشلا خحنو ا وطكمشسعیلخد خایكه از كلكته ب یفط. و احض كاغت
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خ هن ن یاز آثار اذه ینكه عارخا  ، و حالرحدون دل سخ، راتخ و كطوش وطاب  كتاب و ت ك
كلرد. پلس  یكلرد؟ منل یاز او قذلول ول ا اوام ا ر وعجزه نداشلخ كیسلختوان قذول كرد؟ آ یچطور و

ج رلنق یآثلار اذهل ج یرلا نقخلرفخ. آید از او پلتخل، نذایثار اذهكند حدون عطوخ آ هركس ادعای
خ، و  ریلب قله اهل خد وگلر از  رخل و یج منلراتخ؟ حاشا. نق قله او خخ و وطلاب  كتلاب و تل ك

اوخ و رآهذر حطل اتخ تا روز قیآهذر اتخ و حطل  یآهذر اتخ و حطل او حطل  یقه  خ ر
آهذلران یشود، او خامت   یعخ او نسخ منخنكه شرخجهخ ا اوخ، حهرحرام او حرام اتخ تا روز ق

. ا لر اتلخ و نله كتلای یآهذلریگلر نله  خاتخ و كتاب او خامت كتاهبا اتلخ. پلس حعلد از او د
ونقطل   یآهذر آولد، دروغ  فتله اتلخ. وحلیآوده بر ون چنانكه بر   یكند كه وح ادعای كیس

 نیبللر زولل یگلر وحللخاتللخ و دآوردن وللن  ین وحلین آخللریلل   فللخ ارلآهذللر و جذرجیشلد حعللد از  
لد بلن عذلداهلل آولد. و از  ید بر ون وحخ و ین ورد وید. چنانكه اخآ یمن نازل شد چنانكه بلر حممك

. و می اتخ و ون حاالتر از اوادی آهذر در وقام اوادیید  خ و ین اتخ كه وی له وزخرفاتش ا
توانلد  یمن داتخ و كیسد كتاب ون كتاب خخ و ید او از نور ون خل  شده اتخ و وخ و یو

 انله اتلخ و  سلخ و هشلخینكه مهه كلهات، حروف بخا اورد و حالیاز كتاب ورا ب وث  حریف
ن اتخ كه جسارت بر ی، عجذتر امیكنند.  تشت ی حروف را اتتعهال ونیمهه عرب و عجن مه
آن ولرا از قلر یا د وث  تلورهخفروا ینكه خدا وخا وقاح  كتاب خدا آورده و حال خدا كرده كتای

د ا ر متام جن و انس    شوند كه وث  كتاب ون خفروا یگر وخه دخآ كخاورند. و در یتوانند ب یمن
از كتلاب  د ا ر مهه جن و انس    شلوند كله وثل  حلریفخ و ین ورد ویتوانند. و ا یاورند منیب

 مّث نظرز، و وث  دوبرگ تذ عینخ واهاّوتا. ه قرآن را وث خد كه آرنیب یتوانند. و و یاورند منیون ب
هبا اتتعهال و بلوده،  نكله تلینك ختلاخته اتلخ حلا وجلود ا علری ابلن كننلد. كتلای یرا مهه را عر

 خ آن درتخ اتخ و وعینی، اقًط عربتر و وسجك  و وقیفك  ن ورد خوش عذارتیار از كتاب ارحس
تازند. ولكن  یر واو از او هبت یدهاخندارد. ور یتیهن ندارد و عرب ن ورد، وعینیهن دارد؛ و از ا

ج او رافتد، ع یكه حدتخ ون و ج او را. وقیتردانند ع یجاه  از كتاب او خذر ندارد و علها و
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  او را تا هر نادایمیمنا یكمن و رتوا و ی كلهات خودش كفر او را ثاحخ ونیكمن و از مه یرا هاهر و
 حداند حططن او را و  ول خنورد.

 یآهذلر هبتلرم و  لاهید ولن از  خل و یول یكند و  لاه یو یآهذری  یادعا ید  اهرنرمشا بذ
كله در  وب حله جهلخ تلأویلیلد اخل و یكنلد و ول یول ینرراهلمونراو یكند و ادعا یخ وخوال یادعا
ون حه آتش  رفتار شد   حه جهخ تأو  در دوتیتمیخ ون كرد  رفتار شد حه ورضها و ابراهخوال
ا حله رك از انذخ هرنی رفتار شد. و مهچن یون در شكن واه ونس حه جهخ تأو  در دوتیتیو 

ن كتلاب یلكله در ا ن وزخرفلاییل رفتلار شلدند. حاشلا؛ ا یا هرون حه حل جهخ تأو  در دوتیت
ا اه  حازار و حقال و خذاز و جنار خا نه؟ آخز حدهد رحاشد كه حفههد و مت د كیسخا حاخنوشته اتخ، آ

هن كه فقها  یر؟ ا رچه ع رحایمیا حكخر كند د حفههد و حططن او را هاهخه حارد حفههند و فقخحا
آهذلر را داده اتلخ، ولثًط یر حلطل و حلرام  ریل لله تآ حفههند دارد كه حتوانند هاهر كننلد. از آن

پلس از  یآهذلر حلرام كلرده اتلخ و احلدیذلخ و  رنكه جهاد را واجج كرده اتلخ در زولان غخا
د؛ جهاد حعد از ههور تلطنخ تلطان دالشهداء دفاع كررت ر جهاد نكرد حیتراو زوان ح رت

 و حرام اتخ. و ا لر جهلاد نیزو یسخ در رورن یگر جهادخر دراتخ. پس حعد از ح رت او
تر  ردنه هن جهاد كرده حاشند.  یسخ دزدهاخن بود كه    شوند و حكشند و تاراح كنند، حایا

ر حا جهاد اتخ، پس خبخ كردن هركیس ركردن و خروحرو ا ر تسخ اهلل   رتذ هاد یفج سیتخنصك
 یاو بلود و ولادر یهلا جلا ن در و حللهیلتلر از ُخَبثلا و ا درلبلود خذ ینكه ولردخا كرده حاشد و حال
ذه حا او بلود تاآنكله یغر یاهیكرد تا ب رگ شد و مهه ناخوش یخ ویر خوك تربرداشخ او را حه ش

ام حله جهلخ  ده  وسللط كلرراتلراج ن خلل  را بلر حلینیال فرولود كله ولن حلدتررلخدا حه دان یروز
للر د ال رفتنللد نللزد خبللخرللر. پللس ح للرت دانرلل، بللرو و از او اوللان حگیییلل یخوخنللواه دنللد در خنصك
و  (1 اتلللخ كللله كوفلللخ و واَشلللرا یاوتلللخ و ولللرد یر خلللوك هلللن غلللتارهلللا جلللا دارد و شللل و حللله

                                                             

 ورم التهاب صىرت. (1)
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حه ون  و اوای یشو یف اتخ. فروود حه او كه تو پادشاه ورار كثرگر دارد و حسخد یاهیناخوش
دوا، و فقر  ی یاهین ناخوشی! ون حا ا وی یورد چه و ی.  فخ احه ون نرتای یره آتحده ك

. حه ورا نكش یكجا؟ فروودند تو اوان حه ون حده كه ا ر پادشاه شو یو كثافخ كجا و پادشاه
خللورده  نكلله خللوردهخاز او كلله ا للر پادشللاه شللوم تللو را نكشللن. تاا هرحللال  رفللخ ح للرت اوللای

كلرد تلا  یول یتوانسلخ دزد یاز ا فال را    كرد و هرجا كه و یشد و آود  عاو هبتر  یورضها
خلورده  ، خلوردهیحه هلن زد و چلون حله  لوش او خلورده بلود پادشلاه یاجلهله اوضاع نكه یفخا

د و رفللخ در رحلله هللن رتللان نكلله  لل  شللدند دور او و تللریقخج داد تاارللترت رایقیللد و خللخر اتللی
ش بلرود و یال خواتلخ  لرلكله دان یقشون    كرد حله حلدخورده  اهقدس. پس خورده خیب

ر حدهلد نتوانسلخ، تاا كه  رفته بود نشان خبخ اوای كلرد و حلنلد  یا زهرلنكله اولان را بلر تلر نخنصك
د خلال را بردنلد و اولان را كله درد او را. پس دانخاورین؟ بیسخ ارد كرنرد او را و  فخ بذخكرد، د

ال ولرا هلن اولان حلده،  فلخ اولان تلو را رال فروود عر. دانادش آود؛ پس  فخ اوان دادم تو راخ
زمن حه  یو یرراهقدس و  فخ ون ت خیدهن. پس رو كرد حه ب یالخ را اوان منرام و ع ثذخ كرده

دهن. پس  یدهن و ا ر خنورد اوان و یالخ را اوان منروار ون عیر خورد حه دراهقدس، ا ر ت خیب
  راتراج دهن و كشخ حین یالخ را اوان منروار، پس  فخ عیحه د درر را رتانرر را و حاد هن ترزد ت

را. حاال نه هركس خروح كند جهاد كرده اتخ و نه هركس ادعا كند، حاب اتخ و نه هركس 
  حطلطن رن كتاب وزخرف او كه حجخ اوتخ و دلیا یج حاشد. وانگهرمب، نقرد ون نقخحگو

د كله نوشلته اتلخ رلنرتلخ و نلاوربو . مشلا بذاوتخ كه حار كرده و حه ا راف فرتتاده، حا   ا
 یكلخان رنرشلی و از  لله  میا ان قلرار دادهرنرشلیده حله ولن كله ولا تلو را قذلله  ررتلان یخدا وحل

 تلهان اتخ.
آنكلله اتللن  نللد و حللالخهللا اتللن وللرا در اذان حگو وللن نوشللته كلله حگللو در ونللاره یو بللرا

نگفته اتخ جزء اذان اتخ و در زوان  ن كیساآل دانند و ایل ی را علها جزء اذان مننیراهمونراو
 عه اتخ.رن خطف ضرورت شی فتند و ا یاهلل من ًا ویلرك از امئه در اذان، علخ چره
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ا خلشلود كله تلفر در ین حملال اتلخ و منلیلا را حرام كلرده بلر ولردم و اخ له تفر در و از آن
 ن خطف ضرورت اتطم اتخ.یكس نگفته اتخ، و ا چرنكنند و ه
 فن.رف اتخ و ون در الكرآهذر در وقام كید  خ و ی له و آنو از 
وزخلرف خلود را  یهلا از توره یا خود جع  كرده اتخ و توره یبرا ی له مناز و از آن

 ن خطف ضرورت اتطم اتخ.یخواند و ا یدر او و
واه  د پنجخ و ید كه در آ ا جهاد حرام اتخ، وخفروا یكه خدا و یُحُخو  له ارحعه   و از آن
 ن هن خطف ضرورت اتطم اتخ.یرو ان را حه آ ا وتص  كرده اتخ و ا اتخ و واه

ای د خلن ولرد را هلاهر كنلد پلس كله حای، كه حططن احاال انشدكن حاهلل ا ر نذاشد عاو ربك
از  یشللان را هللاهر كنللد و قلللوب ضللعفا را نگللاه دارد؟. خللوب؛ ا للر نذللود، چگونلله  عللخحطللطن ا
ننللد یب یخوردنللد؟ و نلور وللمون اتللخ كله چشللهها را حلاز كللرده اتلخ و ولل ی  للول او را منلنیولمون

شان اتخ كه كور و كر كرده اتخ او را تا اتذاب حططن خود خه، و از بركخ ارحططن او را عطن
د دروغ  فتله. خلر قلرآن اتلخ، حگورن تفسلیلد اخل و ی حفرتلتد. ا رچله ولنیرا حار كند و نزد ولمون

 شلود كتلای ی نلازل منلرلنیالنذ بر ون نازل شده. حاشا؛ حعد از خامتر قرآن اتخ و رد تفسخ و یو
 .كیس یبرا

كه  ولعون اتخ كیس ترأسخولع . ولع . ون  ندارم، اوام فروود اتیتخال ررد خرو حدان
الآاللج  اتلخ حكنلد. واهلل العلیلخال ررلكله خ اتخ داشته حاشد و ولعون اتلخ كیسلخحجك ر

ن عطولات حلا او حاشلد و آ له یلاز جانج اوام حاشد كله ا ن اتخ كه هر اه كیسیاعتقاد ون ا
خ حاشد، ون ا اعخ او وخحگو كله  ستند صلاحج عطولیتركمن. پس ن ید وطاب  كتاب و ت ك
 یوحل یانلد. و ادعلا آهذلر را حلطل كلردهیاند و حرام   آهذر را حرام كردهیكنند، حطل   یادعا و
 كجاتلخ میعطولخ در دتلخ دار د، خطف ضرورت اتطم اتخ. واهاخد و كتاب جدخجد
بلر ولردم  یا هرلگلر حاقخدورحوم درورحلوم و تل خروث  شل كتای ین علهایا حعد از اخ؟ آیآثار اذه

شان بروز خكه از ا یده شده و علووخشان دخكه از ا شان و افعایلخوانده اتخ؟ حاشا، حعد از ا
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 شاءاهلل. خورد ان یرا من  ول كیس گر كیسخكرده، د
 نیحمّما و آله الطاهر عّاهّلل  و مّ
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 «ووعظه چ ارم»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلهـا هّلل رّب العــامل  اعــاا ن و  ن و لعنــة اهّلل عــّیحمّمــا و آلــه الطــاهر اهّلل عــّ  و مــ
ن ی و االرـرنیف اجل ن ون اجلـّن و االنـس وـن االولـ یعهتن و ونكریش حقوم ن و نام  اام 
 ن.یوم الای ایل

كتاب حمكن رود ورااو كـّل فرمـة وـفن  اج ـة ا: خـفروا ینا عامل جّل شأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

وردم  ی وردم ناقصند و خداوند عاو چهار تفر قرار داده از برامینجا بود كه  فتخكطم در ا
از  سلخ بلر كیسلرن یكهال بروند. حلاال شلك یرها و از نقّ حسون تفیر كنند در ارنكه تختا ا
ل و اشرف واخل ینكه  خا  یكس هلن ادعلا چررتد و ه یحه وقام او من اهلل اتخ و كیس آهذر اوك

حه وقام امئله  آهذرند، پس كیسیك نورند و نفس  خمهه از  تواند حكند و امئه یوقام او را من
 یچ وقلاورتواند تعق  كنلد هل یسخ و منرودارك وقام امئه ن از یكس را ودرك چررتد. حلكه ه یمن

د خلنگو كند، خطف غرض خلدا كلرده اتلخ. جلاهیل  ادعاینیرا از وقاوات امئه. هركس چن
كه علن  كرد خدا از آن درخیت یآدم را   وقام امئه را كردند. حاشا، حلكه ح رت یاء ادعارانذ
ه او بود رفخ؛ كله ركه شذ از آن خنورد و نزد درخیتخ بود و آدم هن یب خ بود و وقام اه یب اه 

خ رآهذلر وعصلینكلرد آدم، حاشلا،   یترك حه وقاولات خلودش. حلاال وعصلخبود نزد یآن وقاو
خ هن حاشد، شخّ ب رگ ره حه وعصركه شذ ی رن اتخ كه چیا یكند. چون كهال حند  یمن

 ییه حه آن هن حاشد، وث  چاركه شذ ی رورتكج نشود. وثًط هر اه شراب را ون  كنند، كاو  چ
ن یرا نكرد و هبتر ا یتر كه خوب بود، خوب یدو كار عینخكرد،  خورد. حاال آدم ترك اوالی یمن

را هن  ه   ك حه وقام خودش بود، آنخهن كه نزد یبود كه از شذه آن درخخ هن خنورد و وقاو
ج افتاد و خ تراندنیال در زون تیاز او تر زد، چند نكرد و ترك اوالی یترنكه وعصخنكند. و حاا
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ا؛ و هر دو حا هن  ر ر ررود و هرچه تل یكس از وقام خود حاالتر من چرستند. پس هخدور شد از حوك
رتلند و از  یاء منرر كنند حه وقام انذر نقذا هرچه تنیرود. و مهچن یوقام خود حاالتر من كند از اعیل

ر كنند. پس ررتند، هرچه ت یز حه وقام نقذا من جنذا هر نیروند. و مهچن یوقام خود حاالتر من اعیل
رفخ از او و یتلوان پلت یج حلا او حاشلد ولرلمب، هر لاه عطولات نقرلادعا كند كه ون نق هر اه كیس

شلود و چلون  شود تا مهله او نلورای یدا ویدر او   یاتخ و نور اذه ی عطوات او، آثار اذهمی فت
كند. وثًط از روزنه دتخ، نور ح   یود او نور بروز ووج یها   روزنهرد، از  یدر او تاب ینور اذه
ر از خدا رند غیب یتاحد، پس من یكند؛ و از روزنه چشن او و یر خدا دراز منرغ یتاحد پس حسو یو

د حه هرچه حتاحد یتاب یا  از هر روزنهنیشنود وگر از ح . و مهچن یتاحد و من یرا؛ و حه  وش او و
مب رد ون نقخحگو د. واالك ا ر كیسخرید، برتخدخد عطوات را از كیس نیكند او را. ا ر ا یو نورای
نكله ِهلر از ِبلر خ حلا امیریشلود كله از او برلت ی، چگونله ولمینلیب یدر او منل چ عطولیترآنكله هل و حال

 داند. یمن
ج اتلخ رلشها هن نقخدرو ید حمض لفظ اتخ؟ كه از براخ و یج كه ورا نقخ، آمی تشت
د تللطان زولان حاشلد و خلاو وراد اتلخ، پلس او حا ج اتخ. و ا ر وعینر داها هن نق یو از برا

حاشد  د كیسخخ كند مهه وردم را و مهه اوضاع ولك را؛ و او حاخ  وردم را و كفارحداند احكام  
  رللرا حلله خللل  و برتللاند   یوضللات اذهللر  فرلل  وللردم و برتللاند  رلل  نیكلله َحَكللن حاشللد وللاب

گلر حلاكن خد د كیسلرلنیب ینكله ولخج. اولا ارلوگر نق تلطای سخروردم را حه خدا و ن یعرضها
خ، عقللاب ركننللد و وعصلل یخ وللرن اتللخ كلله وللردم وعصللیللجهللخ ا ن حللهیللاتللخ حلله هللاهر، ا

د خفروا ینا را اتذاب عقاب قرار داده اتخ و خدا وخخواهد. ا یخواهد و عقاب اتذاب و یو
الّل ـن اشـضل   لوی ینكله ولخا ینن اتخ وعلیو ا  را بر حعیضنیاز هاه  وا حعیضمیا وسلط كرده

خواهد چوب بزنلد،  ی. وثًط خدا ونی را حه هاهنیوشآول حگردان هاه یاذه نی حالظاملنیالظامل
كشد.  یشان وخخواهد حكشد، حا ا یُبرد؛ و یشان وخخواهد دتخ بُبرد، حا ا یزند؛ و یشان وخحا ا

ن ولخحلكه ا ا خلشلود،  یا حلاكن هلاو ولخلود شل یشلود؛ چلوب ول ینا اعهال خود وردوند كه جمسك
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  اولور و رلج اتلخ و از  رلشود. واالك حلاكن نق یا ورض وخشود و  یا غصه وخشود،  یقرض و
هبلا خذلریلاوضاع عاو خمذر اتلخ و ا  ین ولرد حسلاب راه وكله را نتوانسلخ حدانلد و از نلزاع عر
ا حرم خدالشهداء رت و از حرم میآ یكنند و  فخ ون در روز عاشورا و ینداشخ كه او را وعطك  و

ا خ؛ و چون خطف شد  فخ حدا شد. آمیكن یر برهنه و قت  ور حا مششمیرو یرون وی بنیراهمونراو
اتخ ررا حداند و ت یاتخ ولكرد تخج حارسخ حاكن حاشد؟ حاشا، اقًط نقخحا یو كیس نیچن

اء از امئه و امئه از راند و انذ اء  رفتهرن را از انذی. و امیاتخ عظ ید، اورخولك را نه كوچك حشهر
اتلخ  شلان و عللن خلدایخاتخ از جانج خلدا نلزد ا ین علهیآهذر از خدا. پس ایآهذر و  ی 

 عینخاتخ ُودن رداش  اتخ و ُوُدن،    حلد؛ ذهتا ت اتخ، نگاهرداش  ولك. چون ت نگاه
آهذر حه امئه یكرد و از   آهذر جتیلیاتخ ودن حا خداتخ و از او حه  رداش  ولك. و اول ت نگاه

  رلان خلل  و  رلاء حه نقذاء و از نقذاء حه جنذاء و جنذاء حاكهند در وراء و از انذرو از امئه حه انذ
از اهِ  خانله خلود  ی رن را ندارد كه هر چین ورد هنوز شعور ایكنند. و ا یو یولك را نگاهدار

تواند  یز نس  منران دو كنرحدهد، و یان دو زن خود نظهرتواند و یخود حگتارد، و من یرا تر جا
تواند حداند و شعور وعاشرت ندارد. حلكله ولردم حلدون التفلات  یحگتارد و نوع حركخ خود را من

قلدر شلعور ندارنلد كله  نیلرا حطلور خلودش حشناتلند و ا ن را ندارند كه هركیسیحاكن، شعور ا
نزند كه هروقخ  ییازند، ج یوان خود وردارد و حه ح یكه بر و رود هرف آی یتفر و هر اه كیس

وقللخ آب  اورد آنیلل بنیوان را پللاجرللد و حللار حخللایر بیللوان ب رللد از حخللخبواهنللد هللرف را بردارنللد، حا
حاشد و دتخ او در خزانه خدا حاشد و  ید تخخگر حاكن حاخخبورد، ا رچه در دزد اه حاشد. و د

كرده حاشد. خلدا ر حاشد و چشهش ُ ر حاشد، غاز غاز    نرد تخن حایخ. ار  رعرحدهد حه  
دهد كه ب ر زاده حاشلد و غلاز غلاز  ل  نكلرده حاشلد و  لذله  یرا حاكن قرار و  اتخ كیسمیحك

 یترلچ رعربرردازد در ولك كه هل را حاكن قرار دهند از  طب، آتش راكه هر اه كیسینذاشد؛ ز
عهلد   درنیالعلهلاء  لذله بلود، چله آتلش  رداخلخ. و مهچنل د نظلامخدخنگتارد. چنانكه د حایق

ن یشه كرد، آتشها افروخخ و ارنفر را حه ش نیرا ب رگ كردند، خون چند یا خان ورحوم،  لذه
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صادق حه هدا یرا و یا ر كند و  لذهرولك را تسخ یا خواهد حه  لذه یورد و خ خفرتتد وث  وطك
چله  ی فتنلد هر لاه تلو پادشلاه حشلو یا د حله  لذلهرلنراتلخ! بذ ین چله شلعوریلون. حاشلا، ا

ج نفروشد غ چركمن كه ه ی فخ قدغن و ؟كین یو جیر از ون؛ و اركس وركك فلروش بلود. و  ن وركك
 تارم،  یخود و یفه از برارتووان وه ؟  فخ اول برات پانزدهكین ی فتند تو چه و یگرخحه آن د
تش را صرف وهیو ا را؟ و  یخ كلرد ولكلختلوان هلدا یفه كرده بلود. حلاال حله  لذله ولرن مهه مهك
رد؟ پس  لذه رخ غاز غاز حساب پس حگركن حاشد كه از رع ، تاجرِ غاز   شود كه حاكن یو

انله رداند و هنوز اتن او وعروف نشده بود و یودن من اتخرت یشوند. وانگه یو تاجر، حاكن من
كشلن.  ی ردم و مهله را ول یروم وكه و برو ید واالك ور ورا حكننیوردم كه نوشخ حه ا راف كه متك

ا خلسخ. آرو اعتقاد خود را بر وردم عرضه حكن تا وردم حدانند اعتقاد تو چ حگتار تو را حشناتند
قلامئ  سخ ولردم را حكشلند، چلرا خلود ح لرتخجهخ چه؟ ا ر حا د حكشد وردم را؟ حهخج حارنق
دانلد  یدانستند چه حكنند و حلاكن ول ین بود كه حكشند، خود ویآورند؟ ا ر وقخ ا یف منختشر

دانلد كله  یند. پلس منلخای حه عه  بنید ومونخاز صلج كفار حان نشده اتخ و هنوز یكه وقخ ا
ن نشده اتخ كه خلود را بلروز یداند كه حاال وقخ ا یو یسخ و آن حاكن اذهراقت اء ولك چ
شلانند خاتلخ كله ا یهین حلدیلذخ، و اراوام فروود حرام اتخ ذكر اتن اوام در غ یدهد. وانگه

انلد و  شلان صلفخ امئلهخو اتلن، صلفخ اتلخ و ادهد خود را حه ولردم.  یاتن اوام؛ پس بروز من
داننلد كله چله  یج حاشلد از ولردم و خلود ولخد غاخج اتخ، صفخ آن هن حاخكه اوام غا جای

ا ندارد؟ ا ر رر نلدارد، خدارد  یشان خود را هاهر كنند بر وردم، ررخا اخزوان ابراز دهند خود را. آ
داشلته  یا ز تلازهرلد چخلا حاخمب، آرد ون نقخگوح كند. حاال ا ر كیس ی كار لآو منمیلآو اتخ و حك

سخ؟ و ا ر دارد از  له خوارق عادات و رندارد كه رر بروز دادن چ یا ز تازهرا نه؟ ا ر چخحاشد 
كه    شلدند، حكلاِم هلهله  كراوات اتخ. واجج اتخ بر وردم كه    حشوند دور او، وقیت

 ا ر حتواند و حكشد مهه وردم را، خلطف اولام ند. حاالخآ یكنند و در صدد دف  او بر و یوامهه و
از  ینكلله وقلخ كشلل  نشلده اتلخ. و ا للر مهله را نتوانللد حكشلد و  عللخجهلخ ا خلود كلرده. حلله
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كننلد تلا  یرند او را و حه زندان ور  یكنند و و یا نكشد، پس ِ رد آن را احا ه وخشان را حكشد خا
از  دهلد و حعیضل یدادن؟ حاال كه خود را بروز منن ابراز یكشند. حاال چه رر دارد ا یآخر او را و
راحل  را دارنلد و اعهلال  انكلار ركلن شنود و هنوز حعیض یمن د، كیسخ و یاز امئه را و یاواور و نواه

كله  ، كسلایمیشلان.  تشلتخرد از ایپت یمن گر و كیسخد ی روردم نه چ یاند برا عخ را  فتهخشر
 انكلار می وج یشان وخف را حه اراز تكال ، ا ر حعیضمیهست یخرند وا شخ و یاند و و شده یخرش

 شان شده اتخ؟خكنند؛ پس چگونه زوان ابراز ا یدارند و قذول من
انلد و  چنلد  لول خلورده یدوارم كله اهل  كرولان  لول خنورنلد چنانكله احلهلرشاءاهلل او ان

ا لر بلود خلود  شود و زوان ابراز نقذا هن نشده اتخ، یج منرد كه  لذه و تاجر، حاكن و نقرحدان
شتر ضرور یوردم و ب یكند برا یخ وخقدر كفا نین و حاال مهیسخ وقخ اردادند. پس ن یبروز و
 سخ.رن

 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ووعظه پنجن»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلهـا هّلل رّب العــامل  اعــاا ن و  ن و لعنــة اهّلل عــّیحمّمــا و آلــه الطــاهر اهّلل عــّ  و مــ
ن ی و االرـرنیف اجل ن ون اجلـّن و االنـس وـن االولـ یعهتن و ونكریش حقوم ن و نام  اام 
 ن.یوم الای ایل

كتاب حمكن رود و كـّل فرمـة وـفن  اج ـة ا: خـفروا یرااونا عامل جّل شأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

نكه هركس از وقام خفه چهار تفر وقرر فرووده، تااخه شرخن آیرض كردم كه خداوند در اع
  قرار داده اتخ كه اول هر خلیقنینقّ حه وقام كهال برتد. و خدا از حمكخ حالآه خود چن

اول كه  ینیب یخورده كاو  شود و آ ه در او هسخ بروز كند. چنانكه و ناقّ حاشد و خورده
 ینلدارد و چلون قلدر یچ شلعورراورد، نطفله اتلخ و هلیا برن دار دنیهد حه اخوا یانسان را و

هلن  شلود وقلام وعلدن حله یشود. و نطفه وقام  اد را دارد و چون علقه و یكند علقه و یو تریق
شود و و آه وقام نذات را دارد و رتذه او در شكن، وث  رتذه نذات  ینكه و آه وخرتاند. تاا یو

 وایرلرتلاند، روح ح یهلن ول حله وایركند تا روح ح یخورده منو و خورده كند و یو اتخ؛ و تریق
د رلنیب یكه ول یشود، اندك شعور یدا ویدر او   یخورده شعور كند و خورده یدارد در او بروز و

ن، هیعلل اهلل شلود وگلر از امئله حاشلند تلطم یدا منلیلن در او  یلوان دارد. ولكن علن و فهن و درح
كنند. چه  یرشان در دتخ خودشان اتخ، هر وقخ خبواهند تكلن كنند، وارشان اختخراكه ایز
كردند و  یو ید كه در شكن اور و  خا دهرن، چنانكه شنین خلقخ حاشد چه حعد از ایش از ای 

شان را. پس ا لر خ  ارح و  لرتسذ یدند از شكن، صدارشن ی فتند و و یحا وادر خود تخن و
 فتنلللد چنانكللله  ینلللد. و از درخلللخ تلللخن ولللخ و یوللل نلللدخهلللن تلللخن حگو یخبواهنلللد از تلللنگ

از درخخ. و حه هلر  كننده حا وویس ون بودم تكلن عن الشجر  انا وكّلن ووی ر فروودراو ح رت
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ش از آن یحاشللد و چلله  لل نللد چلله حعللد از خلقللخ هللاهر عللریضخآ یكلله خبواهنللد در ولل لذللایس
اء در رلو فرولود ولن بلودم حلا مهله انذ یسـیانـا ع  انا وویمیانا آدم انا ن ح انا ابرهمهچنانكه فروود 

د، مهه تخن خ و ی حه هاهر. حا زحان هركس كه خبواهد تخن ورنیالنذ اب، و آودم حا خامترغ
 او اتخ. حد نگفته اتخ:

 مهللله آوازهلللا از شللله بلللود نیلللا

 

  رچلله از حلقللوم عذللداهلل بللود 

 

 املا  و نیا  و آدم بی  نغكن آهذر فرووده اتخ ی  ینیب یشه هستند. منراند و مه شه بودهرمه
 آب و    بود. و وراد از آب و   ، عق  و نفس اتخ و نیآنكه آدم واب بودم و حال نی نیالط

ش از یشلود و  ل یآهذلر جاهل  منلی عق  و نفس بود. و بر مشا واضح اتلخ كله  نیآدم هنوز واب
 ند.سترن عاو هن عاجز نیخلقخ هن عق  و علن داشتند و عاجز نذودند و در ا

 یشلان نتاحلد شلعورخن وردم اتخ كه تا روح حه ایسخ، كطم در ارنا نخپس كطم در ا
 یا هخلخلورده دا رتلانند و خلورده یحله هلن ول یاجلهلله شلعور نلد یفخآ یا ولرندارند و چون در دن

 خورده تصرفای شناتند و خورده یو ند و غتایخ و یو ند و حاحایخ و یو یا شناتند و ننه یو
ن را یلكنلد و د یشلان بلروز ولخشوند و عقل  ا ینكه صاحج فهن وخرتانند تا ا یحه هن ودر اوور 

شلعور  د اول خلقلخ نطفله اتلخ و یرلمشلا كله حدان یبلود از بلرا ن ولثیلیلشناتند. غرض ا یو
ا آود ركرد تا حه دن خورده تریق نطفه كهون داشخ، خورده ولكن مهه شعور و فهن و علوم در آن

چنلد  و حركلای او بروز كرد چنانكه در نطفه بود افعلایل ینكه ودركهاخد تااادتر شخو شعور او ز
دا كلرد یلنداشخ كه بروز دهد، هرچه حاالتر رفخ و دتخ و زحان و چشلن   ولكن دتخ و پای

دن. ردن و چشردن و بوجردن و شنخسخ ادراك كند وث  دخبروز داد آ ه حه آن ودارك هاهره حا
د، و ودرك علن كه در او بلروز كلرد دانسلخ، و ولدرك رروز كرد فهه ودرك فهن او كه بنیو مهچن

نلدار شلد. حلاال چلون  فل  خن كله در او بلروز كلرد دیلعق  كه بلروز كلرد تعقل  كلرد، و ولدرك د
را حكند ذهتا خداوند عاو چهلار تلفر قلرار داد بلر هلر  ی رتواند فهن هر چ یاد اتخ منخبرودتش ز
لقخ، بروز كند و عاو حبد كهال برتد و واجج كرد بر خل  تا آ ه در كهون دارد اول خ خلقیت
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 كه در او هسخ بروز كند. ن تفر را تا جوهرهاییا
كنلد.  یاد منلیلعللن و فهلن و شلعور در شلا رد خلود ا یچ اتلتادرد كله هلرن را هن حدانیا

دارد خ رلفههلد؟ ا لر قاحل ید و ولخل و یو یكخفههد و حه  ید و منخ و یو یشا رد كخد حه رنیب یمن
آهذلر فرولود تللهان قاحل  ین اتلخ كله  یفههد. ا یخ ندارد منرفههد و ا ر قاحل یكطم اتتاد را و
د قذلول نكلرد. و ا لر رلد، نفههرد و قذول كرد و احاحكر قاح  نذود، چون شنرد، فههربود، چون شن

ان مید ااد كنی انیدر ك  ونافقآهذری  سیتخ، حااد كنند در كیسین را ایحنا بود كه علن و د
سخ، حمكخ اقت ا كرده اتخ كه تفر كنند تا هركس هرچه در دل دارد بروز رن نیرا. قاعده ا

كنلد و  ی لآلو منلمیاتلخ كله حكل یهی اتلخ و حلدمیكه خدا حك سخ بر كیسرن یكند. حاال شك
اد كلرده اتلخ یلدر او ا یتراد نكرده، قلاحلیوده اهیخ بركند در انسان قاحل یكه خدا لآو من چون
ن یلچشن را خل  كلرده اتلخ خلدا و  لرده او را  شلاده اتلخ، كله ا لر ا ینیب یبروز حكند. منكه 
 هر اه ل لا حله هلن حسلته بلود، خلل  نیده بود لآو بود. و مهچنرچشن را حه هن چسذان یپلكها

د و غلتا خبلورد. چگونله خلنكه شلخّ حلا آ لا تلخن حگوخدهان لآو بود. پس ل ا را  شود تاا
را كله بلروز نكنلد در  ی رلكنلد چ یده حاشلد، خلل  منلردا خلل  كنلد و  وشلخل ی رلشود كه چ یو

 اتخ حه میهانه حفههند. كطم عظرد حكخ ولكن علهاء مشا حامی و یانه ور. ا رچه ون عاوكیس
 د.خد تا هبره بذرخمتام دل خود وتوجه حشو

ده. او خلل  فرولو یحله انسلان داده اتلخ اتلذاب آن را از بلرا یا حه هرحال خدا هر قوه
در تلو قلرار  یخلل  كلرده؛ و قلوه زر لر یو كاغلت یو ولداد یوثًط كتاحخ را در تو قرار داده، قلهل

 یهن برا قرار داده اتخ، و اتذای یاو قرار داده اتخ؛ و جنار یهن از برا داده اتخ، اتذای
 هللن قللرار داده اتللخ. ا للر  زراعللخ را قللرار داده اتللخ و اتللذاینیاو قللرار داده اتللخ. و مهچنلل

لآو  ی ر چنیرر بود و خل  چن نا نذود، كتاحخ و زراعخ یخاتذاب كتاحخ و زراعخ و اوثال ا
د و اتذاب فهن را هن در عاو قرار داده رداده اتخ كه حفهه یاتخ. حاال حه مشاها ودرك فهه

د، وث  آ ا ا و بروح و اجنن و رعد و رهن خل  كرده اتخ كه او را حفهه ی راتخ و در عاو چ
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را خل  كرده  ی ر خدا چنید. و مهچنرتوان فهه ین عاو آ ه را كه ویبرق و ابر و حاد و اوضاع ا
او خل  كرده اتخ كه  یهن از برا اتخ كه حدانند و علن را هن در انسان خل  كرده و اتذای

، را حه كار برد ی راتذاب هر چ حه اتذاب حدانند او را؛ و اتذاب علن علها هستند. هر اه كیس
نلد، خاء و حجهتاراء و اوصلرلان، انذمیلاحلد. ولثًط اتلذاب اخ یاحد و ا ر حه كار نذرد درمنلخ یاو را درو
ان دارد واالك فط. چنانكله خلدا چشلن حله مشلا میشان  رفخ، اخشان را كرد و از اخ انیهركس متك

 نذلود، ده حشلود؛ و ا لر رنل  و شلكیلخلداده اتخ، رنگها و شكلها هلن خلل  كلرده اتلخ كله د
هن داد كه او را نظر كند، ا ر خدا  داد و رن  و شكیل یخلقخ چشن لآو بود. حاال كه چشه
كله حلله تلو داده بللودم حله كللار  نللایین اتلخ كلله قلوه بیللعلتاب كنللد صلاحج چشللن را، ههلخ ا

ه حه تو داده اتخ و بوهاینی. و مهچنینذرد هن در عاو قرار داده اتخ كه آ ا را حه   قوه شاوك
د ولن قلوه خفروا ین اتخ كه وین قوه، ایرا ههخ ا ؛ و ا ر خدا عتاب كند كیسیهآن قوه حفه

ه حه تو داده بودم، چرا او را حكار نذرد كه حه شخّ داده اتخ از  یتر هر قاحلنی؟ و مهچنیشاوك
 .یخ را حكار نذردرن قاحلیكند كه چرا ا یآن تمال و

اتلخ كله وقاحل  حلا وقذلوالت  هتلایركه خدا قلرار داده اتلخ بلر ولردم، قاحل یترو اوا قاحل
د تلا خفه حشلوخن وسلأله شلریلاوضاع وللك اتلخ. حلاال حله متلام هلوش و  لوش خلود وتوجله ا

دارنلد،  یاررارند و اخلتطف حسلراتلخ. اولا وقذلوالت حسل كویرراكه وسأله نید؛ زخبذر یا هبره
ن یلا یهتلاركس مهله قاحل اهراتج حاشند. پس خمتلف كه شدند مهه د خمتلفخپس قواح  هن حا

در او جللوه كنلد و خلدا  ك وقذلویلخلداشته حاشد تا  یترك قاحلخ د هركیسخوقذوالت را ندارد. حا
نفر  كخرفته داده اتخ تا اور ولك ون ذط حاشد، مهه را حه  هن یهتا را حه مهه وردم رورمهه قاحل

لل  خ خ او را خلدا در شلخّ خبصلویرلاتخ در علاو و قاحل ی رنداده اتخ. وثًط علن چ
در او  یكرده اتخ تا علن از او بروز كند و او را اتذاب علن قلرار داده اتلخ تلا هلركس كله علهل

كند  یراكه عاِو اتذاب علن اتخ. حاال خدا تمال ویحه علن بذرد؛ ز ن عاو یپیكهون دارد از ا
ذاب ام، چلرا اتل تلو قلرار داده یام و اتذاب علن را هن برا خ علن حه تو دادهراز شخّ كه قاحل
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ان قرار داده و میاء را اتذاب اراء و اوصر انذنیتا علن در تو بروز كند؟ و مهچن یعلن را حكار نذرد
ان در تلو بلروز كنلد، پلس میلو ا یان قرار داده اتخ تا آن اتلذاب را حكلار بلرمیخ اردر تو هن قاحل
 شد. یان را، كافر خواهمیاتذاب ا ومون؛ واالك هر اه  لج نكین یحشو شخیص

اتخ كه  ن حاییاتخ و ا یفخار شرر، وسأله حسمی و ید چه ورنرد بذر وش حدهخوب 
د اتلذاب او خد حاخ لج او منا دارد، ا ر كیس اتذای ی رشود هزار حاب. هر چ یحه او  شوده و

نلد و خانلد و نقذا نلد و امئلهخارن هلن انذیل  عللوم اتلخ، اتلذاب درن اعظن از  یا كند. و دررا وه
شان، كه حجخ حاشند بر اه  آن زوان تا هلركس خسخ حاشند اخهن حا یعصر ند و در هرخجنذا

لـك وـن هیل شان كند هطك شلود.خحا ا احد و هركس دمشینخشان بزند جنات خچن  حه داوان ا
نله خولردم، هرآ یبلرا حجلیت یو ا لر نذاشلد در هلر عصلر نـةیعن ب یون ح ییحینة و یهلك عن ب

نلد و اوضلاع وللك حله هلن حسلته خ و آ لان برپانیكله زول نیشلود، و مهل ی و آ ان خراب ولنیزو
   بودن حجخ اتخ در عاو.راتخ، دل

اخللداعطوله علرض كلرد حله چله  یف وقاوله و رفل  اهلل ورحلوم اعلیل خرخدوخ ش شخیص
ا حه پا؟ علرض كلرد حله خ یحند یا عهاوه را حه تر وخالزوان زنده اتخ؟ فروودند آ   صاحجردل

عهاوه  دانسیت یراكه ا ر عق  در تو نذود، منیبودن اوام تو اتخ، ز زنده  ر دلنیتر. فروودند مه
العقل واعغا  ندخفروا یكه و ینیب یاتخ از حدن امئه. من یا بر پا؛ و عق  نورخ ید بذندخرا بر تر حا

كتسج حه اجلنا. شود حه او خدا و كسج  یاتخ كه عذادت كرده و ی رچ عق  آن حه الرمحن و ا
نـا واعغـا اهّلل دخلفروا یاو جنان. و اوام ولشود حه  یكرده و حله ولا عذلادت كلرده  حنـا عغـا اهّلل و لوال
د اولام فرولوده اتلخ خلا دهرشلد خلدا. و نشلن ی ولا، عذلادت كلرده منلمیشود خدا و هر اه نذلود یو

مشلا دو حجللخ اتلخ: حجلخ هلاهره و حجللخ حا نله. و اولا حجلخ هللاهره،  یحجلخ از بلرا
نكله خآهذلر. ههلخ ایاتلخ از حلدن   یاتخ و آن نور و حجخ حا نه، عق  آهذر اتخی 

و نلور  آهذلر اتلخیهلن اول ولاخلِ  او، نلور   آهذلر اتلخ و در هلر خلقلیتیاهلل   اول واخل 
نلد. و عقل ، خات اورنكه خود، عق  ك  اتخ و متام عقول، جزجخآهذر، عق  اتخ. ههخ ای 
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ا هیا را از حلدهیلكرتو؛ و حه آن ن د اتخ دررخ توحخاتخ كه آ یشان اتخ و آن نورخاول وقام ا
ن یده و حه ایدذها نور او تاب یها   روزنهر. پس اوام، آفتاب عاهتاب اتخ و در  یده یز ورمت

دهند  یز ورا متهیا را از حدهیكراند و ن دهرآفتاهبا، دذها روشن شده اتخ و وردم شعور حه هن رتان
اد شلده خلشلود چنانكله ز یاد ولخلقه زرو تلل كننلد یگر ولخكلدخدانند و وعاشرت حا  یو تلوك را و

   بودن حجیترمشاتخ و دل یبودن اوام، عقلها و شعورها   زندهرد كه دلخدراتخ. پس فهه
 ن ولك اتخ.ین ولك اتخ حه هن و برقرار بودن ای، وربو  بودن اوضاع انیزو یبر رو

كلله از  ی زنیزولل یبللر رو د كلله واجللج اتللخ بللودن حجللیترللن را هللن حدانیللو ا آهذللر یرا
ونتف  نشد  اء كیسراء، و از انذرونتف  نشد وگر انذ ونتف  نشد وگر امئه، و از امئه كیس كیس

ونتف  خنواهد شد وگر  ونتف  نشد وگر نقذاء، و از نقذاء كیس شان كیسخوگر اركان ارحعه، و از ا
شلد، ا لر شان نشلر عللوم خشان اتخ. از اخند وعلكهان وردم و بروز علن در دتخ اخجنذاء و جنذا

خلود قلرار  یكله لذلاس بلرا یكرد، حلكله ولردم آنقلدر شلعور یدر عاو بروز من یشان نذودند علهخا
 یان بلرامیلج دهنلد. و ا لر نذودنلد ارلتوانسلتند ترت یخلود منل یدهند نداشتند، و اك  و شرب بلرا

بلر  انمیلن زولان تلا ایلان وردم. پس واجج اتخ بودن جنذلاء در امیشانند اتذاب اخوردم نذود؛ ا
كنند و عللن حله ولردم القلا كننلد؛ چله وعلروف حاشلد چله نذاشلد و ا لش را نداننلد  یوردم جار

ان وردم را حه آ ا حدهد و علن وردم را حه وردم برتاند و مین حاشد كه اید كارش اخوردم. لكن حا
سخ خسخ دانس  اتن او، حارسخ حه وردم برتاند و ضرور نخآ ه ضرور اتخ بر اه  زوان حا

نكه اتلن او را خآووزد حه وردم و وردم حاا یو ید و علهخآ یاز هند و كیس ینیب یاخخ او را. منشن
كلله  دهنللد خلود را، وگللر وقللیت یشلان و بللروز منللخآووزنللد. پللس هسللتند ا یداننللد، علللن از او ول یمنل

آهذلر ید  رلنیب یوللك را. منل یاهیل  خرابرلكننلد   یصطح در ابراز خود حدانند. ولكن اصطح ول
 و انتحال نیف الضالخننا حترخن  . عن دخكّل رلف عاوال   اّ. لنا یف ،صادق ا ح رتخوود، فر

چند تا بر رف كنند  عدویل یواتخ در هر عصر یكه از برا حدرتیت نیل اجلاهلی و تأونیاملغطل
آ له  اند، و ر دادهریكنند ان تآ اند، و آ ه را كه حا   ن وا آ ه را كه غلوكنند ان كج كردهیاز د
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كله  د ا ر نذود حعد از قامِئ مشلا علهلایخفروا یگر وخد یثخاند. و در حد   كردهخ تأونیرا كه جاهل
ان كشلیت یان را چنانكه ناخدا نگاه ورعرنگاه دارند قلوب ضعفاء ش   رلنله  خرا، هرآ دارد تلكك

گلر خد یشود. چنانكه اصحاب عاد شدند و چنانكه قلوو یشدند و ورتد هطك و یوردم ورتد و
 حجلخ خلود را نكننلد نیكه متكل یشان ونقط  شد و هر قووخض از ارنكه فخشدند. حه جهخ ا

 جن كه نینكه انسان هطك شد، ومونرشود. و مه یشان ونقط  وخض از ارشوند، ف یهطك و
نكله هلطك رشلوند و وطجكله مه یز هلطك ولرشوند، و حعد وطجكه ن یاز شعاع انسانند هطك و

شلود. چنانكله بلر  یاههلا متلام ولرشوند   یوا ا كه هطك ورشوند، و ح یك ووا ا هطرشدند ح
  را بر خر یگر را خدا اور كرد تا حاد، تلهاخد یقوم عاد حاد نازل شد و مهه را هطك كرد. و قوو

 آب را وسللط كلرد بلر قلوم نلوح تلا متلام نیر تلها هطك شدند. و مهچنلیخ تا در زخیشان رختر ا
  را وسلط كرد بر یتا متام آ ا را هطك كردند، و احاب یولخ را وسلط كرد بر قوو عاو را  رفخ، و

ن واتلطه یلرا كله هلطك منلود حله ا ی هر قوونیشان را، و مهچنختا حا تن  هطك كردند ا یقوو
 اشخاص اتخ واالك نیشود از بركخ وجود چن ید حط بر مهه عاو نازل منرنیب ینكه وخبود. پس ا
 شلتند. پلس واجلج اتلخ كله بلوده  یشلدند و هلطك ول ی  وردم ورتد ورشان،  خاا ر نذودند 
دارد  یعه را، چنانكه نگاه ورش یضعفا یان وردم تا نگاه دارند دذهاردر و  كساینیحاشند چن

ان كشیت تشان انیا ررا. و چون ش ناخدا تكك عه را  هلراه كننلد و رش ین اتخ كه ضعفای مهك
 را حدهنلد، و ندارنللد نیا رتواننلد جلواب شل یار دهنلد و ولردم هللن منلخلود قلر ینلا را ولأواخدل ا
 یضلعفا یدذهلا یرند، ذهتا خدا جنذلا را در تلرحدهاركه حتوانند حه آن نور جلو آ ا را حگ ینور
مهله  نیلحاشلند كله از عهلده ا ید صلاحج نلورخلرنلد. و حار را حگنیا رعه قرار داد تلا جللو شلرش
آدم در  ن اتلخ كله خلدا آ له حلینیلد آ ا اخند. و حتدخرآشود ب یدش عرض وخ كه حتدنیا رش
ده. و حله خل آفرنیزول یوان در رورلح آدم، ده ن حینیك از اخده از اول تا آخر، حه عدد هرخا آفرردن

اهلا خوان در دررح رفته، ده هن یوا ا كه عرض شد رورمهه ح نیآدم و ا ن حینیك از اخعدد هر
 رنلده در هلوا خلل   رفتله ده هلن ینا كه علرض شلد روخك از اخخل  كرده اتخ. و حه عدد هر
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وَلك در آ ان اول خلل  كلرده، و  ك از اول تا آخر كه عرض شد، دهخكرده اتخ. و حه عدد هر
 نیوَللك در آ لان دوم خلل  كلرده. و مهچنل  و آ لان اول، دهنیك از مهه اهل  زولخحه عدد هر
ك از خلوشصخ ترادقات علرش و حله علدد هرصدرج تا تر ترتنی، حه مهحاالتر از آ ای آ ای
 ده اتخ.خ آفرنیا رن وطجكه، شیمهه ا

نلا دل خلود را خخواهنلد؟ اولا از ا ی حا كه كار دارنلد و چله ولنیا رن شی كه امینرحاال بذ
خواهنلد وطجكله را  هلراه كننلد. حلاال  ینا منلخراكه اید كه مهه كارشان حا مشاها اتخ. زرحترتان
خواهند و  ین وین ندارند و آ ا دیشان دخراكه ایدارند؟ ندارند. ز یرن  كار كه حا اه  فمینربذ
كنند و خطف قاعده خود حركخ  یگر منخكدخند، هلن حه خ و ینا هن دروغ منخن اتخ كه ایاز ا
كه  نینكه مهخندارند، ههخ ا یك را كارخ چرر كفار هیس و تار ُاُرس و انگلنیكنند. و مهچن یمن

كننللد. و  یزه حركللخ ولرشللان را؛ و حطلور خودشللان پلاكخخ كلرد اخللخ كردنلد كفایللب حللا اهل  دمشلین
حه آ لا  یطان كاررگر شخشان؛ دخخ كرد در كفر اخآهذر كردند، كفایحا   ود كه دمشینهی نیمهچن

نداشلته حاشلد حله او  یاوضلاع كننلد و ا لر كیسل یگر تلرحن ولخكلدخن اتلخ كله حلا یلندارد. و از ا
آ لا را  ینخلد خ یخلهلن غصلج خطفلخ، كفا  تلینك نینكند. و مهچنل دهند آنقدر كه  دای یو

د شلج تلا صلذح منللاز رلنیب یخواهلد. منل ینلدارد و عذلادات آ لا را هللن منل یكلرد و حله آ لا هلن كلار
كنند  هان  یشان وخكه ا رند و عذادیر  یار وركنند و روزه حس یك خمت قرآن وخ یكنند و روز یو
و جموس  ی نصارنیو نظن و نسقشان هن درتخ اتخ. و مهچنان حكند رعراز ش كمن كیس یمن

ندارد.  یخ كرد؛ حه آ ا هن كارخدن آتش، كفارن، حه انكار بر رتول خدا و  رتتیو اوثال ونكر
و  سلایرو ك یو فطحل یدخلشلوند ز ینا هن حاز جدا ولخعه و از ارفه شخپس ونحصر شد حه  ا

ن دوازده فرقه یهالكند. و ا و حایق یفرقه از آ ا ناج كخعه، رزده فرقه شرنا تا تخو اوثال ا واقیف
ن فرقه یخ كرد. و اوا از اخشان را كفاخ اعتقادات فاتده، انینكه مهخندارند ههخ ا یرا هن كار

ر رللكلله حكللن حآ انللد و كسللای اتللطم شللده كه ونكللر ضللرورترحاشللند كسللان یهللن كلله اثناعشللر
ولردم را  یخورنلد و ز لا یرا ول یتلاوخورنلد و ولال خ یكله رشلوه ول كننلد و كسلای یاهلل ول ولاان ل
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 ینلا را هلن كلارخشلوند، ا یكله ونكلر ف لاج  ول دهند و كسلای یو یگرخرند و حه در  ی طق و
نلا را خه هلن كله اولام فرولود هرجلا اتلن ارندارند كه بذرند. و اوا صوف ینخنكه دخندارند؛ ههخ ا

قلخ رحق انلد حعیضل نلا هلن حا لنلد، و چنلد جلورهخد و ارلد حططنشان را بر وردم هاهر كنخبر یو
 ند:خ و ینكه وخزنند حه ا یدانند و وَث  و یاء را خدا وراش

 شللللللن ار او راختلللللله نگللللللردد بر

 

 ر و  رنلللدیلللو حر ان خلللوایرللل رن 

 

ند خند و چون وتصاعد شود خبارش  وخا چون نَفس زند ووجش  وخدر»ند: خ و یو و
 للردد  ینللد و چللون جللارخن فروچكللد حللارانش  وو چللون ونجهللد  للردد ابللرش خواننللد و چللو

 واكللان یف ا اتللخ كلله بللود. الذحللر حبللر عللیلخللا رتللد مهللان درخللنللد و چللون حلله درخطحش  ورتلل
 «.القدم

شلان را خاولام خلود را و دوتلتان ا عه كله دوازدهرلله شلرن فرقله قلیلپس ونحصلر شلد حله ا
انللد و خللطف  نكللرده اتللطم را انكللار چ ضللرورترسللتند و هللرلخ هللن نرشناتللند و ونكللر ف لل یولل
كه دارند حه  ی كارنیا رن شیكنند. و مهه ا یاند و وطاب  امئه خود حركخ و هن نكرده عیتخشر
 یاند بر رو تهخی رنیا رار. اوام فروودند شرار حسرشان حسخاند بر ا تهخیله اتخ و ررن فرقه قلیا
اورم، هر اه یب اتخ. وَثیل شانخخواهند نزد ا یرا كه و نكه آنخش از زنذور، ههخ ایان وا برعرش

ا هشلخ نفلر از آ لا بل رگ حاشلند، خلد كه مهه آ ا ا فال حاشلند و هفلخ رحاش در وقاح  قشوی
ض ا فال وره خ مشا اخشو ید؟ منخشو یچ وتعخك ن اتلخ كله مهلان هفلخ هشلخ نفلر را ید، مهك

ن یلكلار حله ا  هلننیا رروند، هرچه حاشند. حاال شل ید، مهه ا فال ورنا را كشتخد. ا ر ارحكش
 چلله نیا ر كلله شللمینللرنللا. حللاال بذخر ارللشللود نلله از غ یولل ینللا كارتللازخچنللد عاقلل  دارنللد، از ا

حّج  اند كه اوام فرووده دهر شعور دارند، شننیا رسخ؟ چون شرخواهند و وقصودشان چ یو
ت ّر وع ا س عّ تن ع وع ا حسنةیجة و حض ه سیحسنة ال اتلخ كله  یا حسلنه حجك عیل جة ال
كند. و  یخ منخاو را كفا چ عذادیراتخ كه ه یاو  ناه حه او ضرر ندارد و دمشین یتروعص چره
 را نیخ داشلته حاشلد از اهل  هبشلخ اتلخ ا رچله  نلاه ثقللیب اه  دانند كه هركس دوتیت یو
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ن یخ را داشته حاشد از اه  نار اتخ. و وقصودشان هن ایب اه  داشته حاشد و هركس دمشین
تشان ا كس حه چراتخ كه ه لخ امئله را بذرنلد. حلیلیلهبشخ نرود، ذهتا مهك ، دزد ن اتلخ كله حمبك

ن در یلداننلد ا یخواهنلد بذرنلد و ول ی درك  ران لا را ولنیستند حه كاهدان بزنند، مهروقوف كه ن ی
كله هسلخ  ایمیوردم ا یاند و از برا ز را از وردم بردهرچ ند. ا ر آن را بردند مههخاو كجاتخ، یپ

تشلان بلردن ران اتخ الغمی حجك و حآض، انیگر چه هسخ؟ مهخن اتخ؛ دیا ر. پس مهه مهك
 له اتخ.ر تلسله قلنین نزد مهیان اتخ و امیا

تلاعخ  كخلحاشد و  یودهیهفتادتال  یودهید هر اه خفروا یكه و یحد نگفته اتخ عاه
ال هفتادتل كنلد. پلس ا لر كیسل یخ هفتادتلال عذلادت بلر او ولخلرد، كفارلاتطم قذول كنلد و ا

تشللان بللردن انیا رن شللیللوسللِلن حاشللد، چلله خواهللد كللرد خللدا حللا او؟ حللاال كلله مهلله ا ان میلل مهك
كلدام از  چرا هلخلد؟ خررنا را حگخد كه جلو مهه ارتوان یك از مشاها وخ چرمشاتخ، انشدكن حاهلل ه

قلوب ضعفاء  د ازرنا را دور كنخد ارتوان ید و منرسترن نمینا؟ نه واهلل، اخد از شخك ارن هستمیمشا ا
 مهه دمشین نید وردم را، حا ارخ كنخكه كفا د كیسرسترد، و نرسترن نمیعه. و حاال كه مشاها ارش
ان واهلا تلا ررا خل  كرده اتخ در و د، پس خداوند عاو از قدرت كاوله خود كیسرنیب یكه و
سلاد را ا شلده اتلخ كله خلدا فخلعه را. آرن دمشنان را دفل  كنلد و نگلاه دارد قللوب ضلعفاء شلیا
ح رنلللد و صلللحخافریض بخنلللد؟ وللرخافررنلللد و نللور نخافرینللد؟ هلهلللخ بخافررنللد و صلللطح نخافریب
نلد و خافرینلد؟ دمشلن بخافررنلد و علاو نخافریند؟ جاه  بخافرر نمیند و حكخافریه برند؟ تفخافررن

ن ده كله از شلخك دمشلخلهلن آفر یده، پنلاهخلمشلا آفر یشود. ا ر خدا دمشن برا یند؟ منخافررن یپناه
ك خللك خلد خلود و خلار لور اقت للا كلرده اتلخ كله آن پنلاه ن نیلد. لكلن حمكلخ اخلپنلاه حله او بذر

رونلد؛  ی حگو، آ ا ونید چنخفروا یكند و ین اتخ كه حه تو اور وی را بذرد، حلكه قاعده انیا رش
 ایخدوا را خبور كه صحخ  د برو فطنخ و یج وركه  ذ یضخروند. وث  ور ی حكن، آ ا ونیچن
د اواله كنلد. پلس پنلاه مشلا اجل ك از آن اتلخ كله خآ یمنگر خج در، و خود  ذی رواله كن تا برخو ا

 نا را دور كند.خد و فرد فرد از اخایخود ب
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 آرد در حسللاب یاشللك چشللن وللا كلل

 

  رلللرانللد بللر خللون قت كلله كشللیت آن 
 

د خ. حلدنیا ررونلد شل ین شد كه از بركلخ آن ب ر لواران ولین كلهات ایحاال حاص  ا
ن كللطم را علهللا یللكننللد. اوللا ا ی از آن حلللد فللرار وللنیا رحاشللد، شلل كلله وللموین یتللخ در حلللدا
 چله مینلركننلد، بذ ی فلرار ولنیا رحاشلد شل یكله علاه ید. در حللدخل و ی لآلو منلمیفههند، حكل یو
 بودند و از نیا ر كه خودشان حم  شنی و ونافقنینه، كه بودند وشركخاتخ؟ اوا در ود یحلد
 آهذر از آ ا نذود. حد نگفته اتخ:یآهذر بودند و  یدور   آهذر نذودند،ی 

 حلله هبذللود نذللود یهركلله را رو

 

 تللود نذللود نللی یدن روخللد 

 

اتخ كه ومون در او حاشلد و حلا او، و آن هلن حلا ولمون حاشلد. و شلخّ  یپس آن حلد
قرب حه اوتخ و  شود. و حلد او، ین منمی؛ واالك انیا رن شود از شخك شمید در حلد عاو حاشد تا اخحا

تلر اتلخ از دمشلن و هلركس دورتلر اتلخ،  نمیلكتلر اتلخ حله او، اخاتصال حه اوتلخ. هلركس نزد
خمتلف چاق  یشان را حه دواهاخآهذر، ای ند؛ و  خاورم، مهه وردم وریب شتر. وَثیلیعتاب او ب

ض خرتال و كخهسخ كه آن  كند. و اوا دوای یج حه انواع دواها وداوا وركند، چنانكه  ذ یو
كند، و  یواه چاق و كخهسخ كه  هن ندارد. و دوای هیترار اتخ و قرن حسیكند، ا یرا چاق و

یلرن كهتللر اتللخ و قیللا ض را چللاق خهفتلله وللر كخللهسللخ كلله حلله  شللتر. و دواییب هللتش از اوك
روز  كخلهسلخ كله حله  شلتر اتلخ. و دواییهلتش هلن برن خودش كهتر اتلخ و قیكند، و ا یو
هسخ كه  ادتر و وجودش كهتر از آ ا اتخ. و دوایخهتش زرن قیو ا كند، یض را چاق وخور
ار  لران اتلخ. رهلتش هلن حسلرار كن اتلخ و قرن حسیكند، ا یض را چاق وختاعخ ور كخحه 

ر رن اكسلیلهلخ نلدارد، ارگلر قخن دیلرا، االفلور و در آِن واحلد چلاق كنلد ولرض  كه یف ولكن دوای
 د. حد نگفته اتخ:  كررد حتصخن را حایار كن؛ اراتخ و حس
 حللاش تللا از خللن بللرون آرم كلله وللن یحللاده خللواه

 

 ا آتلش اتلخرلآ ه در جام و تلذو دارم وه 

 

دور شلود  ر تلا در آیرسلخ كله برتلد حله اكسلرسخ و حظك هركس نرو اوا شأن هركس ن
 مهه ورضها از او:
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للور و شللراب صللاف، ن  كللان را تللزدرجللام حلك

 

 تللخانللدر خللور ا ییعللام را كهنلله تللفال و درد 

 

 یا دهرتواند. نشن یر آن منرتواند وتحه  او حشود و غ یاتخ كه و را اهیل پس هر دوای
دانسخ احاذر  ی. ا ر ولكّ رهگر خد یثخو در حد ملج سلها. لقتله لو علن ابوذر وایف كه اوام فروود

 لله كیسلد ا لر نزرلنیب یكرد. وثلش، و یر ورا تكفخكشخ  ینه او را وخآ ه در دل تلهان بود، هرآ
 شلود. ولكلن هر لاه كیسل یند و هبتلر ولرنشل یدهنلد فلرو ول یاك حله او ولخخنود تر كخحركخ كند، 

ن حركخ كند، دووثقال حله یاك خبورد، هر اه نزله اخوثقال تر كخ ینكه روزخعادت كرده اتخ ا
یلیشود؛ و ا ر ا یدهند و هبتر و یاو و  كشد. یخبورد، او را و ن دووثقال را اوك

و  یرا حه اواور و نواه خمتلف. حعیض یزهاروردم را وعاجله كرده اتخ حه چآهذر، یپس  
ر كله آن دواء اعظلن اتلخ و آن ررا حه اكسل ا و حعیضهیرا حه دوتت را حه وعرفهتا و حعیض حعیض

د خنكه حگوخنكه در حلد عاو حاشد و عاو حا او. و حه حمض اخدواء اعظن، قرب حه عاِو اتخ حه ا
خ خواهد عاو، فطن كن،   او. ی  ورضهارافخ  خصحك

 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
  



 

69 

 

 «ووعظه ششن»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلهـا هّلل رّب العــامل  اعــاا ن و  ن و لعنــة اهّلل عــّیحمّمــا و آلــه الطــاهر اهّلل عــّ  و مــ
ن ی و االرـرنیوـن االولـف اجل ن ون اجلـّن و االنـس  یعهتن و ونكریش حقوم ن و نام  اام 
 ن.یوم الای ایل

كتاب حمكن رود و كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یرااونا عامل جّل شأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

ها را حله فه چهار تفر قرار داده اتخ و اور فرووده اتخ مشاخه شرخن آیخداوند عاو در ا
 ن چهار تفر:یز وگر حه ارچ چرشود ه ین تفرها، و متام منیر كردن در ارت

ل از  ا  ن اتخ كه قرحًة ایلیخ ُبعد از خدا اتخ تا حه قرب صفات خدا. و اخل  تفر اوك
 شود از عذادت كردن. یحه جهخ قرب حه خدا. پس تفر اول حاص  و عینخ، كین یاهلل مناز و

ا حله چنلد صلفخ از خلاهلل  از صلفات  كله حله قلرب صلفیتنیكه مهلل  و تفر دوم آن اتخ 
ر یخدا و جود خلدا و تلا یاخر كند در عظهخ و كذررد، تراهلل رت ا حه مهه صفاتخاهلل  صفات

صف حه صفات خدای  كند. صفات خدا و خود را وتك
تلفر  ُبعد از خدا. و یخ قرب او حه خدا بر ردد حه توخوم آن اتخ كه از  ارل  و تفر ت

شود. و اوا  یشود و كاو  من ی اتخ و دشوار اتخ و در آن تفر، شخّ متام ومیار عظردوم حس
 شود. ین تفر، شخّ كاو  ویتر اتخ و در ا تر و وشك  میتفر توم از تفر دوم عظ

شلان را حله خلدا و خخ كنلد اخان وردم تلوك كند و هدارل  و تفر چهارم آن اتخ كه در و
شان برتاند، و حطل و حرام و خرا كه وأوور اتخ از جانج خدا كه حه ا شان آ هخبرتاند حه ا
تر اتخ.  میوم و عظرتر اتخ از تفر ت ن تفر وشك یشان برتاند. و اخشان را حه اخخوب و حد ا

ان وردم تلوك رُبعد آوده در و یخ قرب حه توخنكه از  اخار دشوار اتخ اركاو  حس یو از برا
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ن كلرد حله جهلخ اخل لور او حلا او تللوك كنلد. پلس او را حا ، حلهیك نفلرخكند و حا هر نكله خد تلرحك
از  ی را صدهزار نفر حه اوتخ. آن كه دوتخ اتخ ههخ آنكه چخهزار  سخیا بخهزار  چشن ده
حله حلد كهلال  یئرچ شلررد. و هلراز او حگ نكه نقیصخد و آن كه دمشن اتخ ههخ اخاو اخت منا

اتلخ. و عطولخ  یاز انلوار و صلفات اذهل یود كله نلوروذدء خل یرتد وگر تفر كند حه تو یمن
 د حه خدا، و خوف از خدا اتخ.رحه خدا، و او كاو ، دوتیت
ا خلوف از غ لج او خلكند كله دوتلخ حلدارد  یادراك من  كه ذات خدا را كیسمیو اوا  فت
ومون اتخ. پس  خدا دوتیت راكه غ ج خدا غ ج ومون اتخ و دوتیتیداشته حاشد؛ ز

د داشل  حله خلدا رلد داش  حه ولمون اورد داش  حه ومون اتخ و اوره خدا اود داش  حراو
 حله جلای كیسل چرو هل یئرچ شلرنكله هلخاتخ و ترس از ومون ترس از خدا اتخ. حه جهلخ ا

را كله  نخ او از آجنا برداشلته شلده اتلخ. ولثًط كیسلركه   رتد وگر حه وذدء خود و جای یمن
رود و حاالتر از  یشتر منید تا هوا بخد، چون حاز شخ مناخای بنیجخدا از هوا خل  كرده اتخ، ا ر پا

، چلون آن حلاال ادی یحله هلوا یاوریو ب اعیل یاز هوا را حاد كین یكرتواند برود. ا ر خ یهوا من
را خلل  كننلد و حفرتلتند حله  رود. و ا ر از آتش كیس یرتد، حاالتر من یرود، تا مهان وقام خود و

 هرچله از آ لان اول خلدا خلل  نیرود. و مهچنل ید، تا كره نار حاالتر منل، چون حاز شخ كننیزو
رود.  یرتد و حاالتر من ید، حه آ ان اول وخ فرتتاده حاشد، چون حاز شخ منانیكرده حاشد و حه زو

ا حله آ لان اول فرتلتاده خل فرتلتاده حاشلد، نی خل  كلرده حاشلد و حله زولمیو هرچه از آ ان دو
رود وهكللتا تللا عللرش و تللرادقات عللرش.  ی منللمید حللاالتر از آ للان دوخللحاشللد، چللون صللعود منا

تلا كاشلان و  رود و كاشلای یاز آجنلا تلا خراتلان ول در رجوع از حج، خراتلای ینیب یچنانكه و
 كنند. یتا  ران، و از وكان خود جتاوز من  رای

 اتلخ و از رنی برداشته، بر شخ آن هن حه علرنینخ هركه را از علرحاال خداوند عاو  
ن اتلخ كلله یلكله برداشلته شلده اتلخ، حاز شللخ آن حله مهلان  ذقله اتلخ. و از ا یا هلر  ذقله

نكله خحله جهلخ اتألأل خب ـو خـ كله فروودنلد یو تلا حجلاب اخ لر یآهذر رفخ تا تدرة اهنهتلی 
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ن اتلخ كله یلاتخ، پس اص  و لن آجنلا اتلخ و ا نجا و ن عریضخو ن او آجنا بود. و اوا ا
نخ ر. پس  نینند اه  تجك ران اتخ. و مهچنمیحجك و ن از ا ا.میو ن ون االحّج ال فروودند

نخ كافر از جهمن، و حاز شخ ولمون حله هبشلخ اتلخ و رومون از هبشخ خل  شده اتخ و  
را  ی رسخ. هلن آن اتخ كه هر چرن نی عدل اتخ، هلن انین عیحاز شخ كافر حه جهمن، و ا

سلخ. حلكله ا لر خلاك جهلمن را از جهلمن رن یهلهل، و در حمكلخ خلدا یاو حگلتار یر جاردر غ
ن خطف حمكخ اتخ. پس خدا یخودش نرتاند، هلن كرده اتخ و ا یاورد و هایرون بیب

ن چه شد؟ وراد یجه اررتاند. حاال نت یخود و یرا از هرجا كه برداشته اتخ حه جا نیترهر  
اولده كله ركلس از آجنلا ن چررتد. چراكه ه یر كردن حه ذات خدا منركس از ت چرن اتخ كه هیا

رتند  یاوده كه حه آجنا بر ردد، و حه ذات امئه منرآهذر نیاز ذات    كیسنیبر ردد حه آجنا. و مهچن
اء هلن رل حله ذات انذنیكلس؛ و مهچنل چرنلخ هلرراكه از آجنا هلن برداشلته نشلده اتلخ  یاحدًا ز
د خللفروا یدا وللرتللد نله حللاالتر چنانكلله خل یحلله وذللدء خلودش ولل ی رلرتلد. پللس هللر چ یمنلل كیسل

كن تعودو.  ك وقدوه.خن بود ی. اكهاحاأ
ل و اف   و خآهذر دو وقام اتخ: ی  ین اتخ كه از برایگر اخاوا وقدوه د ك وقام او، اوك

د و در رگر آن ب ر وار آن اتلخ كله لذلاس نذلوت  وشلخك وقام دخبودن اوتخ از خل ؛ و  اشرف
رون یلن وقلام آن ب ر لوار حله ولدارك بیل، و اشلود یده ولخلن وقام آن ب ر لوار دیان وردم آود. و ارو
تاركـه  ر عواملـه یفیسـا اماوـه وقاوـه یف اتخ كه اوام فرولود ین وقاوید، و اخآ یو كـا. ال االدا  اذ 

اهّلل امللك اجلّبار ه روا ر االفكار و المتّثله اواوض الظن . یفخاالحصار و الحت  اله ااّل چون  االسرار ال
 خود كرد در مهه عاهها تا  فتلار او  فتلار خلدا حاشلد، و نیرا جانشآهذر یشود،   یخدا ادراك من

عللخ حللا خداتللخ یعللخ حللا او بیكللردار او كللردار خللدا حاشللد، و رفتللار او رفتللار خللدا حاشللد. پللس ب
كله  حدرتلیت نهیاخـا اهّلل فـ ق اخـع . اهّلل خغـایعونك اّّناخغاین یاّ. الذ مهچنانكه خدا فرووده اتخ

اند حا خدا، دتخ خدا  عخ كردهیسخ كه برن نین اتخ و جز ایدند، اعخ كریكه حا تو ب كسای
  اذ یـو وارو شلان. و فعل  او فعل  خلدا اتلخ چنانكله فرولوده اتلخخا یدتلهتا یاتخ حلاال
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 نی، ولكن خدا انداخخ. و مهچنكه انداخیت ر را حه كفار وقیترت نداخیترن ی  ولكّن اهّلل رویرو
شللود بللر  یشلود و آ لله از خللدا نلازل ولل یاو ولل یوشللود و لاف حلله تلل یآ له و للاف حلله خلدا ولل

كه وردم حه  رتد و هر عْخیض یر خل  ویرتد و از آن ب ر وار حه تا ی ، اول حه آن ب ر وار ویخط
 رتد. یكنند و از او حه خدا و یآهذر عرض ویخدا دارند، حه  
اعر   خلل  اتلخ و وشلرلاز   اعلیل یكلخكه آن ب ر وار را دو وقام اتخ:  یدرپس فهه

ن یلد. و اخلفروا یحلا ولردم تللوك ول انـا حشـر وـثلكن ده و در وقامرلذاس نذوت  وش یكخخل ، و 
تاحد حه قللوب ولردم حله  یف او وخاز جسد شر ید ولكن نورخآ یرون ویب وقام حه ودارك حعیض

 ده اتلخ حله آ لا. وثل  آفتلاییكنند كه تاب یقدر درك و قواح  و حه مهان یها نهرخ آجرقدر هرف
ده شلده اتلخ در آ لا یلقلدر كله تاب هلا مهلان نلهرك از آجخل و هرنینله در زولرتاحد بر هلزار آج یوكه 
 اّّنا اهلكـن الـه واحـا ایل یوحیانا حشر وثلكن ن اتخ كه فروودند یكنند. پس ا یخ آن را وخحكا

گانله اتلخ. پلس خون كه خدا  یكرده شده اتخ حه تو یهسمت وث  مشا، كه وح یون حشر
د كله رگانله اتلخ؛ و از او حله ولا رتلخد كه خدا رگر نرتخد ید و حه احدرآهذر رتین خذر حه  یا

گانه خ كه خدا میدر و از او فههمیافتخ یگانگخن یخدا را از ا یاز برا یگانگخگانه اتخ. و خخدا 
 یخ كلرد از بلراخلخلدا را او حكا یگلانگخگانله اتلخ. پلس خز فروودند كه خدا راتخ و لسانًا ن
. حلكه هر چه از صفات خدا حله آهذریخدا وگر از   یاز برا یگانگخد رهنفه خل ، و كیس

ن ب ر لوار شلناخخ، و هلركس یلد و هركس هرقدر خدا را شناخخ از ارآهذر رتید از  رخل  رت
 د كرد.رن ب ر وار توحین ب ر وار و بواتطه اید كرد از ارخدا را توح
ن را یقام اول را وقام تلطنخ. اند و وخ و یخ ورن وقام را حه اصططح وقام قطذیپس ا
ن وثل  قطلج یلند و آن حلاكن اتلخ بلر مهله. وَثل  اخمهه وردم بر  رد او عینخند، خ و یقطج و
  رشود. پس   یاب  راكنده ورر آتینجا حه زخاب بر رد اوتخ و دانه از اراب اتخ كه آترآت
ن قللج یلا یو وَثل  از بلرارتد.  یرتد و رمحخ از او حه وردم و ی ها از آن ب ر وار حه خل  ورف

د كه ون خ و یمشا و و كند حه حدن  وشیت یمشاتخ، چون دل مشا هن  وشخ اتخ خطاب و
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ده شلده اتلخ كله ا لر ولن نذاشلن مشللا روح را رللهسلمت وثل  مشلا كله روح در ولن دو هلن  وشلیت
ون  ات در مشا بروز كرده اتخ و ا رررتد. و حه تذج ون ح یض از روح حه مشا منرد و فردان یمن

ك كل  و  یمشا نذود. پس آن ح یبرا ایرنذودم ح اتخ كه جوارح مهه وتحركنلد و اوتلخ حملخك
رود.  یرون ویشود و آخر تر از مهه، از او ب یده ور  جوارح حه آن روح دورن اتخ كه اول از  یا

آن  رود و قللج علاو یآهذر حاال ولیچنانكه از جسن عاو، آخر تر از مهه امئه، در اواخر رجعخ،  
 مت.خیحكن فتح اهّلل و حكن  یی و یارت وخن اتخ كه در زیب ر وار اتخ. ا
خل  كرد و  یاقوت ترخخن وث  كعذه اتخ كه خداوند عاو اول یا یگر از براخد و وَثیل
نلا ر  زورلر آن  یلا كلف كلرد و از زخلا شد. و حعلد درخذخ حه او نظر كرد، آب شد و دررحه نظر ه

اتخ  یالقر ناوند و آن امك  یخ االرض ورن اتخ كه او را دحیو از ا خل  شد و آن كعذه اتخ،
نا كه متام رنا آن بود و آخرتر از مهه زورنا را حه تذج او خل  كرد، و اول خلقخ زورو مهه زو

 د رو حه كعذه كنند.خحاشند، پس حا ی ونی زونیشود اوتخ. و چون مهه وردم از خاك مه یو
خ قرب حه خخ ُبعد از خانه كعذه بروند تا حه  اختخ كه از  ان اینجا تفر اول اخو در ا

وم، ر  اعهال وستحذه را هاآوردن اتخ. و تلفر تلركردن و   ،  وافمیخانه كعذه. و تفر دو
ان وردم اتخ . حلاال حلاالرف  روردم اتخ. و تفر چهارم، تلوك منودن در و یبر ش  حه تو

خ قرب حه خلدا حلاالرف  حله خو حاالرف  امئه تا حه  اامئه اتخ،  یخدا حاالرف  حسو یحه تو
 حاالرف  تو هن وعراح تو اتخ؛ نیآهذر وعراح اوتخ. و مهچنیآهذر اتخ، و حاالرف   ی  یتو
كه   قولهر اتخ حه دلنیراهمونرقخ صلوة، اورو حق الصلو  وعراح املمون اند فرووده ینیب یمن
  رن مناز هاهر مشا، دلیشان. و اخومن مناز ومونان و روزه ا ن اوی و منیانا ملو  املمون دخفروا یو

كعذلله  یآهذركللردن، رو آوردن حسللوی اتللخ. پللس چللون رو حلله  نیراهللمونراو یحللاالرف  حلله تللو
خ اتخ برایاتخ و ا حا ین تلو هلن رو آوردن حله كعذله  یحلا ن، آن منلاز هلاهر ین مناز تو حجك

خ اتخ برایهاهره اتخ و ا قتلًا منلاز رد حقخلكه رو حه اولام آورد نیمشا مه یحدن هاهر ین حجك
حله كلرحط  كله ا لر كیسل ینیلب ید. منرك جسن اوام نذاشخد، ا رچه نزدخا د و حه وعراح رفتهخا كرده



 

74 

 

ارت آن هلن قذلول خكند و ز ینجا رو حه كرحط وخحام خانه خود و از ا یرود در رو ینتواند برود، و
 قتًا رو حه قلج كرده اتخ.راتخ و حق

ض از دل حه او برتد و ا ر رو حه رات و فرد رو حه دل كرد تا حخحا یحه هرحال در هر عاه
شود. چرا تارك مناز كلافر  یات او وسدود ورنكه راه حخنه خواهد ورد. حه جهخ اخدل نكند، هرآ

ان كله ُولرد، كلافر میلاال رد و روحرلو یان او ولمیلاال كنلد و روح ینكه رو حه قلج منخاتخ؟ حه جهخ ا
وكله اتلخ كله از جلنس آن  یسخ رو حه دل كرد. حاال چلون قللج علاِو خلاكخاتخ؛ پس حا

د كلله اوللام خللا دهرشللان اتللخ. نشللنخهللن وللمون اتللخ كلله از جللنس ا اتللخ، قلللج عللاو انللایس
ن وللك حله بركلخ او یل  ارلوضلات علاو حله واتلطه ولمون اتلخ و  ر  ارزاق و فرلد  خفروا یو

د حله بركلخ خلفروا یرا تلا آخلر؟ خلدا ول الناس حع  ن بغعض و لوال دفع اهّللد رخوان یبرپاتخ؟ من
ن وموناننلد كله دفل  كلرده شلده اتلخ حله یلدف  كلرده شلده اتلخ و ا از ومونان از حعیض ی ع

 شان از وردم.ختذج ا
ان از میات ارراكه حیاحلاص ؛ هركس رو حه خانه كعذه نكند و ونقط  شود كافر اتخ، ز

اوللخ حمشللور راورد، در قرللاوللام فروللود هللركس رو حلله كعذلله نن اتللخ كلله یللشللود. ا یاو ونقطلل  ولل
سخ رو حه كعذه خحا ید كه در هر عاهخدرر از اتطم. حاال فههركه خواهد غ ینخشود حه هر د یو

ن عاو هن رو حه كعذه یكند و در عاو حا ن ا ی ونیآن عاو كرد، مهچنانكه حدن تو رو حه كعذه زو
كله در  اوا كیس كین یار هزار حا ن. وثًط تو مناز را رو حه كعذه وكنند، وهكتا تا هزار هز یحا ن و

كند. پس هركس در  یكند، و هركس در ضراح اتخ رو حه عرش و یكعذه هسخ رو حه ضراح و
قرب قطلج  یرد، و تفر حه تور  یض را از قطج خود وركند و ف یرو حه قلج خود و یهر عاه
ن اتلخ یلقطج آن عاو اتخ. پلس ا یف  حه توخدا، ر یراكه رف  حه تویكند. ز یخود و
ارت كلرده خلارت كنلد چنلان اتلخ كله خلدا را در علرش زخلرا ز د اتخ هركس ولموینخكه حد

 یارت خلدا واجلج اتلخ، در هلر علاهخلر. و چلون زرلارت خلدا الغخ اتخ زنیاتخ، حلكه مه
ر رد خلدا حاشلد. ارت خدا حاشد و  واف بر رد او  واف بخارت او زخقرار داده كه ز یقامئ وقاو
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 سخ.رن ممكن نیرتد و ا یحه ذات خدا من نكه هر ز كیسخحه جهخ ا
  رللدتللخ وللا كوتللاه و خروللا بللر خن

 

  خوا لن  اتخ و ون ل حس  و یپا 
 

آهذر یوقام ك ، ح رت   اتخ و قامئ یوقام جار از دتخ قامئ   افعال خدایرپس  
كن الرس ل فخذ ن اتخ كه فرووده اتخیو ااتخ كن عنه فانهتوا وا اتا حاال آ ه وه و واّنا

ر را رلت نلداخیترن ی  ولكـّن اهّلل روـی  اذ رویو وارون اتخ كه خدا فروود یاو كند، خدا كرده. ا
ن یلل  فتللار او  فتللار خللدا اتللخ، حلكلله انی، ولكللن خللدا انللداخخ. و مهچنللكلله انللداخیت وقللیت

لسان خداتخ، و  شخّ خودش حتهاوه  فتار خداتخ، و حتهاوه فع  خداتخ، و حتهاوه
 ینطو عن اهلـ خوا دخفروا ین اتخ كه ویحتهاوه دتخ خداتخ، و حتهاوه چشن خداتخ. ا

شده بر وردم.  یاتخ كه وح ییخود، حلكه خود او وح ید از هواخ و یمن یوحی یا. هو ااّل وح
 انا وكّلن ووید خفروا یكه و   قولهرر حدلرآهذر مهان نط  خداتخ الغی نط   می وج یو و

از  نلد كیسلیب یدار خدا، و منخدار او وگر دخسخ دراز شجره. ن نده حا وویسخومن  وعن الشجر  
شود وگر هاهر امئه ا هلار  یو ادراك من ی رشود از خدا چ یده منخد را، پس دخد وگر صفات زخز

دار او؛ چنانكله خلدار خداتخ، نه وثل  دخن ب ر واران دیدار اخند. حاال مهان دخكه صفخ خدا
 ام:  فته

 چونكلله داد انللدر ره نللار آ لله داشللخ

 

 نلار هللن اوصلاف خللود در او  تاشللخ 

 

انداخخ در هتا وثاله و اا ر عفا افعاله خه  یف الیقشد در او، خود او شد.  چونكه فای
 خ آن وثالش را و هاهر كرد از او افعالش را.خهو

خدا اتخ، و فع  او فع  واند كه  فِخ او  فخ  یمن حایق شاءاهلل ش ه بر كیس حاال ان
د كه فروودند رنیب یخدا اتخ، و حمذخ او حمذخ خدا اتخ؛ حلكه نفس او نفس خدا اتخ. من

ر رلاو شلود و حلا ح لرت یر ولراو كند و وقاح  ح رت یطان قشون خود را    وركه ش در وقیت
نلد خ و یزد و لشلگرش ولیل ر یطان ورشود كه در اوتخ خدا و ش یدا وی  یكند، ابر یجن  و
آهذلر از آن یترتن از خدا. پس   ید و ون ورنیب یمن مشا منیب ید آ ه ون وخ و ی؟ ویرو یچرا و
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ّبك و  دخفروا ی آجنا كه خدا ونیطان و لشگر آن را. و مهچنرُكشد ش ید و وخآ یرون ویابر ب و جا  ر
 . آودن او آودن خداتخنیدهنده خل  و مه ر اتخ  رورشراو و ح رت امللك مّ ا  مّ ا  
د چطور آولدن او آولدن خداتلخ و  فلِخ او  فلخ خداتلخ و فعل  او خحگو ا ر جاهیل
را كلله  یا د حنللدهخللفروا یاوللخ خللدا تللرزنش وللركلله در ق یا دهر نشللنمی للوج یفعلل  خداتللخ؟ ولل

هل یكنلد كله اذهل ی. علرض ولیا ون از تو آب خواتلمت و نلدادرد در دنخفروا یو نكله خاز ا یتلو ونزك
، یا از تلو آب خواتلخ و حله او نلدادرلولمون در دن د فلطنخلرواف ی. ویو آب خواه یتشنه شو

ادت را و حه عرض شدم در دنخكه ون ور یا د حه حندهخفروا ی. و ویمهان اتخ كه حه ون نداد
هلخكنلد خلدا ی، علرض ولیاودرون ن خ و ولرض. ول یا تلو ونزك ولمون  د كله فلطنخلفروا یاز صلحك
ارت او خللادت خلدا و زرلادت او عرلع. پلس وعلللوم شلد كله ادت او نلرفیترلض شلد و حله عخولر
د خلارت خدا و فع  او فع  خدا و  فخ او  فخ خداتلخ. پلس قللج علاو و قطلج علاو حاخز

ض رحاشد كه هرچه ف د كیسخحاشد كه  فخ او  فخ خدا و فع  او فع  خدا حاشد، و حا كیس
دارد حله  یا هلن كله هلر حنلده خ برتد، حه او برتلد و از او حله خلل . و هلر علْخیضراز خدا حه رع

شلود حله  یشود حه خدا نسذخ داده ول ی  آ ه نسذخ داده ورخدا، حه او عرض كنند. حلكه  
اهلل اتخ و وواجهه حه او وواجهه حه خداتخ، روكردن حه او روكردن حه  راكه او وجهیاو. ز یتو

  رخداتخ چنانكه خداوند عاو  واف وكه را و روكردن حه او را واجج كرده اتخ، ا ر وستط
نكله خلدا خوقخ رو حه او حكند. حه جهلخ ا پنج یحاشد برود و  واف او را حكند و ا ر نذاشد روز

ه اتلخ. ذهلتا ی  اجزاء ترابرر  رر كعذه خل  كرده اتخ، و آن ونیرا از ز یخاك ین جسدهایا
اتخ. چنانكه  ین خاك روآوردن حه خدا، روآوردن حه كعذه خاكیرو حه او حكنند و در ا سیتخحا
د رو حه وكه عاو خود خك حاخا فماد، هرخا عق  و خا نفس و خعخ و را  ذخا واده و خر عاو وثال د

گر روكردن حه خدا روكردن حه وكله آن علاو اتلخ كله خد ین عاو و عاههایاه  ا یكند و از برا
نكه خكس حه جهخ ا ن عاو. و واجج كرده اتخ وعرفخ او را بر مههیمهه ا یقلج حاشد از برا

وــن عــرفكن  خللوای یارات وللخللاز ز ن اتللخ كلله در حعیضللیللوعرفللخ او وعرفللخ خللدا اتللخ. ا
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ا خا سلها. و خ ر فروودند حه ح رت تلهان و ابوذر كهراو ن اتخ كه  ح رتیو ا فقاعرف اهّلل
وجـّل وعـرفیت یة هیحالّن ران جناب اّ. وعرفیت وجـّل و وعرفـة اهّلل عّز وعرفلخ ولن حله  وعرفة اهّلل عّز

د خ احادنیمهان وعرفخ خداتخ و وعرفخ خدا، مهان وعرفخ ون اتخ. و مهچن خ،رنوران
ن ی، احشنایس یاهلل را خبواه حاشند. ا ر تو صفات یاهلل و شان صفاتخار اتخ كه اروتواتره حس

قخ آن ب ر وار اتلخ ر، حقحشنایس یاهلل، حشناس او را؛ و ا ر ذات خدا را خبواه اتخ صفات
  رل  یخنواهد شناخخ و برا و كنه ذات خدا را كیس ایانا ذات اهّلل العل دخفروا یاهلل كه و ذات
ه خدا را حتوان شناخخ در میكه كنه ذات قد ینكه ودركخاهلل جمهول اتخ. حه جهخ ا یواتو
ا هلن در رلآهذلر و امئله و انذیبر شناخ  ذات   یسخ و خدا خل  نكرده. و اوا ودركركس ن چره
اتخ كه  یوقاو كخآهذر را دو وقام اتخ: ی  میچون  فت سخ. حیلرقخ نركس حه  ور حق چره

وقام نذوت اتلخ كله لذلاس نذلوت  كخ  خل  اتخ و از ودارك و اوهام حاالتخ و راز   اعیل
 ر عوامله یفیسا اماوه وقاوه یف ر فروودندراو ن اتخ كه ح رتیان وردم آود. و ارد و در ور وش
رتد كه او را حشناتند و رو حه او كنند و  یقدر و نیوردم ا چنانكه عرض كردم و حه وشاعر االدا 
از دل  یحه خل  داده اتلخ چنانكله ولدرك یرند. و خدا از نور انوار نذوت ودركرض از او حگرف

حه هركس داده اتخ كه حه آن ودرك دل را حشناتند. و اوا دل در مهه عاهها هسلخ چنانكله 
 اتلخ، و در عقل  هلن دل عقلیل هلن دل وثلایلاتلخ در وثلال  تلو دل  وشلیت در حلدن  وشلیت

  اهلل  عللاو از قلللج اتللخ رللات  رللاتللخ، و در هللر عللاو ح یاتللخ، و در فللماد هللن دل فللماد
ات جللوارح تللو از قلللج اتللخ. پللس ا للر روح از قلللج حلله جللوارح نرتللد، جللوارح رللچنانكلله ح

هرن علاو هلن حیل انیرند؛ مهچنرو یو ولمون و   آننیولاب یا اتشلان از ولمون اتلخ كله ا لر تلدك
هخان امیاال خل  واق  شود، روح دا یل دتلخ و دل  نیولاب یا شان خواهد ُولرد. چنانكله ا لر تلدك

را. و دل، نور خدا و صفخ خداتخ و آن خانه خداتخ  د آنخد برخ وتد، حا یشود، دتخ و
 یا دهرخداتلخ، چنانكله شلن او دوتیت پس رو حه آن كردن رو كردن حه خدا اتخ، و دوتیت

ین دخلفروا یآهذر ولیكه   ین وـن سـّر ومونـا  فقاسـّر كله خوشلحال كنلد  كیسلفقاسـّر اهّلل  و وـن سـّر
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كه خوشحال كند ورا خوشحال كرده اتخ خدا را و  را خوشحال كرده اتخ ورا و كیس وموین
ا  یـول یل یوـن اذ د قلدیسخخدا و حمارحه حا خداتخ. چنانكله فرولود در حلد او دمشین دمشین

ین  ا.هیال عاینحاملحارحة و د فقاحارز
خلل  شللده  آهذللرینللخ حلدن  رحله هرحللال ولمون قلللج علاو اتللخ و دل ولمون از  

 ید، حله وقت لاخلآ ید، ومون هلن حله وصلف در منلخآ یاتخ و چنانكه آن ب ر وار حه وصف در من
ن اتلخ یلاز صفات او را ادراك كنلد و از ا وصیف كخوگر هركس  ومفیاملمون ال نكه فروودندخا

كله حله خلدا  یرام كند خدا را احترام كرده اتلخ. مهچنانكله مهلان خ لوعكه هركس او را احت
؛ و یا ، ولكلن خلدا را تلجده كلردهكین ی. و وكه را تجده ود حكینخحه خانه وكه حا د حكینخحا

كله ا ین منلیلر از ارلغ  او را تجده كلن لكلن خلدا را تلجده كلردیمیا نگفته ن قللج یلحاشلد. چرا
ض خدا و نور خداتخ، حتهاوه آن ردا اتخ و خود او فوضات خراتخ و قلج حم  انوار و ف

انلد و حله جهلخ لطافلخ در  نور خدا شده اتخ چنانكه  ره آتش و دوِد شعله خلود نلار شلده
  رفته اتخ مهه او را.

 اتلخ نار خود توزنده شلعله آللیت

 

 اتللللخ یتخللللنللللار افروزنللللده شللللعله آ 

 

 ره از كجلللللا تلللللوزنده بلللللودرلللللدود ت

 

 زنللده بللودافرو یخللود مهلله هلهللخ، كلل 

 

 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 
كند، پلس حرولخ ولمون مهلان حرولخ  یخ وخشعله، حروخ نار اتخ. و متام روح را دل حكا

كنلد، ولمون هلن مهله صلفات اولام را  یخ ولختو و چنانكه شعله مهه نار را حكا یخداتخ برا
 او وسلجود خلل  اتلخ، خلدا می لو یكنلد و مهله صلفات او صلفات خداتلخ. منل یخ وخحكا

خداتلخ و احتلرام حله او  یخانله وكله، تلجده حله تلو یوسجود اتخ ولكن تجده حله تلو
ن خدا تجده كلرده یر از اراتخ، حاشا. غ  رتیت كه حخ د جاهیلخاحترام حه خدا اتخ. نگو
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اهلل  داند كه او وجه ی و ومی و یداند كه چه و یعظهخ او را حداند و شود. پس هر اه كیس یمن
د چشن از خانله خاهلل كردن. پس جاه  حا اتخ و حمال اتخ رو حه خدا كردن وگر رو حه وجه

كله حیوكه بلر نلدارد، ز شلود. حله هرحلال چشلن از خانله وكله برداشل   یات از او ونقطل  ولرلرا
شناتلند  ید شناخخ وكه را و حا ن وكه را و اهللش ولخبرداش  اتخ ولكن حا چشن از خدا

 حا ن حا ن وكه را.
رونلد و وعرفلخ  یروند حدانند كجلا ول ین رفقا كه حه وكه وینكه اخنا را  فمت حه جهخ اخا

 یرت شلوند و نذاشلند وثل  آن حللاجرحله حل  خانله وكله و حلا ن آن حله هلن برتلانند و بلر حصل
د د، رلاش نذ ؟  فخ رفمت وكه، خدا كه حه خانهیدخو چه د دند كجا رفیترو  رتكه از ا یحممك
هبلا داد ید،  وذهایآهذرش هن ورده بیو   دانلد كله خانله  ی. و كاول  ولمی و آولدمیخود را حله عر

اهلل اتلخ بلر مهله اجلزاء  حلاب ه و خانه كعذه وثلایلیاهلل اتخ بر مهه اجزاء تراب حاب كعذه ترای
وكه آن عاو قلج آن عاو اتخ  ی تا آخر وقاوات خل . و چنانكه در هر عاهنیه و مهچنروثال

سـلها.    قوللهرلاهلل اتلخ حله دل ن عاو هلن ولمون حلابیاهلل اتخ در آن عاو، در ا و حاب
  رللن قذیللن ارض خداتللخ. و از ایللنكلله اخارض اوكللان، حلله جهللخ ا عللینخ ارضــه حــاب اهّلل یف

 د.راهلل را حشنات هلل وكه را و حابشاءا ار اتخ. پس انرد حسخاحاد
 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ووعظه ه مت»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلهـا هّلل رّب العــامل  اعــاا ن و  ن و لعنــة اهّلل عــّیحمّمــا و آلــه الطــاهر اهّلل عــّ  و مــ
ن ی و االرـرنیالنـس وـن االولـف اجل ن ون اجلـّن و ا یعهتن و ونكریش حقوم ن و نام  اام 
 ن.یوم الای ایل

كتاب حمكن رود و كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یرااونا عامل جّل شأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

 كله تلفر میو  فتلر كردن در اتلفار ارحعله رد حه ذكر ترفه رتخه شرخن آیر اركطم وا از تفس
ر كللردن در قللرب خللدا و ر تللمیقللرب خداتللخ، و تللفر دو یخ ُبعللد، رفلل  حلله تللوخللاول از  ا

وم بر ش  از قلرب خداتلخ حله رشود. و تفر ت ین تفر، شخّ تام ویصفات اوتخ و در ا
كلردن  ان خلل  تللوكركند. و تفر چهارم در و یوم، شخّ را كاو  ورن تفر تیُبعد و ا یتو

شان تلوك خد حه  ور اخراكه حا صدهزار نفر حایار وشك  اتخ. زربر كاو  حس ن تفریاتخ و ا
تلر اتلخ از تلفر   وشلك می، و تلفر دومیتلر اتلخ از تلفر دو وم وشلك رشان. و تفر تلخكند حا ا

ن ولك ی له اول وراتج تفر اول، دانس  اوضاع ا ار وشك  اتخ؛ از آنراول، و تفر اول حس
 اتخ.

ن اتلخ كله ولردم تله یلد وطللج را ارلورتذله كله حفهه نیلفهلن ا از جهلخ یا حاال وقدوه
خ خود خقدر نور ندارد كه كفا نیا اخخ كند، خقدر نور دارد كه خودش را كفا نكه آنخا اخقسهند: 

خ خلر خلود را هلن كفارلقلدر نلور دارد كله خلود را و غ نكه آنخا اخر اتخ، و ررا حكند و حمتاح حه غ
كند وث  چراغ،  یهسخ كه نور او دور او را روشن و ارد: كیسن قسن چند ورتذه دیكند. و ا یو

شلتر از او یهسخ كله ب كند وث  وشع ، و كیس یشتر از جملس را روشن ویهسخ كه ب و كیس
شلتر از او وثل  نلور یا بخلد، و رشلتر از او وثل  خورشلیا بخلكند وثل  ولاه،  یرا روشن و یحلكه عاه
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كند وهكتا. و چنانكه در هاهر  یار هزار عاو را روشن واء خدا كه هزرا وث  نور اولخعرش وثًط 
قلدر نلور دارنلد كله  آن رنلد و حعیضلرقلدر نلور ندارنلد كله حمتلاح حله غ آن د كه حعیضرنیب یا وردن
اده دارنلد. و خلاز خلود ز ر حدهند ندارند، و حعیضرقدر كه حه غ شان را، لكن آنخكند ا یخ وخكفا

سلخ. و رنلده نخحله او نتاحلد، منا یسخ حلكه ا لر نلوررهن نوَث  اول وث   اد اتخ كه خودمنا 
وث   ره آتشند كه خودمنا اتلخ، و  رمنا هر دو اتخ، و حعیضروث  آحند كه خودمنا و غ حعیض
قلدر  او حله ا روشلینخلن چنلد ورتذله دارد، یلرمناتلخ. و ار وثل  هلوا غمیا حگلوجخلوث  شعله  حعیض

 یا وثل  انلوار اذهلخلد اتلخ، و راره و ولاه و خورشلا وث  تتخناتخ و خچراغ و وشع  و اوثال ا
 ن كیسلیلكنلد و ا ی  ولردم را روشلن ولراتخ كه از علن و عه ،   كیس  آنمیاتخ. و اوا حك

خ نلدارد و خلشود شخّ وگر حله چهلار تلفر. و اولا كهلال  ا یاتخ كه كاو  اتخ و كاو  من
و  و وقام نقاحخ جلزی احخ كیلو وقام جن دارند. وثًط وقام جناحخ جزی یك وقاوخكاوطن هر
خ ندارد و هر خگرند و مهه هن كاولند. پس كهال  اخكدخك فوق خو وقام اركان، هر نقاحخ كیل
كند و خدا هن  یاز خدا و ادیخآهذر هن آنًا  فآنًا  لج زی  كند حیت یو در وقام خود تریق كاویل
 رّب زدین  فلخ یشله ولرآهذر مهیو   علها   مل رّب زدیند خفروا ین اتخ كه ویدهد؛ و ا یحه او و
كلرد  یاد ولخلخلدا هلن ز اسـتجج لكـن ادعوینو حه وصداق را  یك حتیف رّب زدینفروود  یو و علها  

شلد  یكتلر ولخشلد و هرچله نزد یكتلر ولخكلرد، نزد یشتر  لج علن ولیعلن آن ب ر وار را. و هرچه ب
 .یشو یو تر روشن یشو یكتر حه چراغ وخشد. چنانكه هرچه نزد یكاولتر و

شلود كهلال وگلر حله تلفر. و  ید كه تامك كدام اتلخ و كاول  كلدام، و حاصل  منلرافتخپس 
د رلخواه یا لر ول لـو ارادوا اخلـروح العـّاوا  كله خلدا فرولوده اتلخمیكطم وا در تفر اول بلود و  فتل

را كلله در تللفر ضللرور اتللخ. حللاال  د اتللذایرلل  كنرد و حتصللرللنرد بذخللحا ید، تللداركخللرون رویللب
 ی  اتلخ از بلرار  دلرسخ. اوا اعظن از اتذاب تدارك، حتصر كه تدارك چمی حگوجمیهخوا یو

نكه خكند وث  ا یخ وخا هداهیا حه اشاره و نشانخ  رگر دلخخ كند. و دخخود كه او را حه ون ل هدا
 ا دتخ كیسخحمله برود، و  دروازه و فطنه د از فطنهخد هركس خبواهد كروان برود حاخ و ینجا وخا
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بلرد او را تلا حله ونل ل؛ چنانكله  یرا و ول رد دتلخ كیسلرل  یا آنكله ولخلبرد تر راه،  یرد و ور  یورا 
، حسا آن ید بروخاو حا لن، تو از یپررتاند. حاال نه هركه  فخ ون دل یبرد او را تا حه كروان و یو
س ذكر ن جمالیتوان در ا یار اتخ و منر  عطوات حسرآن دل ی  راه حا   حاشد. پس از براردل

ن یلكله از عطولات او در ا ی رل، آن چتوان  فخ. حلیل یكس من مهه یجا و برا آ ا را كرد و مهه
ن ولدرك حلا او یلحاشلد كله ا د كیسخشا توان  فخ، ا رچه حاز هن وشك  اتخ ویل یجمالس و

قلدر   كله هلركس حلهمیار عواوانله حگلوردوارم كله حسلرلار وشك  اتخ لكلن اورحاشد، ا رچه حس
 عه . یگرخعلن اتخ و د یكخبذرد. آن دو عطوخ اتخ:  یا خود هبره

ن چهار تلفر داشلته ید چهار نوع علن بر اخكاو  چهار تفر اتخ، حا یحاال چون از برا
 حاشد:

 تفر اول اتخ. یل  علن اول دانس  اوضاع و انواع راهها
  اتخ.میقه تفر دوخ دانس  اوضاع  رمیل  و علن دو
 وم اتخ.رقه تفر تخع  روم دانس  اوضارل  و علن ت

 قه تفر چهارم اتخ.خل  و علن چهارم دانس  اوضاع و  ر
اهلل را حشناتلد و بر شل  از نلزد خلدا حله  خدا را حداند و صلفات یتو د رف  حهخحا یو و

 ان خل  را حتواند.رخل  را حداند و تلوك و یتو
شلخ حله خلدا، حل  ن پیلشود كه ا ید كه تفر چهارم دوقسن اتخ: ورن را حدانیحاال ا
ار وشك  اتخ و علن حه رن تفر حسیشود حا   حاشد كه از خدا بر شته حاشد. و ا یحاشد و و

ن نه حظك یتر اتخ و ا نا وشك خار وشك  اتخ. اوا علن تلوك حا خل ، از ارن تفر هن حسیا
ن یلمهه وردم تلوك كند حا هركس حطور خودش. و ا نیهركس اتخ كه حا ا یهركس و نه جا

اضات و جماهدات خر توان ی یرا و یراكه هر علهی  علوم، زرتر اتخ از   نزد ون وشك  علن
شلود و خداونلد  ی  ولرار حتصلرار و جماهلدات حسلراضلات حسلخن علن حه ری  كرد و اوا ارحتص

 یهلرنه بلر خلل  عظخكه تو هرآ حدرتیت میرلو عظ اّنك لعّ دخفروا ین علن ویعاو در وصف ا
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ان رعراز ش یا عهرآنكه ش  خوانده. چگونه نه، و حالمیآهذر را ُخل  عظی . پس خدا حایش یو
ط اتلخ بلر كل  رد حكشد و آن ب ر وار حملخ چقدر صدوه حانین خل  راه برود، بذیا ر حناشد حا ا
 د.خد مهه احوال وردم را حداند و حا آ ا تلوك مناخعاهها و او حا
كه در صحن خانه حاشد و  د، وث  كیسكار خود خذر ندارن خ از احواالت جزیراوا رع

خلود خذلر نلدارد وگلر بلرود و  یحام خذر ندارد. و ا ر در حام خانه حاشلد از حلاغ و صلحرا یاز حاال
د. و خریكند از او و ت د و هركس ادعایخرا خمور د و  ول هركیسرند. حاال هوش داشته حاشربذ
نكله از خدامن و حلال ا یوال آ لان را ولكه ادعا كند كه ون از اه  آ امن و اح نكه كیسخگر اخد
 اتخ. چه خوب  فته اتخ:   نادایرندارد، دل ی خذر ندارد و از اوضاع عاو خذرنیزو

 ؟كسللره تللاخیتخ نیتللو كللار زولل
 

 ؟كللللله بلللللر آ ا لللللا برلللللرداخیت 
 

حله تلقف كنلد و  یحكشد و نگاه ینكه آه پانزده ذرعخكند، ا یارشاد یادعا و ا ر كیس
رتد و قلول او  یمن راكه حه ذات خدا كیسی  حططن اوتخ. زر دلنیام، مه د واص  شدهخحگو
كلله  عخ را كاولل  نكللرده اتللخ، و كیسللخنكلله شللرخشللدن حلله درك اتللخ. و حللال ا   واصلل رللدل
نكرده، چگونه حه ون ل  ی تارد؟ ون ل اول را   یقخ وخعخ را متام نكرده، چگونه پا حه  رخشر
له اول نگلتر ی ومیدو له ثلاییرتد؟ ا ر از پلك د. هنلوز خل و ین دروغ ولیلنلًا ارقخ. ریس یمنل ، حله پلك

جلللوه  دانللد. چگونلله حلل  در وجللود كیسلل یدانللد و اتللتنجاء را منلل یوسللأله حللطل و حللرام را منلل
ج چگونلله خذللر رللكلله علللن شللهاده را نللدارد، از علللن غ كنللد كلله علللن هللاهر نللدارد؟ و كیسلل یولل
ط حه او ررا وگر حم ی رحداند چ تواند كیس یتوان كرد؟ و من ی  ویدهد؟ و چگونه او را تصد یو

ه دو حاشد. وث  كیس ه اول را ومیكه در پلك له تل دانلد و كیسل ی حاشد، پلك وم حاشلد، از ركله در پلك
ه دو ه اول حاشد، ا ر حاشد، از   تا هرجا برود. لكن كیسنی و اول خذر دارد، و مهچنمیپلك كه در پلك

دانلد. پلس  یچ منلرند هرر؛ و ا ر نذرداند مهان را الغ یوند یب یحاال خذر ندارد حلكه هرچه را كه و
نا را و خراكه خدا رتوا كرده اتخ اید خورد، زررا خنواه ن  ول كیسیشاءاهلل مشاها حعد از ا ان

از  بر خداتخ كه حططن حا   را هاهر كند. و چون حططن او بر مشا واضح شد، ا ر هلر عهلیل
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 طان اتخ.رر اتخ و عه  شد كه او از تحردان ید وخدتخ او برآ
كطولش و افتراحسل  حله خلدا و  ین ادعاها را كرده اتخ از نلاوربو ین ورد كه ایپس ا

 ید و وحلخلكلردن، و آوردن كتلاب جد كردن، و حرام خدا را حلطل رتول، و حطل خدا را حرام
شللود بللر  ین خرافللات، حطللطن آن وعلللوم وللیللخللدا و اوثللال ا ید حعللد از كتللاب خللدا و وحللخللجد
ا خلا اولام اتلخ، خلآهذلر اتلخ، ی  كردنلد او را كله او  یكه تصد ن. و كساییاحذان فهن و دص

  او را ین خرافاتش تصدیاند و حه ا ن امح  رو آوردهید چقدر امحقند كه حه ارنرحاب اتخ، بذ
كله كسلاییام از ولردم. ز دهخلد بررلن ورد ادعا كرد، اویكه ا اند. ون از وقیت كرده  یشلوایكله   را
دوارم رلگران چه توق  كمن؟ وگر اه  كروان كله اوخاو، از د تال، رفتند از یپ نیم بودند چندورد

ن ین عاو، از ایط اتخ بر اركه از اه  عاو وثال اتخ كه حم ا كیسخن. آی ول خنورند حعد از ا
از در علاو ارواح حاشلد،  ا هسخ؟ ا ر كیسخسخ رخمذر ن از دای ا عایلخد حاشد؟ آخعاو خمذر نذا

د خام از عاو اجسام حا د ون حه عاو ارواح رفتهخكه حگو جسن خذر ندارد؟ الذته دارد. حاال كیس
د از علاو نفلس خذلر داشلته حاشلد، و خلام حا د ون حه عاو عق  رفتلهخكه حگو خذر حدهد، و كیس

و واده كه در عا د از عاو عق  خذر داشته حاشد، و كیسخام حا د حه عاو فماد رفتهخكه حگو كیس
عخ حاشد از احواالت عاو واده خذر دارد ركه در عاو  ذ حاشد از احوال وثال خذر دارد، و كیس

ن عاهها؟ و چه خذر دارد از یكند چه خذر دارد از ا ین ادعاها را ویآخر. حاال آن كه ا وهكتا ایل
احلقلا. و اهل  در ج یكلخدر جاحلسلا و  یكلخهنلد، راحواالت جاحلسا و جاحلقا و آ ا دو شهر عظ

گر را وطقللات خكللدخرتللند و  یكننلد و حلله هللن ول ی و آ للان عذللور وللنیان زولرللخ از وخللن دو والیلا
ره خ لرا، و یلكنند؛ و جاحلقا در وآرب اتخ و جاحلسا در وشلرق. و كجلا آ لاه اتلخ از ج  یو

كله  یهرن هفخ اقلیراكه ای رف قاف؟ ز ض، و كجا آ اه اتخ از آنیكجا آ اه اتخ از حبر اب
نند، و مهه ونتظر ههلور اولام خلود رراهمونران اورعرنا شخن  رف قاف اتخ و مهه ایهسخ، ا
 و نیان زولرلرونلد و اهل  جاحلقلا و جاحلسلا در و ینلد و ولخآ یالزوانند. پس آ ا حا هلن ول صاحج

صللذح  للوش حدهللد و هللوش خللود را  لل  كنللد،  نللد كلله ا للر كیسللخ و یآ للان حللا هللن تللخن ولل
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ن یلدانند احلواالت ا یشان را؛ و علها وخا یوا اررا، و صوت زن  حشان خا یشنود صدا یو
 دانند. یشان را وخعاو را و رن  و لذاس و اك  و شرب ا

شلان خد ارش كنخن علوم آزوایكند حه دانس  ا ین خرافات ویا یكه ادعا كیس پس آن
كلرد و حله نظلر خلل   یاقوت تلرخخلض كه اول خدا ید ا طع داشته حاشد از حبر ابخرا. عاو حا

ره خ لرا و از یر آن هپن شد حه ا راف. و از ج یذخ حه او نظر كرد، آب شد و كف كرد و از زره
د وطلل  حاشلد و دانسل  خعاو نفوس و عاو عقول و عاو فماد، حلكه از اوضاع هزار هزار عاو حا

هللان شللان و كجاتلخ وقللام علاو؟  خنلد اخن اوضللاع، اول ورحلله تللفر اول اتلخ. پللس كجایلا
كنند و حاز از  یو وطالعه و ن كتج تینك یكنند حه ا یهاتخ كه وطحظه و نیكنند كه علن مه یو
نللد. و  هللان ختواننلد حگو ینللد تللا وطالعله نكننللد منللخرود و چللون خبواهنلد درس حگو یادشلان وللخ
كثر از این علوم غریكنند علن، ا یو سخ ر اتخ. و علن ننینا در نزد خمالفخذه هاهره اتخ كه ا

 اتلخ. پلس نیاتلخ و نلزد خملالف سلخ كله نلزد تلینك رخ آن نیب خ؛ و علن اه یب وگر علن اه 
 نكه نادایخا كنند كه آن علن اتخ؟ و حال یشان  هان وخا آ ا كه اخن اتخ ید كه علن ارنربذ

شود كه دانس  از  یسخ، جه  اتخ. حاال انشدكن حاهلل ورنكه علن كه نخاتخ. حه جهخ ا
نلد رگلر هلن بذخد ، كیسلیا اد رفتلهخو  یا دهخن را كه در كتاب دیذاشد؟ خوب اندانس  هبتر ن

سلخ و عللن آن اتلخ كله ا لطع بلر رنكله عللن نخا اتلخ؟ و حلال یرد. پس چله فخلرر  یادوخ
نكلله تللو خد؛ واالك ارللنرقللخ مهلله علللوم را حلله  للور وشللاهده بذرد و حقرللاوضللاع خلقللخ حاصلل  كن

ج رلانلد و  ذ رد. وث  ا ذا كله كتلج  لج خوانلدهر  یو ادخ، هركس خبواند یرراد حگخو  خبوای
رد رل  یاد ولخلرا خبوانلد  یده انلوررج خواهلد شلد. هلركس قصلرلاند، هركس هن خبوانلد  ذ شده
خواند  یحفظ كرد از حفظ و یا دهررد. هركس قصر  یاد منخرا، و هركس خنواند  یده انوررقص

 خواند. یو هركس نكرد من
اتلخ كله  یعللن نلور شا خملج ون  قذفه اهّلل یفخلعلن ن ر ا سخ،رنا علن نخحه هرحال ا

كله حملجك اتلخ. ا لر حله  انلدازد در قللج كیسل یكله خبواهلد و ول انلدازد خلدا در قللج كیسل یو
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داند كه قذا تذز  یكه و ، چه فخر دارد آننگوی یكخن قذا تذز اتخ و حه یكه ا حگوی یكور كخ
ند قذا تذز اتخ، حداند و حه هركس خه هركس حگوسخ كه حرن علن نیداند؟ ا یكه من اتخ بر آن

د ون عاهن او راتلخ خحگو ند قذا تذز اتخ. پس ا ر كیسرند نداند؛ علن آن اتخ كه بذخنگو
نلا خك از ارداند كه كداو یا جاه  چه وخسخ ون عاهن، آرد آن عاو نخحگو د؟ و كیسخ و یو

اتخ كله حله  یور اتخ. وَثلش وث  كورند و كیب ی نداشته حاشد مننیب عاهند؟ ا ر چشن عاو
د قذلا تلذز اتلخ. خل و یهلن ول ید قذا تذز اتخ، چشلهدارخ و یقذا تذز اتخ و و یاد دادخاو 

ك چشلن دارنلد و خل داند كدام یند قذا تذز اتخ، منخ و یدو و نیشنود ا یگر كه وخد یحاال كور
ا كاو  اتلخ؟ و خد، آخخت مناتواند ا یهن و ین علوم مشا را فرنگیك چشن ندارند. حاال اخ كدام
خ یلب اتلخ كله نلزد اهل  یكه حاعد كهال اتخ علهل یخ؟ حاشا، علهیب ن اتخ علن اه یا

ره حاشد. نه هركه ادعا كرد رو غ و تینك  یشان، نه آنكه ممكن اتخ كه نزد فرنگخعه اراتخ و ش
سخ. رس ن و شأن هركمیاتخ عظ ین اوریرفخ. ایتوان از او پت یعاو اتخ و نه هركه  فخ و

سلخ در رد. عللن نخلریكه علرض كلردم، از او و ت د، هركس ادعا كرد حدون عطوایخ ول خمور
قلخ رده و از حقخاتخ كه او را حه وشاهده د اد  رفته اتخ، حلكه علن نزد كیسخكه  نزد كیس

ند، هاهند و اغواكننده خل . خ و یستند عاو و خود را عاو ورشان كه نخاو ا طع دارد. پس ا
ترتلد علاو از خلدا و  یولاهّلل وـن عغـاده العلهـا   شـخیاّّنا دخلفروا ید، خداونلد علاو ولخ ول خمور

  حه خیر آودن زانوهاتخ. و  ریدن رن  و فرو رف  چشن و حه زخ  و  رخیعطوخ ترس،  ر
من یب یكردن اتخ. كجاتخ خوف او و كجاتخ ا اعخ او؟ و نكردن و  اعخ خروعص وعین

د عذلد عذلد رلنرهلن بذ تینخید. اوا ا ر  لرخ و یرا جواب من یداند و وسأله شرع یمن كه ِهر از ِبر
كلله  للرید. زرللقذللول وكن  یكللخطان اتللخ، و راز وكللر و غلذلله شلل یكللخ  اتللخ: خی  دو  للرخیرا

نللد و یب ینللد حطللطن او را هللاهرًا وللركلله چشللن دارد كلله بذ كیسلل یاتللخ. و بللرا یقر  حقللخی للر
راكه خداوند عهد فرووده و وتكفك  شده كه حا ل  را رتلوا كنلد و یداند حا نًا حا   اتخ. ز یو

اره را خمیف ن یصـلح عهـل امل سـاخغطله اّ. اهّلل الیواججمت حه الّسحر اّ. اهّلل س نگتارد. آثار نفس اوك
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شلان را خكله حطلطن ا نین را. و مهلیكنلد عهل  وفسلد یشان را و اصطح منلخكند ا یخدا حا   و
ت حه او حدهد و قذخه دولخ هاهره او را زهاهر كرد، حسا حاشد ك حله  یا رهرله و عشراد كند و عزك
كردن  آهذر و غصجی رف  بر اوالد   دالشهداء كه مهان تر راهرد و تخ یخ خاو حدهد، وث  حكا
ت و دولخ داد و دولخ هاهر را حه او خ یخ حططن خاو، كفا ح  او و دمشین د را كرد. اوا حه او عزك
كلس  د بلر مهلهخ یدالشهداء و حططن رخ ترخورد و حقك  یگر منخق   ول او را دوا تاشخ. و عا

نكلله حا لل  را رتللوا خد حلل  را شللناخخ و حا لل  را هللن شللناخخ و خللدا اخللواضللح شللد. پللس حا
قدر كه عهر  فلخ ولن دو وتعله را حلرام  نیكند. مه یسخ و رتوا هن ورن ین شكیكند، در ا یو

د كله رحطلطن او. حلاال چلون دانسلت یحلس اتلخ از بلرا آهذر حلطل كلرده اتلخ،یام كه   كرده
 هركس حطل خدا را حرام كند، و حرام خدا را حطل كند وشرك و كافر اتلخ حالذداهله كیسل

 ی رللكله از عهلر چ حاشللد. واالك كیسل یعهلر رود وگلر خللودش دو تله وثقلایل یاو منل گلر از یپخد
كله عهلر خلطف  نیا خدا هلاهر كلرده. و مهلراكه حططن او ریرود؛ ز یعهر من ندارد، آن هر ز از یپ

ن اتلخ كله ینكه صاحج اوضاع و تلطنخ بود، از اخآهذر كرد، حس اتخ در حططن او. و ای 
ن بلود یلن اتخ كه فرووده اتخ كه ا ر نه خوف ایحكنند و ا در حططن نشو و منای یچندروز

خانه خود را  ی كه تقفهامیداد یقدر حه كفار و نه آنخف النفس كافر شوند، هرآركه ومونان ضع
نداشلته حاشلد خبلورد. ولردم  لرم   كله شلرحخ آیمیكلرد یر ولرلقلدر فق از نقلره كننلد، و ولمون را آن

ام فاذا یالناس ن شوند. یدار ویاز آخرت ندارند، وردم حه خواحند و هر اه ُوردند ب یند و خذرخاردن
ند و از  للج خارد. وردم وشآول حه دنشون یدار ویوردم حه خواحند هر وقخ ُوردند بواتوا انتهبوا 

سلتند ركنند و  الج ح  ن یسخ و حه نور خدا نظر منراند، چشهشان حاز ن ن دتخ برداشتهید
د از آن رشاءاهلل نذاش اند. ان آ ا را  رفته اند و یپ گران دادهخن خود را حه دتخ دیو خود را و د

احصارهن اشاو  و هلن عـذاب  مسع ن و عّ مل هبن و عّ رمت اهّلل عّ دخفروا یكه خدا و كسای
د حل  را. و بلر یلابید تلا برد و  لج ح  كنرز دهرد و ح  را از حا   متر. و حه عذرت نظر كنمیال

ّ و زاهد، علاو و جاهل ، و كاول  و نلاقّ؛ خشود ح  و حا  ، حر ی الج عاق  وشتذه من
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د علاو حاشلد، و علاو خ كه حامیتك عطوخ كاو  را  فخاتخ. و  ك عطوایخهر یراكه از برایز
 حه چهار علن حاشد.
د داشللته حاشللد. ولكللن رللد خللاجف حاشللد و اوخللگللر او عهلل  اتللخ، و آن حاخو عطوللخ د
كللردن  د عهلل رلل  اتللخ، و زرد شللدن رو، و فللرو رفلل  چشللن اتللخ، و اوخیعطوللخ تللرس،  للر

كله ح لرت صلادق ی؛ ز كلیننیقخاو را و  شود وگر حشنایس ید منراتخ. و او الرجـا  فروودنلد را
شلود در  یده وخ ورد دنیقخعهله  یف یری املر  نیقخ دخفروا ی اتخ و ونیقخد، فرع راو نیقیفرع ال

رفخ. یپلت ی رلشود از صلاحج ادعلا چ یك و حه حمض ادعا منخعه  او. پس عطوخ دارد هر
د داشخ حه رد؛ ا ر اوخ و ید دارد، و دروغ وركس كه او كند فطن ید  هان وخفروا یو یثخدر حد

او  داشلته حاشللد، صلذح و شلام پللایپ یدرلاو یا حله حنللده رفلخ. ا للر كیسل یاو ول یخلدا حله تللو
ن یا اخكرد؟ آ ید داشخ، چرا كوشش منرقدر او نیدش حاص  شود. ا ر حه خدا ارشود تا او یو

 اتخ می اتخ؟ خوب، ا ر خدا رحمید خدا رحخد كه هركه هرچه خبواهد حكند و حگوراتخ او
؟ چلرا در كلین یو  للج رمحلخ خلدا منل كلین یشلخ ولرقلدر  للج وع نیلسلخ، چلرا ارازق هن ه

؟ كله ا لر كلین ین اتلخ، و  للج رزق ولیلرمحلخ خلدا از ا ادیخلكه ز كین یعذادت كوشش من
یقخ نكه خداوند عاو فرووده اتخخا رتد، و حال یكه من كین ی هان و نكین ترز  یعغاد ا ارض ال

 و خللدا ضللاون رزق حللدن تللو شللده اتللخ، ویل   الــج العلــن االّ نی و عــرق اجلغــنیهــیااّل حكــّا ال
ن تو را در  لج تو قرار داده اتخ. پس كوشش علن هن حكن ین تو نشده اتخ و دیضاون د

؟ پلس سلیترّ نخو در  للج آخلرت حلر یصلخ  وعلاش حررا و حتصلرلدن ی. چرا برااییتا ب
او، عطوللتش  حمذللخ حلله نیاوتللخ. و مهچنلل یحلله خللدا، كوشللش حلله تللو یدواررللعطوللخ او

آهذر فروود ا ر از تو ی وافاتكن  التأسوا عّیلكر اوتخ؛ و حمذخ، حعد از علن اتخ ركردن غ ترك
دارد و  ، چراكه وعرفخ او عطویتحیل حگوی توای ی، تكوت كن. منیا بررتند خدا را شناخته
را توانلد خلدا  یپلس كله ول احلـّج فـرع املعرفـةاتخ. ح لرت صلادق فرولود  عطوخ او دوتیت

، عطوخ او  دوتخ دارد؟ و حال د. ر، خوف اتخ و اونیقخ اتخ؛ و عطوخ نیقخآنكه حجك
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اتلخ كله  ا دوتلخ، كیسلخلكلردن. آ د، كوشلشر  اتخ؛ و عطوخ اوخیو عطوخ خوف،  ر
را دوتخ  كیس شود كه كیس یا وخا حد رو و حدخل  اتخ؟ آخد حمذوب ون چشن ندارد، خحگو

د و او حشللنود؟ حاشللا، دوتللخ خللج حمذللوب او را حگورللع كیسللا خللد؟ خللج او را حگورللحللدارد و ع
 یلخ او را حشنود و ر هلار، ف شود كه دوتخ عیل یرا از دوتخ خود. و كویرند وگر نیب یمن

سخ دوتخ رن نید، و نتواند حشنود؟ حاشا، اخحدن او حه حركخ آ یخ شود و ووهار ردن او ت
توان  ی، دوتِخ دوتِخ خداتخ و منراكه دوتخ خدایسخ دوتخ خدا، زرآن ب ر وار. پس ن

شان خا داش  كه دوتیت خدا را دوتخ داشخ و حمال اتخ وگر حند ان ومون خدا را دوتخ
خ خلشلان احتلرام خداتلخ و اذخخداتخ، و احترام ا شان دمشینخا خداتخ و دمشین دوتیت

 حاملحارحـة ینا  فقـاحارزیول یل یون اذ د القدیسخاحلد یف   قوله تعایلرخ خدا. حدلخشان اذخا
حلله كللرده اتلخ. و مهچنللرلوللرا، حلله حتق خ كنلد ویلخللكلله اذ كیسل دن رلل رجناننی  كلله حللا ولن حمار

فلّما اس ونا انتقهنا  دخفروا یشان و وخكشد از ا یدن خداتخ و خدا انتقام وردوتِخ خدا، رجنان
 وفن.

لد اتلخ و تلرس از خلدا، تلرس از ا د حله آلرد حه خدا، اورد كه اورپس دانست شلان خحممك
ن ناوعقول اتخ. هر اه  لج یر از ارشان اتخ و حمذخ حه خدا غخاتخ، و حمذخ خدا حمذخ ا

 یوسلرور یخلواه یخدا را و یشان منا و هر اه وسرورخا ی،  لج رضایخواه یخدا و یرضا
ین شان را خبواهخا ین ون سّر ومونا  فقاسّر و وـن  فقاسّراهّلل و ون احـّج ومونـا فقـااحّبن و ون سّر

كله وناتلذخ داشلته حاشلد و انلس  ی رلد وگلر حله چخورز شود دوتیت یو من فقااحّج اهّلل احّبن
 داشته حاشد.

 كذلللللوتر حلللللا كذلللللوتر حلللللاز حلللللا حلللللاز

 

 كنلد مهجلنس حللا مهجلنس  للرواز 

 

د حله رلشلود كله دوتلخ خلدا شلد و او ینلدارد، چگونله ول وناتذخ و انیس حا خدا كیس
و خوف و  س عطوخ كهاِل اتتاد اتخ دوتیتشود. پ ین منیر از ارخدا و ترس از خدا، حه غ

ن یل. انیحلا ولمون ان اتلخ دوتلیتمیلعه، و عطولخ ارحا ش   اتخ دوتیتران، و عطوخ تشمیا
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ان میلدمشنلان خلدا، ا دوتلتان خلدا و دمشلین و دوتیت ون احّج ومونا  فقااحّج اهّلل اتخ وعین
ا نه؟ اوام خ مید وا دوتخ مشاجام كه حه اوام عرض كردن نوشته« النواصج الزام»اتخ و ون در 
د خدار ین اتخ كه وا را دوتخ وید، عطوخ اخدار ید ا ر دوتتان وا را دوتخ ورنرفروودند بذ

 د.رسترد، دوتخ وا نخدار یو ا ر دوتتان وا را دوتخ من
 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ووعظه هشمت»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیلعــاملاحلهـا هّلل رّب ا  اعــاا ن و  ن و لعنــة اهّلل عــّیحمّمــا و آلــه الطــاهر اهّلل عــّ  و مــ
ن ی و االرـرنیف اجل ن ون اجلـّن و االنـس وـن االولـ یعهتن و ونكریش حقوم ن و نام  اام 
 ن.یوم الای ایل

كتاب حمكن رود و كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یرااونا عامل جّل شأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا  وا یفت ّق یل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

 كلله آن مید حله ذكللر عطولخ شلخّ كاولل  و  فتلرفه رتلخه شللرخلن آیلر اركلطم ولا از تفسلل
دو،  نیلحتواند حفههد، عللن اتلخ و عهل . و ا ن جمالس  فخ كه كیسیكه حتوان در ا عطوای

ز رچ چرتوان از او اخت كرد ه یو نذاشد منراكه ا ر آن شخّ كاو  عایعهده عطوات اوتخ؛ ز
روح علن عه   یراكه حه اعتذاریندارد؛ ز یعلن هن رر شود و عه  ی یعه  من را. و اوا علن ی
 یچ رررروح، ورده اتخ و بر ورده ه روح عه ، علن اتخ. پس جسن ی یاتخ و حه اعتذار

 ندارد. یجسن هن ههور شود؛ و روح ی یوترتج من
هاهر، علن حه ونزله روح اتخ و عه  حه ونزله جسن؛ اولا در حلا ن، عهل  حله  حاال در

 اتخ و علخ غای نكه عه ، علخ غایخونزله روح اتخ و علن حه ونزله جسن. حه جهخ ا
م اتخ در آخر بروز و ر اتخ در ههور. هرچه در خلقخ وقدك م اتخ در خلقخ و وتأخك كند  یوقدك

نجلا، و غلرض خلدا هلن خا بلروز كلرد در ارلاتخ و در آخر انذ اهلل اول واخل  آهذریچنانكه  
خلل  نكلردم جلنك و  علینخ عغـاو.یوارلقـ  اجلـّن و االنـس ااّل ل دخلفروا یعه  اتخ چنانكله ول
ن اتلخ عهل  و عللخ یلعذلادت. و ولراد از عذلادت هلن وعرفلخ اتلخ و ا یانس را وگر از برا

ل  ش خل  كردی. پس حاص  علن عه  اتخ، خدا عه  را  غای و علن را آخلر و عللن را اوك
تـف حالعهـل فـا. اجاحـه وااّل هیالعلـن  نلدخفروا ین اتلخ كله ولیلابراز داد و عهل  را آخلر ابلراز داد ا
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 رود. یواند بر او واالك و یو كند عه  را، ا ر جواب داد حایق یعلن  لج و فارحتل
ا ر عه  كند  حه هرحال علن روح اتخ و عه  جسن و كاو  هر دو را متام دارد و ناقّ

شلتر اتلخ از جاهل . یوده اتخ. و اوا عاو هر اه عه  نكند، عقاحش هزار ورتذه بهیعلن، ب ی
ن یلسلخ. ارنداند، وكلكف ن بود؛ و ا ر كیس ی، وعاقج خواهمناز را و نكین وثًط هر اه تو حدای
شلود  یاتلد ولكنلد شلخّ علاو، ف یهر اه فسلاد اذا فسا العامِل فسا العامَل  اند اتخ كه فرووده

 یكلخكله عهل  نلدارد، و  یعلاه یكخر فروودند دو كس پشخ ورا شكستند: راو . ح رتیعاه
نكه پشخ خند؟ حه جهخ اخ و ینا پشخ ورا شكستند. و چرا پشخ وخكه علن ندارد و ا عاویل
ند؟ خ و یگر وخكدخد كه برادران را پشخ رنیب یكننده اتخ. من یارخاور اتخ و پشخ، خ حه وعین

و اجهتلاد.  ید ولا را حله ورع و تقلورلاعانلخ كن نونا ب رع و اجهتادیاعاتخ كه اوام فروودند  نیا
خ كند، پشخ اوام رنكند و وعص یارخاوام كند، پشخ اوام اتخ و هركس  یارخحاال هركس 

د ر خود را از آب حكشمینكه  لخكردن حه ا د در شفاعخركن یارخرا شكسته اتخ. فروودند وا را 
د. ركلردن نداشلته حاشل حه شلفاعخ یازرد كه نرحه هن برتان یترد، و آنقدر نورانرنخ وكرو وعص
ن را یللاولام نكلرده اتلخ و الذتله پشلخ د یارخلن، یللد اولام كلرده اتلخ و ی یارخلنلدار، خپلس د

تواند  یورشد و اتتاد من كیس نیرا شكسته اتخ و چن شكسته اتخ. حاال ناقّ، پشخ عیل
شلود  یان. چگونله ورشلد ولمیرتاند نه ا یشكند، حه حد كفر و یوكه پشخ اوام را  نیحشود، و ا
ده؟ از خد. چه فاخكند خمور كه هر ادعای د،  ول هركیسخداند؟  ول خمور یكه ِهخك از ِبخك من كیس
خل  بودند  یشوایكه   وس كرد از وردم. كسایین ادعاها را كرد، ورا وأین ورد ایكه ا یروز آن

دم كله رترتل ید و ا لر منلخلده بودركه هر ز نشلن زهایر فمت چ یرفتند؛ واالك واو  و وطك بودند، از یپ
د اتلخ كله مشاهلا  لول رلشلاءاهلل او چنلد را. ا رچله ان  فلمت وطلالی یون ول شود، و یحرفها
 د.خاو نرو د و از یپخخنور

للخ خللدا  رتللاند كلله از یپ یرا كلله التفللات او تللاعخ حله تللاعخ وللدد حلله وللاو یو اولا و ك
آهذر خل  كرده اتلخ و حله بركلخ ی و خداوند عاو عق  وا را از نور حدن  میرو یو منلآ یحرفها
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ن هلن از یل، و امیرو یحل  ول  حل  را از حا ل  و یپمیده یز وررا و مت كویر نمیفهه یآن ب ر وار و
. حلله هللر حللال میدانسللت یچ منللر و هللمیدرللفهه یچ منللر  خداتللخ واالك ا للر التفللات او نذللود هللرللتوف
ــا وــن املعــار درلله دذهللا وكللرر خبوانجهللخ شلل  حلله ــا وــن حــّا التقصــیالّل ــن الجتعلن  رین و الخترجن

د خلر خلود را حارر. و تقصلررون وذر وا را از حلدك تقصلیكنند ان و ب هخا، قرار وده وا را از عارخحارخدا
كله ا لر تقصلی، زیر حلاال نذلررو خود را از تقص ینربذ ، هر لز یش نظلر حلداریشله  لرر خلود را مهررا

كله عللن  خمتصِر وطلج، كیس. یشو یو حه  اعخ وشآول و كین یخ منرو وعص كین یمن عجج
 كند. یب ر  یارزد، ا رچه ادعا یندارد و عه  ندارد دو ول من
د علن حه چهار خن شخّ حای كه امیسخ، و  فتر علن چمی حگوجمیدر هفته تاب  خواتت

شلتر یكنند تا حجخ خود و   یر ورتتفر داشته حاشد. و علن تفر اول را حداند كه چطور وردم 
كلله اوللام حجللخ اتللخ؛ حلكلله یعه، تللا اوللام اتللخ نلله حلاالتر. زرر شلرخ تللخللرونللد. پللس  ا یمنل را
رونلد، ا لر حله حجلاب برتلد حمتلرق  ی لرف حجلاب ول نیلرتلد و تلا ا یكس حه حجلاب منل چره
آ ان حمترق   ونی  اه  زور و آ ان،  نیان زورزند ویاوی را ا ر بنیحورالع یوو كخشود.  یو
كنلد و  یشلان حمتلرق ولخاند. پس نور ا  خل  شدهنی از نور وموننیآنكه حورالع شوند و حال یو

ن یلن علن، ا طع از اوضاع این علن اول اتخ و وقدوه ایشان برتد. و اختواند حه ا یمن كیس
 عاو اتخ.

الس ن جمللیللادتر اتللخ و اخلل اعظللن از تللفر اول اتللخ و شللرح او زمیو اوللا علللن تللفر دو
كلمن. عللن تلفر  یول یاجلهلله شلرح د یفرهبلره نذاشل ش شرح آن را ندارد. لكن آنقدر كه یخ نجا
خ اتخ و علن فناتخ و در امیدو كنلد  یول كند و فای یسخ ورنجا وسافر، خود را نخ علن حمبك

كلرده اتلخ و  نده او حاشلد؛ چنا له فلانوس، خلود را در جنلج مشل  فلایخدر جنج او، تا او منا
رتد. پس  یكند تا حه  ال او و یر وركند و ت یكند و  ال اوام را متاشا و یانوار خدا و یمتاشا

، می لو یول یا ن را. ا رچله لفلظ عواوانلهیلكنلد ا یوش ولهیلبرد و ب ین را ویحسن  ال او دل ا
ن روزنلله یلافتلد، از ا ی اتلخ. پلس چشلن او كلله حله  لال دوتلخ وللمیار وطللج عظللرلكلن حسل
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 ردازد حه دل؛ وث   یر دوتخ اتخ و حعد ورتوزاند هرچه غ یحه دل و و افتد یچشن، آتش و
شلود مهچنانكله شلاعر  فتله  یكه حتاحد حه آهن و او را حتاحلد تلا خلود آتلش شلود، حلاال ول آتش
 اتخ:

 تلا تلر ولن یال تو، تو  شمت پلارز حس حسمت خ

 

 تللو آوللد خللورده خللورده رفللخ وللن آهسللته آهسللته 

 

ة حجاب ب»رود كه  یج و حمذوب حاال وراز حذ ترد از حمذخ و  یگر وخد  اهحجك نیاهحبك
شلود،  یكجا ترتاپا حملو  لال او ولخج و حمذوب. ر حذنیاتخ واب حمذخ حجای« و اهحذوب

سلخ ا اعلخ او وگلر رد وگلر آ له را كله او خبواهلد. و نخل و یاو، و منل یوگلر حسلو یرود راهل یمن
للد  ید حگللو اخللافرو ید خداونللد عللاو وللرللنیب یا اعللخ خللدا. منلل كنــمت حتّبــ . اهّلل فــاّ غعوینحممك  ا. 

نكه دوتخ حدارد خدا خد تا ارد خدا را، پس وتاحعخ ورا حكنخدار یا ر مشا دوتخ و غغكن اهّللحی
وــن احــّبكن  اراتخللاز ز در حعیضلل خللوای یر چنانكلله وللرللخللدا الغ  اتللخ دوتللیتنیمشللا را؛ مهلل

كه دوتخ حدارد مشلا را، دوتلخ داشلته اتلخ  كیس فقااحّج اهّلل و ون احض كن فقااحضض اهّلل
خدا را  یا آهذر را ا اعخ كردهی  ر. و هر اه ا اعخ كینرخدا الغ  اتخ دوتیتنیخدا را و مه

او را، خلدا انتقلام  خ كلینخلخدا را. پس ا لر اذ یا او را حآ ج درآورده یو ا ر حه غ ج درآور
حلاال هر لاه انتقلام حكشلد ولمون، انتقلام  فلّما اسـ ونا انتقهنـا وـفن كشد از تو چنانكه فروود یو
 ده اتخ خدا.ركش

 چون خلدا خواهلد كله  لرده كلس دَرد

 

 لش انللللدر  عنلللله پاكللللان  للللدرولللل 

 

شود كه انتقام  یدا ویاز او   را انتقام حكشد، در دل ومون كدوری ا ر خدا خبواهد كیس
 شود. یده وركش

د در خلد یا  تشلخ، و رعله یول در صلحرای یبلود كلافر، روز یس پادشلاهخدر زوان ادر
اتلخ.  ك شلخّ رافیضلخلسلخ؟  فتنلد از رن و رعله از كیلد ار.  رتخ  راوت و خویشخ ا

ن را حه وا حفروش. آن ورد ومون  فخ یا اید او را، آوردند. پس پادشاه حه او  فخ بخاوری فخ ب
ن. چون در فروش یال دارم و حمتاجن و منرك و رعه ون، و ون عخحه  سیترپادشاه تو حمتاح ن یا
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ن و رعله پادشللاه یلهللن نكنللد،  تشلخ از و رعله. و حله تلذج ا حله كیسل آن عهلد حنلابود كیسل
 نیسلخ؟  فلخ چنلرزن پادشاه حه او  فلخ تلذج هلنك و غلنك مشلا چ ینكه روزخ بود تاانیغهگ
  خللرم، نللداد. زن  فللخ غللن خمللور، وللن ارللاتللخ و خواتللمت از او حگ رافیضلل از فللطن یا و رعلله
شهادت  ند و در نزد قایضخآ ینا وخاز ا یفرتمت  ع ین توَاند و ون ویبر د دارم، مهه یاررحس
اش را از  ن، ولالش را و و رعلهین دیكند از ا یو ین تو اتخ و تذرك ین خارج از دیدهند كه ا یو
. پادشاه قذول كرد. آ ا آودند و شهادت دادند و حه حكن شرِع خود، وال و و رعه او میرر  یاو و

ون هن  یخ كردخرا اذ س كه برو حه پادشاه حگو كه وموینخد حه ادرررفتند. پس ندا رترا از او  
رم، و رل  یولن ولال تلو را از تلو ول و والش را  لرفیت ینش را غصج كردركمن، و زو یخ وختو را اذ

نداشلخ و  ید حه تذج آن ولمون و حلال آنكله علهلررم. پس خدا انتقام كشر  یزنخ را از تو و
وقام او نسذخ حه حاال، وقام نطفله و علقله و و لآه بلود، و حلاال وقلام تلن نداشخ و  یوقاو

انلد؛ ا رچله  بلوده  ههاتلی  شلاهنین ولمونیلوقخ نسذخ حه ا آن یوراهقه شده اتخ و ومونا
ن عصللر چلله خواهللد بللود؟ حللاال یلل انیحللا وللمون خداتللخ پللس دوتللیت آن هللن دوتللیت دوتللیت
 شان وتاحعخ خداتخ.خوتاحعخ ا

كننلد و در  یر ولراو تل یند قسن اتخ و چند درجه دارد، وثًط در كارهلاو اوا وتاحعخ چ
ر رر صللفات او تللیكننلد و در اخللطق و  فتللار و تلا یر وللركننللد و در زوللان او تل یر ولروكلان او تلل

شود.  ینده او وخنكه متام او مناخكنند، تاا یو شوند و خود را فای ینكه متام و كاو  وخكنند تاا یو
د دوتخ خدا. پس چنان خد تا حشورآهذر كنید، ا اعخ  رد دوتخ او حاشرهخوا یحاال ا ر و

كه  شود، وث  ذغایل یتاحد نور اوام حه او و ترتاپا نور او و یشود شخّ از ا اعخ او كه و یو
 در او شده اتخ و مهه او آتش شده اتخ. شود و ذغال اتخ كه فای ی ره آتش و

د و ُورد، آن عرب آود بر تر شتر و  فلخ تلو ان راه افتارداشخ در و یشتر شخّ عری
برد كجاتخ؟  یكه دتتخ مهان اتخ و تنخ مهان اتخ و  ردنخ مهان، پس آن كه حار ورا و

دارنلد نله  یآتلش حرولخ ول یگر اتخ و ذغلال را بلراخد ی رحاال ذغال، ذغال اتخ؛ آتش چ
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ن حلدن مهلان حلدن یلا علینخاتخ كه زنده بلود،  یخ مهان وردربودن. مهچنانكه و ذغال یبرا
د؟ رلد حرولخ را حدانرلخواه یگلر اتلخ. ولخد گلر بلود و كیسلخد ی رلكله رفلخ چ اتخ، لكلن آن

د كلله ا للر رللنیب یاتللخ كلله در مشاهاتللخ. منلل ی رللچ كخلل ید بللرارللكن یگر را تعللارف وللخكللدخمشاهللا 
دارد  یاو را احلدًا حرولخ منل وانه حشود، كیسلیحا او نذاشد، د كه كیس احاییان بردر و یپادشاه

 ی رلداشل  هلن حلاز حله جهلخ چ ن حرولخیاز اوالد و اقوام و وزراء حاشد كه ا وگر در نزد كیس
 ا ر عاو دهر حاشد كه جمنون شود، حروخ ندارد وگر نیارهاتخ. و مهچنراتخ كه حا آن هوش

اتلخ عقل  كله هلركس حرولخ حلدارد هركله را، حله  ی رلحروخ حه جهخ كسلان او حاشلد. و چ
اّول وارلو  د اوام توخفروا یخ و خدا هن او را حروخ داشته كه وجهخ عق  حروخ داشته ات

ی وارلقـ  رلقـا  اعـّت  و جـالیل اهّلل العقل مّث مال له ادبر فادبر مّث مال له امغل فامغل مّث مال لـه حعـّت
ل واخل  جیونك حك اعامج و حك اث اهلل عق  اتخ، خدا  فخ حه او برو، پس رفلخ. پلس  اوك

ت و جطل خودم كه خل  نكردم خلیق ا، پسی فخ حه او ب را كله  آود. پس  فخ حه او حه عزك
 دهن هركه را كه حدهن. یكمن هركه را حكمن و حه تو ثواب و یهبتر از تو حاشد. و حه تو عقاب و

لس  یپس ذغال ذغال اتخ، حروخ او حه جهخ آتش اتخ و شلعله دود اتلخ وكلك
 جلوه كرده اتخ. ناخاز آتش اتخ كه در ا یشده، حرارت و توزند 

 اتلخ نار خود توزنده شلعله آللیت

 

 اتللللخ یتخللللنللللار افروزنللللده شللللعله آ 

 

 ره از كجللللا تللللوزنده بللللود؟رللللدود ت

 

 افروزنللده بللود؟ یخللود مهلله هلهللخ كلل 

 

لدیلبر هركس حاشلد از ا پس هر حرویت اتلخ و اوتلخ كله  ین عقل  اتلخ كله نلور حممك
لدیلحاعد فهن و شعور وا اتلخ و ا جللوه كلرده اتلخ در تلر واهلا و اتلخ كله  ین آن نلور حممك

نكله در خسلخ. پلس ارن ن نور حرویتیا یر از برارغ كیس یتذج شعور وا شده اتخ. واالك برا
 كنند. یسخ كه وردم  هان ورنجا اتخ آن نخا

 اتللللخ ینریللللن نللللور علك یللللجللللاهط ا

 

 اتلخ ینیب یكه تو و ی جسهنینه مه 

 

 لردازد حله دل  یذوب اتخ و حعد ور حمرتوزاند آ ه را كه غ ی ومیحه هر حال در تفر دو
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شنود  ید وگر كطم اوام را و منخ و یكند حه دتخ و چشن و زحان و پا. تاآنكه من یاو و از دل اثر و
رتد  یو كند خود را و حه جای یو اوام را. پس فای یخواهد وگر رضا یوگر تخن اوام را و من

كن  مسعه الذ حیّت العغا حالنوافل  تقّرب ایلخاّّنا دخفروا یكه خدا و سهع حه و خ یاحّبه فاذا احغغته 
ن اتخ یا هبا شمی غطش هبا و رجله الیتی اه الیتخنطو حه و خ یغصر حه و لسانه الذی یحصره الذ
نكه دوتخ ون خون تاا ی زاردن حه تو شود حنده حه تذج نافله یك وخسخ كه نزدرن نیو جز ا
شوم ون  وش او كه حه او حشنود، و چشلن او  یشود. پس هر اه دوتخ داشمت ون او را، و یو

او كه حه او راه  ید، و دتخ او كه حه او انفاق كند، و پاخند، و زحان او كه حه او حگوركه حه او بذ
دهن و ا ر تاكخ حشود از  یا ر خبواند ورا جواب و احتاأته اجغته و ا. سك  عّن  ا. دعاین برود.

آورد.  یاد خلدا وللخلدار او شللخّ را حله خلتلخ كله دا ن كیسللیلكلمن؛ پلس ا یولن، خلود احتلدا ولل
كله  ؟ فروودند حا كیسمینردند كه حا كه حنشر رت یسر از ح رت عینیاز حوار چنانكه حعیض

اد كند علن مشا را، و عه  او راغج كند مشا را حه خاد خدا آورد، و تخن او زخدار او مشا را حه خد
اتلخ، و تلخن او تلخن خلدا اتلخ، و  نكه نلور او نلور خلداخن وگر ایسخ ارآخرت. ن یتو

خدا اتخ، و  او حم وی خدا اتخ، و حم وی یاو وسرور یفع  او فع  خدا اتخ، و وسرور
نلله رن شلخّ آجیلوقلخ ا تلخط او تلخط خلدا اتلخ، و غ لج او غ للج خلدا اتلخ. و آن

 لترد و آ له حله  یتكاران ولراز وعصل شلان از حعیضلخشود و خدا حله ف ل  ا یاوام و یترتاپامنا
او  یشان شود، دعاخخ اخ  والخوتهسك حه ذ شان اتخ. و هر اه كیسخردم حدهد حه تذج او

دهلد حله خلل  و رزق  یشان خدا بركخ ولخاو وستجاب اتخ و حه بركخ ا یشود و دعا یردك من
 كند خداوند عاو  هراهان را. یخ وخشان هداخدهد حه خل . و حه تذج ا یو

ار رن تلفر حسلیلشلود ولكلن ا ید و كاول  منلشلو ین تلفر، شلخّ تلام ولیلحله هرحلال در ا
تاحد نلور اولام حله او  یكند و و یحه او و ن تفر، اوام نورخبشیتر اتخ از تفر اول و در ا وشك 

 شود كه: یكند و و یو شود كه خود را فای یچنانكه متام او نور و
 تلا تلر ولن یال تو، تو  شمت پلارز حس حسمت خ

 

 ته آهسللتهتللو آوللد خللورده خللورده رفللخ وللن آهسلل 
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رتد كله او  یو كند آن نور تا های یكند و در مهه نفوذ و یو از مهه جوارحش نور اوام بروز و
 كند هزار هزار عاو را. یو شود و جلوه اوام، و نورخبش یكجا نور اوام وخخود 

 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ووعظه ّنن»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نی رّب العاملاحلها هّلل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كت رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یاب حمكن رود وـشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

حنلد ان خلود قلرار داده  ین اتخ كه خداونلد علاو چهلار تلفر از بلرایاص  كطم وا در ا
خ یخ حه ورتذه ربوبخرتذه عذودنكه از عاو نفس و ورتذه نفس حه كهال برتند، و از وخاتخ تا ا

شود و صفات خدا در  ین چهار تفر را كرد، نور خدا در او هاهر ویا یا برتند. حاال هر اه حنده
شلود و آ له  یكجلا خلود آن نلور خلدا ولخكند؛ پس  ی  جوارح او بروز وركند و از   یاو جلوه و
كـن ف رّب امـ ل للشـ آدم انا ا ابنخد خفروا یكند چنا ه خداوند عاو و یخبواهد و  كـ . ا عـنی  

كـن ف تق ل للش هااورتك اجعلك وثّیف هسلمت كله حله هرچله  پسلر آدم ولن خلدای یاكـ . ی  
دهلن تلو را وثل   یام، قلرار ول شود، تو هلن ا اعلخ كلن ولرا در آ له تلو را اولر كلرده ی حشو ومیحگو

 حشو حشود. خودم كه حه هرچه حگوی
ختّلقـوا حـارالق  وعلین ی؟ حه وقت امیو واها حه چه وأوورا خدا اور حه چه كرده خحاال آ

آهذلر اولر فرولوده یوعلوم شد كه ولا را حله اخلطق و افعلال خلود ولأوور كلرده و هرچله را كله   اهّلل
اتلخ.  وایرلاتلخ و صلفات ح طایرفرووده، صلفات شل یاتخ و از آ ه   صفات خدای
 می ولا ولأوورمی و ینكه وخدم  ران اتخ ا. حاال ا رچه بر ور حه صفات خدایمیپس وا وأوور

د آ ا ر تا حشناتمیده یاز آ ا را شرح و سخ  ران حاشد. وا حعیضخ، لكن نذاحه صفات خدای
كرده  ی له خدا اور كرده اتخ مشا را حه تخاوت و   را و آتان شود بر مشا عه  حه آ ا. از آن
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كلرده اتلخ مشلا را از هللن، و اولر  یالخ و  لاتخ مشا را از خب ، و مشا را اور كرده اتخ حه علد
كلله  ن صللفاییلل  ارللكللرده اتللخ مشللا را از جهلل . وهكللتا   یكللرده اتللخ مشللا را حلله علللن و  لل

را كله اولر فرولوده  زهلایرن چیل  ارلاتلخ. و   خدای یفرووده، اور و   یاور و   آهذری 
 طایروده اتخ صفات شفرو یرا كه   زهایرن چی  اراتخ، و   اتخ مهه صفات خدای

سخ و  ران رچ طایرش یسخ و صفهتارچ خدای یكه صفهتا یحفهه توای یاتخ. حاال و
ن خداونلد علاو در كتلاب خلود شلرح فرولوده یلتوان عهل  كلرد. و واضلحتر از ا یسخ و ورهن ن

و  القـریب یتـا  ذخأور حالعـال و االحسـا. و اخـاّ. اهّلل د خفروا یو یا هخرا و در آ یاتخ مهه اور و  
كله خلدا اولر كلرده اتلخ حله  حدرتلیتعظكن لعّلكـن تـذّكرو. خ یعن ال حشا  و املنكر و الغض یفخ

، و یكرده اتخ از فحشاء و ونكر و  هراه یو   القری یعدل و احسان و هاآوردن حقوق ذو
ر حشوخووعظه كرد مشا را شا آن ، كله عهل  كلین د و حه هركلدام از صلفات خلدایخد مشاها وتتكك
ِخ خدا در تو بروز خدر غفور كند. وثًط هر اه عه  كین یشود و در تو بروز و یصفخ از تو هاهر و

صف حه علن او وخ او، و هر اه در علن او عه  كینخكند غفور یو در  و علن خدای یشو ی، وتك
 كنلد وهكلتا مهله یقلدرت او در تلو بلروز ول ر كلینركند و هر لاه در صلفخ قلدرت او تل یتو بروز و

، وثل  او ر كلینرو در او تل یررلش  یرا كه  ل ك از صفات خدایخ اتخ و هرنیصفات او چن
نه، وثل  مشلس اتلخ؛ ا رچله آن خداتلخ و تلو حنلده، ر. چنانكه عكس مشس در آجیشو یو

نله اتلخ وثل  آفتلاب اتلخ پلس رن صفخ، صلفخ خلدا اتلخ. چنا له هرچله در آجیولكن ا
كن ف ام ل للش آدم انا رّب  ا ابنخ دخفروا ینكه خدا وخا چه  هااورتك اجعلك وثّیف ك . ا عنی  
شللود اوللا آن  یخللودش صللفخ خللدا ولل عللینخشللود وثلل  خللدا،  یشللود حنللده از ا اعللخ؟ ولل یولل

خ خود وث  خدا رن عكس او. ولكن حه قدر هرفین حنده، و آن آفتاب اتخ و ایخداتخ و ا
شلود كله آفتلاب  ید. چله ولافتل ینله، عكلس آفتلاب در او ولرخ آجرشود چنانكه حه قدر هرف یو

 ن كوچك حاشد.یب رگ اتخ و ا
كهثلـه ییلـ دخلفروا ینكله خلدا ولخدر ا  لوی یكه چه ول د جاهیلخنگو ن را یل. اولا ا  س 
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هانیچن ، غلط اتخ. و كاف را زاجده ی رسخ وث  خدا چراند كه ن كرده وعین تینك  ی كه وطك
ن اتخ كه یآن ا سخ. پس وعینروكار ند و لآخ و یاد ف  لآو اتخ و خدا لآو منخرند و زر  یو
خلدا و  ین وثلهلاهیعلل اهلل اند تطم سخ. و امئهرن وث  وانند او كیس عینخسخ وثِ  وث  او، رن

 د قلدیسخن حلدیل، چلرا خلود در اخلدا ولثیل ی، ا ر نذود از برامیسخ.  تشترن وث  امئه كیس
ام تلو را، تلا قلرار  كله اولر كلرده ی را اعخ كن در آن چ هااورتك اجعلك وثّیف ا عن دخفروا یو

، حاشا، حلكه حنده اتخ و حنلده شود كیس ید كه خدا ورحدهن تو را وث  خود. پس  هان نكن
خدا  یك براخشود وشرك اتخ و شر یخدا و د كیسخرتد و هركس حگو یهر ز حه ذات خدا من
خدا  یفهتاشود و ص یخدا و یهركس ا اعخ كند خدا را، وانند صفهتا قرار داده اتخ. حیل

سلخ، اثلر رنه اتخ آفتاب نرشود از صفات خدا. وث  آ ه در آج یو كند و صفیت یدر او بروز و
 د. اوایدا كرد، آفتاب در او تابی  آفتاب اتخ؛ چون صفای

 ان ولللاه ولللن تلللا ولللاه  لللردونرلللو

 

  تللا آ للان اتللخنیتفللاوت از زولل 

 

خ ولیا  یاز صلفهتا یارد، قلدر لت ین حنده اتخ و آن خدا، ولكن بر هركس كه خدا و ك
در او  قدر از صفات خدای خ دارد، مهانركند. حاال هركس هرقدر هرف یخود را در او آشكار و

 شلود، و كیسل یك صلفخ از صلفات خلدا در او آشلكار ولخلهسخ كله  كند. وثًط كیس یبروز و
ا خلصلفخ  هسلخ كله تله شود، و كیسل یدر او آشكار و هسخ كه دو صفخ از صفات خدای

هسخ كه مهه صفات در او  شود، و كیس یشتر از صفات خدا در او آشكار ویا بخفخ چهار ص
ك فنجلان خلاز صلفات خلدا، ولَثلش وثل   كند صلفیت یكه در او بروز و شود. پس آن یآشكار و

سخ ون تلركه دارد. و آن تلركه اتلخ و یا بخاتخ كه ده ون  یمُخ  كختركه اتخ كه منونه از 
ن یفنجان؛ لكن مهه شذاهخ ا كخن یخن، و ا كخسخ ون اتخ ین هن تركه اتخ، اوا آن بیا

ن از علن خدا. یاتخ علن ا یشذاهخ آن اتخ. پس هركس كه علن خدا در او بروز كند، اثر
 ن علن حه علن خدا.یشذاهخ دارد ا ن علن حنده. حیلیاوا آن علن خداتخ و ا
ن بود یجا و وقصود وا انخحه ا د وا را از وصلحیترن حرفها نذود خدا كشانیحاال وقصود ا
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حند ان خود چهار تفر قرار داده اتخ كه از ورتذه ذلخ حه ورتذه عزت  یكه خداوند عاو از برا
برتند كله  كنند تا حه جای برتند. و وقام حه وقام تریق یكنند و حه حلند تریق برتند و از پسیت

عللن خلدا در آ لا جللوه كنلد و  خلدا حشلوند، و چنلان حشلود كله یمنلا نه متلامرنه ترتاپامنا و آجرآج
خ آ لا از رلقدرت خدا در آ لا بلروز كنلد و تلخاوت خلدا در آ لا بلروز كنلد وهكلتا حله قلدر هرف

ن اتخ كه چهار تفر قرار داده اتخ خلدا، و دو تلفر او یكند. ا یدر آ ا بروز و صفات خدای
كنند و حله دو  یدو تفر حند خ؛ تا حه یخ قرار داده اتخ و دو تفر او را وقام ربوبخرا وقام عذود
ب بخـالعغود ن اتخ وعلینیخ، و ایو ربوب تفر آقای كف ـا الر . پلس اولر كلرده اتلخ ةیـة جـوهر  
 یسند و آ ا حند رآهذران رجین وقام  یخ برتند. حاال در این دو تفر تا حه وقام ربوبیخدا حه ا
چند حه  داده اتخ خزاجین اند، پس خدا هن  خدا شدهنیاند كه حند ان او دهررتان یرا حه حد

 شان از صفات خود:خا
 چونكلله داد انللدر ره نللار آ لله داشللخ

 

 نلار هللن اوصلاف خللود در او  تاشللخ 

 

چون كه هرچه داشتند دادند در راه خدا، خدا هن صفات خود را در آ ا آشلكار كلرد و 
كلله اتللخ   خللدا شللدند؛ پللس خللدا هللن در آ للا تلل رد خللزاجن خللود را. وللَثلش وثلل  آقللاینیاولل
اد كلرد و ختووان را ز كخنكه هر اه خك غطم خود حدهد و غطم را اوتحان كند تا اختووان حه  كخ

شلتر حله او حدهلد. تلا یدا حكنلد، بیشتر نف   یگر حه او حدهد و هرچه هبتر كار حكند و بخنف  كرد، د
د تللا كنلل یول خللورده تللریق ونللاب خلود كنللد، پللس خلورده جخللخلود و نا شللكار و ویلینكله او را  خا

 شود. یوقام او و قامئ
ن اتللخ كلله یللشللود. پللس ا یوقللام ربك خللود ولل كللرد قللامئ یحنللد  یا حللاال هر للاه حنللده

تاركـه  ر عواملـه یفیسـا اماوـه وقاوـه یف آهذر فرولوده اتلخیر در شأن  راو ح رت كـا. ال االدا  اذ 
خدا داد، خلدا  لكش را در راهمی  وارآخر. و چون كه   ایل ط حه روا ر االفكاریاالحصار و الحت

وقام خود كرد. وهكلتا هر لاه حنلده ا اعلخ كنلد    ولكش را حه او وا تاشخ و او را قامئرهن  
د قول خشود، پس آ ه حكند فع  خداتخ و آ ه حگو یشود كه خود او جلوه خدا و ی ونیچن
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 وقام او آ ه حكند فع  تلطان اتخ و آ ه ج حاشد، قامئخخداتخ. وَثلش هر اه تلطان غا
 شلده اتلخ كله نید قول تلطان اتخ، و ردك بر او ردك بر تلطان اتلخ. پلس آن حنلده چنلخحگو
كـا. ملـوالهخـ العغا و وایف شده اتخ در افعال و صفات و نور خدا چ از خود ندارد و فایره  اه 

قدر خلالّ  سخ، حنده اتخ، ولكن آنراوتخ. خدا ن یحنده و آ ه در دتخ او اتخ از آقا
 او شللده اتللخ. پللس خللدا خللزاجن صللفات خللود را و اتللرار خللود را در او نیشللده اتللخ كلله اولل

الدوله  نیاد شود، اوخ تاشته و حه دتخ او داده اتخ. چنانكه نوكر تلطان هر اه اخطص او ز
 شود. یالسلطنه او و جخشود و نا یتلطان و

ر رل توناب. و در دو تفر او جخ، نامیشود و در دو تفر دو یاوا در دو تفر اول خملّ و
، حله وقلام میكنلد و در دو تلفر دو یاهلل را و نلور خلدا در او جللوه ول رد صفاتر  یاد وخكند و  یو

ینیحرفـا  فقامـ ون عّلهـن ن اتخ وعینیرتد و ا یو عایل چ از خلود نلدارد، هرچله رهلعغـاا   ر
شللود، ا اعللخ او  یكلله ا اعللخ خللدا كللرد، ا اعللخ او واجللج ولل اوتللخ. وقللیت یدارد از آقللا
ن اتخ كه یاوام را. ا یخواهد وگر رضا ید وگر كطم اوام را و منخ و یشود و من یخدا وا اعخ 

كـا. النـا و  ایل یون امض ندخفروا یو كـا. خنا و فقاعغاه فـا.  نطـو عـن اهّلل فقاعغـا اهّلل و ا. 
، پلس كه  وش حدهد حه تخن تلخنگوی كیسطا. یطا. فقاعغا الشینطو عن الشخالنا و 

و را. هر اه تخنگو از جانج خدا حاشد پس عذادت خدا كلرده و هر لاه از عذادت كرده اتخ ا
 طان كرده اتخ.رطان حاشد پس عذادت شرجانج ش

 نظلر كلرد حله نلور خلدا و كسلج نلور كلرد، در میحاال چون در تفر اول رفخ و در تفر دو
 لاه رتلاند. چنا له نلوكر هر یخ حله هلن ولیلشلود و وقلام ربوب یوم و چهارم وثل  خلدا ولرتفر ت

سلخ رشلود. پلس ن یكو كرد وانند پادشاه وركو كرد و خدوخ نرخدوخ كرد و كسج صفات ن
ن نلوكر. چنا له یلنكله او تللطان اتلخ و اخن صلفات وگلر ایل او و تلطان در مهه انیواب فریق
در  خوای ین اتخ كه وین حنده. اینكه او خدا اتخ و اخ حنده و خدا وگر انیواب سخ فریقرن

 نیواب سخ فریقرن اكیفا ااّل اّّنن عغادك و رلقك فتق ا و رتق ا بینك و بیبالفرق  رجج یدعا
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ندارند و حس  و  شادن آ ا  ی رشان از خود چخشانند حند ان تو، و اخنكه اخشان وگر اختو و ا
او. خـریو  دخلفروا ین خدا در قرآن فروود در آجنا كه ولی  ایدر دتخ تو اتخ و حه جهخ تصد

د خحگو ان خدا و رت . و ا ر جاهیلرنكه فرق حگتارند وخخواهند ا یو و هّلل و رسله انی ّرموا بخ ا.
آهذلران ی آن، مهله  می لوج ی؟ جلواب ول لوی یو رتلول منل  لوی یآهذلر منلیو    لوی یچرا رت  و
و چنا له خلود  ر وـن النـذر االویلیهـذا نـذ دخلفروا یاء چنا ه ولر مهه اوصنیراهمونراتخ، و او

اء، بلرادرم رآهذران ومن و مهه اوصلیمهه   عّ ی . فاری . فانا و اّوا الومیاّوا النغ آهذر فروودی 
 د:خ و یهن حد نگفته اتخ آجنا كه و یاتخ. و شاعر عیل

 رجللل  خ النلللاس یفخلللللللو ججتللله لرأ

 

 دار تلللللاعة و االرض یف و اللللللدهر یف 

 

 د.خد ینفر خواه كخ  وردم را در رحه خدوخ او،   ا ر بریس عینخ
كه  شانند حند ان خدا، و كسایخنكه اخشان و خدا وگر اخ انیواب سخ فریقره هرحال نح
كننلد.  یكننلد و فسلاد ول یشان، خلطف قلول خلدا ولخ خدا و انیكنند واب یكنند و قط  و یون  و
 شلخنجلا ا رچله شلعر دروخشان صفات خدا اتلخ. حلد نگفتله اتلخ در اخ  صفات ارپس  
 اتخ:

 سلخرندتخ خلدا  ا ر دتخ عیل

 

 سلخ؟ر شلا ن د لر وشلك  چرا دتیت 

 

 اتخ: شخنكه دروخن را هن حد نگفته اتخ چه ایا
 میدانللل یرا خلللدا منللل ولللا علللیل

 

 میدانلل یاز خللدا هللن جللدا منلل 
 

شلان و خلدا و خانله ارن اتخ كه فرق حگتارنلد وین و وفسدین شأن ولحدیحه هرحال ا
قطع . وـا اوـر اهّلل حـه خو  دخفروا یه وقط  كنند آ ه را كه خدا اور كرده اتخ حه وص  آن چنا 

 صلح ..خاالرض و ال  ساو. یفخومل و ی ا.
نجا بود كه حنده خنجا و كطم وا در اخد وا را حه ارنا نذود، خدا كشانخوقصود از كطم وا ا

اهلل و نلور   در صفاتمیرود و در تفر دو یقرب او و یخ ُبعد از خدا حه توخدر تفر اول، از  ا
زها از او ر ردد چ یكه بر و نیفههد از اترار و صفات و علوم و مه یزها وركند و چ یر ورت خدای
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كند و نظن و نس   یكند. و اوا در تفر چهارم، عه  و یب رگ از او بروز و یكند و حرفها یبروز و
رود نلزد پادشلاه و حعلد از پادشلاه  یاتلخ كله اول ول كنلد، ولَثلش وثل  كیسل یولك را درتخ و

رد. و اوا در تفر ر  یشود و از صفات او و یخواهد و وتخلك  حه اخطق تلطان و یچند و ویلرت
خلود  رفتلله اتللخ و  یوذهلا بللرارزنللد و ت یبلل رگ بلل رگ ول یحرفهلا ینیللب ی للردد ول یوم كلله برولرتل

وذهلا و ركند و حله نظلن و نسل  ت یخود قرار داده اتخ. و اوا در تفر چهارم، كار و یبرا وقاوای
 یكلرد، از او صلفهتا یكه چهلار تلفر را  ل  ردازد. حاال پس كیس یخود و یرفهاوقاوات و ح

شود و چشن  ینكه خود او قدرت خدا وخكند تاا یچند بروز و شود و كراوای یآشكار و خدای
د خللفروا یكلله ولل   قوللله تعللایلرشللود حللدل یشللود و فعلل  خللدا ولل یشللود و دتللخ خللدا ولل یخلدا ولل
كن  مسعه الذ حیّت  العغا حالنوافل تقّرب ایلخاّّنا غصـر ی یسهع حه و حصره الذخ یاحّبه فاذا احغغته 
ن یل. اهبـا شـمی و رجله الیت اد بودخن فقره زیدم كه اخد یثخحد كخو در  غطش هبای اه الیتخحه و 

دارم او را.  ینكله دوتلخ ولخشود حنده حله تلذج نوافل  تاا یك وخسخ كه نزدرن نیاتخ و جز ا
نلد یب یشنود، و چشن او كه ول یشوم ون  وش او كه حا او و یا، وپس هر اه دوتخ داشمت او ر
وـن  دخلفروا ی ونیرود حا او. و مهچن یاو كه راه و یكند حا او، و پا یحا او، و دتخ او كه انفاق و

قتًا خدا را ا اعخ كرده و در رآهذر را، پس حقیكه ا اعخ كند   كیس طع الرس ل فقاا اع اهّللخ
لار،  كه انداخیت ر را وقیترت نداخیترن ی  ولكّن اهّلل روی  اذ رویوارو و دخفروا یگر وخه دخآ حله كفك

ون احّبكن فقااحّج اهّلل و وـن احض ـكن  خوای یارات وخاز ز ولكن خدا انداخخ. و در حعیض
 كه دوتخ داشته اتخ خدا را و كیس  ركه دوتخ حدارد مشا را پس حتحق كیس فقااحضض اهّلل

ون اعتصن حكن  خوای یكه دمشن داشته اتخ خدا را. و و  رپس حتحق كه دمشن حدارد مشا را
كه چن  زده اتخ حه داوان   ركه چن  بزند حه داوان مشا، پس حتحق كیس فقااعتصن حاهّلل

كه نشناخخ   ركه نشناخخ مشا را حتحق كیس عینخ ون ج لكن فقاج ل اهّلل خوای یخدا. و و
 خدا را.

شود و آ ه حكند فع  خداتخ و  یخدا و ینه متام منار، آجحه هرحال حنده در تفر چهارم
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خ. پلس رلشلود از جانلج اولام بلر رع یشود كه حلاكن ول ی ونید قول خداتخ و چنخآ ه حگو
ف مشرده اتخ حكلن خلدا را؛ و هلركس رهركس حكن او را رد كند، حكن خدا را رد كرده و خف

 شود. یو یحكن خدا را رد كند حد شرك بر او جار
خدا اتخ و  شان دوتیتخا شان رد بر خدا اتخ و دوتیتخد كه رد بر اخدرفهه پس حال

زدن حه داوان خدا اتخ.  شان چن خزدن حه داوان ا خدا اتخ و چن  شان دمشینخا دمشین
آن حلاكن. و واجلج اتلخ بلر مهله  یشود حه تلو یاهلل اضافه و  اف ایلخ  وار  نیو مهچن

د اتلخ كله خلدوخ خاتلخ بلر اهل  آن زولان. و حلدراكه حجخ یاه  آن زوان ا اعخ او، ز
هسخ؟ اوام فروود نه ولكلن  ی ررا فراووش كند بر او چ یثخكه حد ا كیسخاوام عرض كردند آ

كله از جانلج واتلخ بلر تلو، الزم اتلخ كله از او  یا خ ثقلهخلهر اه بر تو حجخ قلامئ شلد حله روا
 نا كفر اتخ.خراكه ثقات عادلند و رد بر اید زخریبرت

 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ووعظه دهن»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنین اجلّن و االنس ون االول ونیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

تواننلد از  یمهله ومونلان منلد كه خداوند فرولوده اتلخ ر و دانستمیفه را  فتخه شرختر ه آ
رون رونلد، پلس یعخ و احلاد و شقاوت برس و شهوات و غ ج و  ذرعادات و نواو یونزذها

ن كننلد و یلخود كله  للج در د یروند از ونزذها یرون منیب ینفر كخا خ یچرا از هر فرقه چند نفر
شلان را از ختانند اان قوم خود حتررند، پس چون بر ردند در وخن حنهایر در كهاالت و انوار درت
 شان حتر كنند.خد اخن، تا شایر نكردن در كهاالت و انوار درو ت یدور

  رلتلر اتلخ از   ن  لج علن واجج اتخ بر مهله مشاهلا حلكله واجلجید كه اردان یو و
د كله رلنیب یشود. و و یاز مشا قذول من چ عذادیرد هر ز هرن ننهاجیعذادات، چنا ه ا ر  لج د

 لج كردن علن واجج اتلخ  عینخ كّل وسلن و وسلهة  ة عّخلج العلن فر  آهذر فروودهی 
 للج  علینخ كـّل حـال  ـة عـّخ لـج العلـن فر دخفروا ی. و وبر هر ورد وسلهان و زن وسلهای

د عللن را و ا لر  للج رلنكله  للج مناجخعلن واجج اتلخ در مهله احلوال. پلس واجلج اتلخ ا
راكه ووقوف اتخ شناخ  خدا حه علن، و هر اه یزشود.  یچ عذادت از مشا قذول منرد، هرننهاج
خللدا را نشللناخخ چگونلله عذللادت    علللن نكنللد خللدا را نشللناخته، و هر لاه كیسللرحتصلل كیسل
نكله اولام خا شود؟ و حلال ین عذادت قذول ویكند؟ و چگونه ا یكه و یكند خدا را؟ و از برا یو

كنلده خواهلد شلد. اولارعلن در روز ق فروودند اعهال ی عللن هذلاءًا ونثلورًا  ا لر عهل  ی اوخ  را
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شود؛ حلكه ثواب عللن را دارد و هلزار ورتذله هبتلر اتلخ از  یشود، عه  حا علن هذاءًا ونثورًا من یو
نكه ح رت رتول فروود ف   عاو بر عاحد وث  ف   ولن خا علن. چگونه نه و حال عاو  ی
خ ون. پس حنابرا یاتخ بر ادنا كه قذ  از  اعهال، و علهای  رتر اتخ از   ن علن واججیاوك

كه  یاند و كار اد مشا دادهخاند و قراجخ را  ه را حه مشا  فتهرنكه وساج  شرعخر از اراند غ ن بودهیا
ا وسللاج  وضللو و خللض و نفللاس، رشللان و وسللأله حللخد از اخللا اد رفتللهخرا  نیو ال ال ــالّ  انللد كللرده

شلان خنلد و نله شلأن اخحله مشاهلا حگو دانسلتند كله یگر نه وخد ی رد. و چخا  هارت را اخت كرده
ن وساج  و مشا یا یها نوشتند از برا  را دارد و رتالهنین ندارد و مهیش از ایه برراكه فقیبود. ز

 د و خودشان هن فرصلخ نكردنلد. وقلیتررا تر ردان كردند و نگتاشتند كه مشاها  لج علن كن
  ركنند و علن را حتص یگر وخد ی رشوند،  لج چ یكه از ورافعه و درس اصول و فتواها فارغ و

د رشان را حاص  كنخآهذر و امئه و دوتتان ایكنند. و مشا را هن نگتاشتند كه وعرفخ خدا و   یمن
كنلد.  یخ مشلا را منلخل لرف  حلدون وعرفلخ، كفا ه دانس  و منازكردن و روزهرو مهان وساج  شرع

عخ حله خن شلریلاتلخ. و اخ رلروح، و راكه عه ، جسن اتخ و عللن، روح؛ پلس جسلِن ییز
د و رلد اكتفلا كنرتوان یعخ تنا منخونزله حدن اتخ و وعرفخ اوام، روح اتخ. پس حه مهان شر

د، و حعلد عذلادت او رد، و خلدا را حشناتلررد. پلس اول اولام خلود را حشناتلیپت یاز مشا من كیس
  رلد،  خلكرد  ركند. پس ا لر عللن را حتصل یمن ینشناخته، عذادت رر یخدا ید. و از براركن

  عذادات اف   اتخ راتخ كه از   عذادات مشا وقذول اتخ و مهان علن خودش عذادی
 شود. یاوخ هذاءًا ونثورًا ور  عذادات مشا در روز قرد،  خ  نكردرو ا ر علن را حتص

د كه رد، خدا را محد كنخ  كردرخ را حتصخد و نذوت و اواوخ و والرپس ا ر وعرفخ توح
خ   ن خود كه ا ر پدر و ید در در حاشمید چنان وستقخد حاختارده اتخ. و ا ر اخت كردبر مشا و ك

د. و خل خلود برنگردنیقلخمشلا وشلتذه كننلد، از  یوادر مشا و متام خل     شوند و خبواهند از برا
؛  خود حلایشنیقخن بر ردند، تو بر ی  علها از آن درن خود كه ا ر  ید در در حاشمیچنان وستق
د  فخ رن خود و خواهید  شخ از درحشوند مشا هر ز برخنواه یا نصارخود هیعلها،  ا رچه مهه
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د بن عذداهلل ناتخ  ید ان، امئه رعرد كه ا ر شر حاشنید مشا چنخحا نا اتخ. حیتخ  درن حممك
د. حاال آن علن در نزد واتلخ و خلدا قلرار داده رهوج یزارین ورتذه ندانند، مشا از آ ا بیرا حه ا
  علللوم اصللش از امئلله رلعخ و عذلادت اتللخ. و چلون  خاو را در نلزد وللا و آن روح شلراتلخ 

ن علن یقرار داده اتخ، ذهتا وا را هن حاو  ا ن علوم، اوام حاویلیك از اخهر یاتخ و از برا
ن یلكه حدانند او را و حفههند، كله ا یو جنار یسخ وث  علن زر ررن علن نیقرار داده اتخ. و ا

مشا خدا آتان كرده اتخ  ین علن و شأن وا اتخ. و از برای اه  امیو واج سخرشأن هركس ن
مشلا  للج عللن را  ید. پس چلون خلدا از بلراخگر بروخد یحه حلد ید از حلدخ لج علن را و نذا

ن یلد در ارلاجید بركله هسلت ن ونزذهلاییلد و اقلًط از ارآتان كرده، مشا هن كفران نعهخ او را وكن
د، حه متلام خد و آودخش خدا عه  كردخفروا یولكن هر اه حه وقت ا د.رن كنیجملس و  لج د

د. و خلبذر یا خ خلود هبلرهرلك حله قلدر هرفخد تا هرخن حرفها حشویهوش و  وش خود وتوجه ا
ن یلن اصل  دیلد. ارلد كنرلخلواهن تقل ید؛ منر  كنیده تصدرد، نفههختوق  ندارم كه هرچه حشنو

ه و براه د ورد خود حفههخ و حامی و یاتخ كه ون و خ و دلنیوا حه ادلك   عق  و ر از كتاب و ت ك
فهن  ید؛ پس از روخا د و بر فطرت امئه هن خل  شدهخ، مشا هن عق  دارمی وج یآفاق و انفس و

 د.خریبرت
ن یلد و آن ارن واه در دتخ داشلته حاشلیمشا كه تا آخر ا ی از برامی و یك وقدوه وخاوا 

كله آن خلین وطللج. زیلا یآورم از برا یز قرآن وا یه حممكخ، اول آمیاتخ كه هرچه حگو فله ررا
آورم، و  یو نید امئه  اهرخاز احاد ید حممكخ، و حعد حدنیان مشا در زورخداتخ در و

  از آفلاق و انفلس رلخ وطللج، و حعلد دلرلد حقك خلآورم كله حله عقل  مشلا درآ یول   عقیلرحعد دل
د واالك رقتًا پس قذول كنرد حقخدرنا فههخه اد. ا ر حا مهرنر بذنیالع یآورم كه حه وشاهده و رأ یو

د خلری پلس برتمی لوج یعلها هسخ آ ه ول ینا ا ر ا اعخد. و عطوه بر ار  وكنیده تصدرنفهه
خ و خلاز احاد یلرگلر از مشاهلا نوشلخ دللخد ن ا ر كیسیواالك فط. و عطوه بر ا د و كتلاب و تل ك
 از او میررل  یخ هبتر از وا، پس ولا ولخخ و والد و نذوت و اواورثذوت توح یآفاق و انفس از برا
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ن علللن را و یلنتوانسلخ وثلل  ولا ثاحلخ كنللد ا . و ا لر چنا لله كیسلمیكنل ی او را وللنیعللن را و متكل
د از خللل  منارحتوانلللد او را حتصللل سلللخ كللله كیسلللرن ین شلللأن واتلللخ و علهلللیلللدانسلللخ كللله ا

نه اتخ، پس ردر تاتخ كه  یسخ و علهرن ن علن دریسیكردن، و ا خواندن و وذاحثه درس
 میدورحوم خوانلدم دو تلال و نلركله در نلزد تل ن در نزد واتخ؛ چنانكه متام دریسیحداند كه ا
ن ف ل  یگر اتخ و اخن اور دیا در عراق عجن بودم. پس اخا در وكه بودم خاوقات  بود و حایق
هخن عنایخداتخ و ا ه ن علن را برتاند حیسخ اخاتخ از جانج خدا. و چون حا یا خ خاصك

ن علن بر مهه مشاها، ی  ارن علن قرار داده اتخ و واجج اتخ حتصیوردم، ذهتا وا را حاو  ا
 د.رد عه  كنخف خود حارپس حه تكل

 نذاشد، از نی ا ر وطاب  اه  حازار وسلهمی وج یكه وا و یا نكه هر وسألهخگر اخو وقدوه د
كله ی. ز ولتهینی از چنلمیجلو یول یزارید و خود هن بخریون و ت اتلخ كله  كیسل حل  حلا آنرا
ن یر اراو  حاشد. چنانكه ح رتنیعخ او وواف  اه  حازار وسلهخخ و شرخد و نذوت و والرتوح

ه و براهمی ور ثاحخ كرد نیر رواح داد. پس ا ر اررا حه ضرب مشش ن یل انی كه وتكور شد حه ادلك
تلول خلدا را كلرده  هن حاشد، هركس انكلار كنلد، انكلار رنیعلن را كه وواف  حا اه  حازار وسله

 اتخ.
حللان وللن  فتلله نكلله كسللایخگللر اخو وقدولله د راننللده و رو ام عللیل انللد كلله وللن  فتلله كلله از ز

را كله  ی كطولنیام چنل اند. ولن نگفتله كننده اتخ، دروغ  فته دهنده و خل  یكننده و روز زنده
ه ولا داده حل ی علهنیاند بر وا كه خداوند چن ن اتخ كه چون حسد بردهین ایند، تخك اخ و یو

ن علن ید كه ارو حدانوااتاهن اهّلل ون ف له  ساو. الناس عّحیام  اند. نا را بر وا حستهخاتخ، ا
د و آفلاق و انفللس برداشلته شلده، حاعلد اضللطل خن عظهلخ كله مهلله او از قلرآن و حلدیلحله ا
 سخ؟ و عاِوِ حهرن عظهخ ا ر اضطل حاشد انشدكن حاهلل پس ح  چین علن حه ایسخ و ارن

د كله خلن بود علن ون و اعتقاد ون و وتهج ون. و هركس حگویسخ؟ پس ارخ كیب علن اه 
خ اتخ كه ولهیكس  ر اتخ، آنراو اش ح رت   كارخانهرخدا وك ااهّلل وضلولـة خـ دخل و یود اوك
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وكالتلًا از او،  سلخ كله علیلرو دتخ خدا حسته ن ااه وغسو تا.خن و لعنوا امامالوا بل هیاخاّل  ا
ن یكند، ا یو را عیل كند و حعیض یاز كارها را خدا و د كه حعیضخو هركس كه حگوحكند.  یكار

خ اتلخ كله آن را اعتقلاد ا زدان اتلخ و هلر كلار شلخك از یلر از رلن اتلخ كله هلر كلار خیلجموس اوك
 خلود عهلیل یكله حله اذن آقلا یكند حه اذن خدا، وثل  غطول یو د عیلخن. و هركس حگومیاهر
كلس كلافر اتلخ. و  نیلهلن  تاشلته، ا یخ و دتلخ خلود را بلر روكنلد و آن آقلا نشسلته اتل یو

دهنلده اتلخ  كننلده اتلخ و رزق راننلده اتلخ و خلل ركننده اتخ و و د خدا زندهخهركس حگو
 ن كیسلیلن اتلخ اعتقلاد ولن. ا لر حعلد از ایلكس ومون اتلخ و ا نیك له، پس اخوحده الشر

 سخ از وا.رو نا چنان، افترا بر وا حسته اتخ خ   فته فطینید چنخحگو
ال افترا بر وا حسته  له حریف از آن را  اك نعغـاخـاند وا در منلاز خ و یاند كه و اتخ كه جهك
 و منلاز میررل  یدورحوم را در نظر ولرند كه وا صورت تخ و یو . و حعیضمی وج یر وراو حه ح رت

و مناز كنند، كافرند.  رندره صورت ورشد را ا ر حه نظر حگر صوفمی وج ینكه وا وخا ، و حالمیكن یو
نا افتراتخ كه ختوان وعذود  رفخ؟ پس ا یرا كه دو ون جناتخ در اوتخ و یكرو چگونه خ
دهند؟ و  ین را حه وا نسذخ وی كه وعذود ك ، خداتخ و چگونه امی وج یاند. و وا و بر وا حسته
د رلد ذات، توحرلد اتلخ: توحرد چهار توحر كه توحمیا ان وردم ونتشر كردهرنكه وا در وخا حال

ه از  خد عذادت. حه ارد افعال، توحرصفات، توح ، و وث    ذوات حدایرنكه ذات خدا را ونزك
ال ندایر، و حه غندای صفات آن هن صفیت گر خد ر از او كیسررا، و غ كیس ر از خود او هن فعك
ر خلدا را رلغ ، پس چگونله عذلادتمیدان ید ارحعه را وا خود هبتر ورن توحی. و ارا عذادت نكین

 .میكن یو
ال ونتشر كردهینكه اخو تخك ا  نیه چنلرن اتخ كه چلون ولتهج صلوفینا را اخاند ا ن جهك

ن را یاد  رفتند و اخاز وطالج وا را  اتخ و خواتتند كه وتهج خود را ونتشر كنند، پس حعیض
 ن وتهج حلا ولتهجیند اخوستهسك خود كرده در جمالس وتهج خود را داخ  كردند تا حگو

ن را یل  وزخرفات را  ل  كلرده بودنلد و اركه   اتخ. چنانكه در تاب  كردند كسای یكخوا 
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 وقاوله. پلس چلون آن كتلاب را كیسل اهلل ورحلوم اعلیل خرحه اتن ش ینوشته بودند وسمك  كتای
ن كتاب یخ، آن ب ر وار اتن خود را پاك كردند و كتاب را پس دادند و فروودند ارآورد در نزد ش

شلان خدر ثذلوت حطلطن ا یچلون ولن تلع كننلد، حلیل یسلخ. پلس حلاال هلن چنلان ولرن از ون
 توانند. یكنند؛ حكنند آ ه و ی ونیشان هن چنخكمن، ا یو

آنكه وساج   ام. و حال  فته گر بر ون دارند كه ون چرا در وسأله فروع، خطیفخد و حبیث
ولله  كلله نوشلته یا هرلفروع اعللطم  یگلر از علهللاخد یو  عللام كلله حبللد بلر آن دارنللد، ووافل  عطك
وه و علهاخبر ا ام. پس ا ر حبیث نوشته ن یلولن هلن ا یگلر دارنلد و اعتقلادخد ینا دارند، بر عطك

 عه، زندقه و كفر اتخ.راتخ كه خطف ا اع ش
، نعوذحاهلل یا ند تو قدح علها كردهخ و ین اتخ كه ویگر كه حا ون دارند اخك حبد دخو 
 كه هلركس قلدح در علهلا می وج یاز وا صادر شده حاشد و وا و یكطو نیاهلل كه چن ون غ ج

س النامـج وـن نصـج لنـا یلـ دخلفروا ی  قلول اولام كله ولرلكند كافر اتخ و ناصج اتخ حه دل
حمها بل النامج وـن نصـج لكـن و هـو  احضض حمّماا  و آل ق ل ایّن خجتا احاا     الّنك لنیالغ اهل
ّّ  غایلیواز فروودند رو ن عتنایعلن اّنكن تتوّلونا و انكن ون شخ ین النامج م و  مام ام سـرق ام ز

نكه وا خا توان كرد و حال یشان وخعلها حاوطن ف اجلند و چگونه حاوطن ف اج  را قدح در ا
سللخ وگللر از حللاوطن آن اخللت حشللود. رده نخپسللند یچ علهللر و هللمیكنلل یشلان اخللت علللن وللخاز ا

اثـو حاالعهـالد خلفروا یچنانكه اوام ول اراهـا ونج ال تـه و خو ا. مـلح  ااّل بوال ة یلیـو ا. زكـ  و ال
 یك علاهخلپلس هلركس قلدح   لرواهتـامیتهام حه و االمرار ح  اجله و القغ ل ون محلهتا و التسلخاال

شتر را حكند چه نوعًا و چه شخصًا كلافر اتلخ. پلس حله یا بخا ته عاو خا قدح دو عاو خحكند، 
نكه تواد هن ندارد كه خشنوند درحاره وا، حا ا یام كاالنعام وكه از عو اصیل خ یخك رواخحمض 

عرلدر غ ی ، وانگهلرلدل ی یحفههد عذارت ولا را، قذلول نكننلد، وانگهل چ ره كله هلرلعل یاب ولدك
ند و حشنوند و خاینكه خود بخشان تا اخالفور قذول نكنند از ا دانند علها. پس یف یز منیرا جا یفتو

سخ، پس مشلا رن حرف از ون نیشان را دادم و  فمت اخا ر جواب ادارند بررتند.  یا ر اشتذاه
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نلد نفل  از خاینكله ا لر بخنكنند. و حال ا انصایف دادم، پس ی و شایف د و ا ر جواب كایفخریبرت
ام در  اولدهرخودشلان دارد و ولن حله جهلخ نفل  ن ینلد ضلرر از بلراخارخودشان دارد و ا ر ن یبرا
اتخ خند نقّ حه رخارشان نخخواهن كه ا ر ا یمن یدخارم و ورند ال وسجد و حمرایرنجا و خخا

. میهسخ كه حا هن خبور جای رند، و نه وال وقیفركمن كه دور ورا حگ یون برتد، و نه ورافعه و
كننلد كله ولطك  یول یضرر دارد كه اول درس خواندنشان تلع نا ضرر بر ون ندارد، بر آن كیسخا

از اصول را خبوانند تا حاب ورافعه را  یرند و قدرراد حگخه را رحشوند و چند وسأله از وساج  فقه
دا كننللد كلله هرشللج پلللو خبورنللد. و ا للر ورافعلله نكننللد و درس یللوقللخ اوضللاع   ند كلله آنخحگشللا
شان دارد. و اوا خشود، پس اجتهاع كه نشد ضرر بر اوضاع و پلو ا یند، دورشان اجتهاع منخنگو

نداشخ  یا  وزهمیدخ دمیار پلو خوردر. وا حسمیا را ترك كردهاتخ خ و رمیوا از پلو و اوضاع  تشت
ش یرا  ل ایرلتلر دن شان آنخ؛ و چنا ه امیرر اتخ ترك كرد  یمیدخاتخ را دخ، و رمیوا  تاشت

 از وعاشلرت حلا میقدر وتلأذك  شان. واهلل آنخ برخطف امیش كردین ترش را  یانداختند، واهن ا
ظ ر خ اذا ا رت الغاع و مل شرت ولكن چون اوام فرووده اتخن وعایشوم از ا یوردم كه خفه و

شلود و شلده بر لرف  یدا ولیكه   ذهتا وأوورم كه حدعهتای العامل علهه اجلهه اهّلل حلجام ون النار
ته آ ه حدعخ آشكار شده، متام و كلمن.  یا را اصطح ولهی و مهه خرابمیمنا یكمن و حبول اهلل و قوك

غة اشـّا وـن یالضكند؟ اوام فروود  ید خدا چه حا مشا وردان یا وخد آرخ كنذرن ا ر غیپس حعد از ا
ا خلكنلد،  یا حلد نگلاه ولخلرود،  یحلد راه ول حگلوی ذخ آن اتخ كه حه كیسلرو فروودند اق ك غ الزنا
حلدتر  ا لر حگلوی ا جلاهیلخلن را هن حله وثل  خلودت یكور اتخ و لن  اتخ؛ و ا نكه حگویخا

 یقدر حلدتر اتلخ از زنلا؟ و ا لر علاه چه دای یو را حكین عاقیل كخ ذخراتخ از زنا. پس ا ر غ
ذلخ علاو حله عللن رنلدارد. ولكلن هر لاه غ قدر حد اتخ كه حد و احصای د پس چهرنرحاشد بذ
خل ، نعوذحاهلل چه  یآهذر اتخ بر ادنایه وث  شرف  ركه شرف او بر عاو فق خ را حكینیب اه 
خ حلا علاو حله فقله یلب لخ علاو حله عللن اهل رو فروودند كه ف  كه چه خواهد بود بر آن. میحگو
قلدر اتلخ  نیلبلود كله ا یاعهال حد یذهتارن غیا. و ارلخ آخرت اتخ بر دنروث  ف  یهاهر
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ا خشان؟ آخقذاحخ او، پس ا ر آن عاو را نسذخ حه كفر حدهند نعوذحاهلل چه خواهد كرد خدا حا ا
لد حله نلار احلد خورنلد؟ پلس عذلد خلود را ین را برمنلیقذح ا دن از رد و حله حملض شلنرلوكن یخملك
 د.خد و قذح عه  خود را برخوررر وا را وكنر، تكفیدروغ نادای

ن بود كه ینجا و كطم وا در اخد وا را حه ارگر خدا كشانخنا نذود، دخاحلاص ؛ وقصود وا ا
د خا ن آودهید و چون حه  لج درن حكنیقدر وتعخ خود  لج در د  كه هر كدام از مشا حهمی فت

ال و رلد، حله اهل  و عخد، و چون بر ردخاوری را ها بمید، واجج دوخا و واجج اول را عه  كرده
د خا دهرخ را شنیب د. چه ف اج  اه خا دهرد آ ه را كه شنررفقا و دوتتان و اقوام خود هن حگوج

د و رلكن ا هن تریقنكه از بركخ امئه، مشاهخشان را، تا اخشان را و چه از وساج  اخو چه وطالج ا
از  ینللد و حترتللند از دورخد حللتر كننللد و  لللج علللن مناخانللد شللا دهرهللن كلله از مشللا شللن كسللای

 ن.یخ نكنند حعد از اردوتتان خدا و وعص
 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ازدهنخووعظه »
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  فلـوال ن ـر وـن ا:خـفروا یشأنه در 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

مشلا و  یاتخ از قلرآن و قلرآن فرولان خلدا اتلخ از بلرا یا فقره كخه خن آید كه اراواًل حدان
كه چند اتخ  یفرد؛ و در آن تكلرمشا خبوامن و مشا حه آن فروان عه  مناج ید فروان خدا را براخحا

نذاشللد، الذتله آ لله در فروللان  پادشللاه كیسل یاغخلد. و ا للر رللنكله مشللا عهل  حكنخواجلج اتللخ ا
فها  لج علن اتخ و واجج كرده اتلخ راز آن تكل یكخپادشاه حاشد عه  خواهد كرد. حاال 

عهل  حله  ین حكلن را، و هر لاه حنلاید ارد قذول كنرستراو ن یاغخد و ا ر رنكه  لج مناجخبر مشا ا
هلن كله  ید آنقلدررلشود و هر اه عه  نكن یاد وخان مشا زمیاال خورده روح د خوردهخاردن را  تیا

ن رزق روح مشا اتخ. و چنانكه هر اه رزق حدن را حه او یشود؛ و ا یخورده متام و هسخ خورده
ان حله او نرتلد الذتله خواهلد ولرد. و آن عللن میلاال رد، روح تو هن هر لاه روحرو ی، حدن تو وینده

 یرد و حدن مشا حله ونزلله قذلررو یان مشا ومیاال د روحرنزد وا اتخ و ا ر او را اخت نكن اتخ و در
وشآول  عینخ زرمت املقابر كن الّتكاثر حیّت یاهل دخفروا یكه و   قوله تعایلررود. حدل یاتخ كه راه و

قذلور ارت قذلور؟ و خلچله ز علینخد قذلور را. حلاال رلكن یارت ولخلكرده اتخ كثر ا مشا را چنانكه ز
چند صذح  یاتخ. پس قذور یشان حه ونزله قذرخان آ ا ورده و جسد امیاال اند كه روح كسای
اش را حله  فلهرا راه وهخنكه خچند، حه جهخ ا یدن قذورخروند حه د یزند و ورخ یشود برو یكه و

 ادیخللكلله حاعلد ز یا ا وسلألهخللحگترانلد،  اش را حللا كیسل ا ورافعلهخللد، خلدفتلر برتلاند و ثذللخ منا
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 .یود و چه نصارهیو چه از  آقا و چه از كتج تینك  رد چه از فطنراد حگخاتخ او حشود خر
روح اتخ حله او نلداد، او ولرده اتلخ؛  یان را كه غتامیاال د كه هركس روحخدرپس فهه

ان مشا زنده حاشد. میاال د تا روحر  علن حكنرحتص یروز ن واجج شد كه در هر شذانهیپس حنابرا
 ـة خ لج العلـن فرو  كّل وسلن و وسلهة  ة عّخ لج العلن فر فرووده اتخ آهذریچنا ه  
سلخ. ولال رچ نیالـا ت ّق وا یفیل كه خدا فرووده اتخ ینخد كه آن در. حاال حدانكّل حال عّ
د داشخ؟ كه خدا لعنخ كرده اتخ هركس را كله حلجك خاو را حا اتخ اتخ و دوتیتخا و رردن
 اتلخ كله نیسخ، پس مهلرن نیتخ در دلش حاشد. و ا ر ااخال ررا خخاتخ داشته حاشد خر

 .می و یون و
د و اجهتلاد در او كلرد و رلد فههخل، و اصل  او را حایاتخ و فرع ن اصیلین دیا یو از برا

د او را كرد. و اص  او وعرفخ رد از عاو اخت كرد و تقلخرا نكرد در او؛ و اوا فرع او را حا د كیسرتقل
جمهتد اتخ و وعرفخ اشخاص اتلخ. و اولا فلرع آن،  لرف  افعلال  خ وخد و نذوت و والرتوح

د و فرع او  لرف  اقلوال و رن اركان اتخ حدون تقلین، شناخ  ایشخّ اتخ. پس اص  د
قدر اتتقاوخ داشته حاشد و چنان  د آنخن خود را، حایافعال اركان اتخ. و هركس شناخخ د

 مین، او بر اعتقلاد خلود وسلتقیبر ردند از آن د داشته حاشد كه ا ر مهه علها و مهگنان او ینرقخ
ن اركلان ارحعله شلد و فلرع آن یلن مشا وعرفلخ این اص  دی او. پس حنابرانیقخد بر خفزایحاشد و ب

داند او را و  یگانه، الذته عادل هن وخخدا را شناخخ  ن. حاال هر اه كیسیا یعه  حه وقت ا
نلا داخل  شلناخ  اتلخ. ا لر او را خد و مهه ادان ین صفات را بر او وی  ارقادر ا ر هسخ،  

داند.  یاو را قادر دانسخ مهه صفات را از او و شناخخ قدرت او را هن شناخته، و هر اه كیس
ن اتلخ، علادل را یلنلا داخل  اصل  دخن؟ مهه ایمشارند از اص  د یپس چرا مهان عدل را و

را هلن حشلهارند، و  ییارند، حملهن حشلهارند، و رازق را هلن حشلهارند، وهكلتا خلال  را هلن حشله
نلد چهلار تلا و چله خخ را حشلهارند وهكلتا صلدهزار هلزار صلفات خلدا را حشلهارند. چله حگورمم
ند صدهزار تا، كه اصلش مهان چهلار تلا خند چهارهزار تا و چه حگوختا و چه حگو ند چه خحگو
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و  تلا حگلوی خسلیدفعله دو ب كخلو  تلا حگلوی تلا را چهلار ده دفعله چهل  كخلشود كه  یاتخ. و و
 .تا حگوی دفعه هشخ پنج كخ

آهذر صادق اتخ. پس هر اه او را یكه   دای ی، وآهذر را شناخیتیكه   نی مهنیو مهچن
د هبشخ خد وعاد هسخ و چه حفرواخكرد؛ چه حفروا ی خواهمید تسلخهرچه حفروا صادق دانسیت

ان یلود را با صلفات خلخلهسلخ،  یا حشر و نشرخا حساب هسخ، خا جهمن هسخ، خهسخ، 
نلا داخل  نذلوت خد حه هر نوع. پس وطاع اتخ و قول او حجخ اتلخ بلر واهلا، و مهله اخفروا

د خآهذر حفرواین مشرد؟ هرچه را  ید او را از اص  دخدارد عدل كه حا اتخ. پس چه اختصای
ه و براهخنذا  قلدر كله در قدر كه فرولود علدل هسلخ و مهلان  ثاحخ كند بر وا. مهاننید كه حه ادلك

 كند. یخ وخوا كفا یرا، از برا ی رقرآن فروودند چ
خ خند وسلكن اتخ و مهه صفات او داخ  والخفروا یخ امئه، آ ه وخ اتخ والنیو مهچن

 می كله  فتلمیتلر كلرد نكله ولا آتلانخا ن؟ و حلالیلد از اصل  دخمشار یخ را وخاتخ. چرا مهان وال
 او را ندانستند. یمهان اتخ جا؛ ی ران در نرفته اتخ چرد اتخ و از ورعدل، داخ  توح
آهذلر فرولوده اتلخ كله ید حتهلًا.  رلن خلود حكنیلد  لج دخن مشا و حاین اتخ دیپس ا
آهذللر را ید و نله  خللا دهخلنكله مشللا نله خللدا را دخد و واجلج كللرده بلر مشللا و حلال ارللن حكنیل للج د

واضح اتخ كه  ن حال؟ین خود در اید در شناخ  دركن ید، چه وخا دهخد و نه امئه را دخا دهخد
د، پلس واجللج اتلخ بلر مهلله اهل  زوللان كله عللاو عصلر خللود را خللررد از علاو عصللر خلود حگخلحا

ن یلد دخل، پلس از او اخلت منان. و چلون او را شلناخخ كیسلین اتخ از اص  دیحشناتند، و ا
ه و براهیخود را حه ا ن ینا اخا رند؟ تذج ناخویشر  یكه  فمت. پس چرا نقّ بر وا و ینرن ادلك
 یبودنلد و  عل ینصلار ی رتلخ بودنلد و  عل آتلش یآهذلر  علیكله چلون اول حعثلخ   اتخ
ه نفروودند.  ارجهخ تكال نی رتخ بودند، پس حه ا حخ ن بود كه یف اول او ارخ تكلخف شاقك

اهّلل  دخفروودند هركس حگو اله ااّل  كلرد میشلود. پلس هلركس تسلل یاو واجلج ول یهبشخ از براال
 نكلرد آن مید حاشلد و هلركس تسللرلشلد كله توح یكلخن او یلصل  دن شد و این را صاحج دیا
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نا خدند و ارهن رتان حه یاز اول حعثخ  تشخ و ن ج ین نداشخ. و چون چندیب ر وار را، د
ر و شلخك هلر دو ر فتند خ یو ن داشتند دو فرقه شدند، و حعیضی فتند خدا هسخ و د یهن كه و

ن یل. پس فروودند هركس خدا را عادل حداند، دكند ی فتند آن هلن من یو از او اتخ، و حعیض
آهذلر را، یش  خن دوفرقله فرولایل كردنلد از امین ندارد. آ ا كه تسللیدارد و هركس عادل نداند د

د و عدل. و آ ا كه عدل را قذول رشان دو تا شد، توحخن این شدند و اص  دیپس صاحج د
گلر كله خد یرفتنلد. و حعلد از چنلدین تشان نداشخ و از آ لا خا یاز برا یدشان رررنكردند توح
ن او متلام اتلخ و هلركس یلآهذر حدانلد دیدند فروودند كه هركس ورا  رهن رتان حه یوردم ن ج
د و رلتلا شلد، توح ن او تلهیل اور آن ب ر وار را كرد، اصل  دمین ندارد. پس هركس تسلینداند، د

 شان.خا یبود از برارر  د و عدل آ ا هن یر نكرد، توحمیعدل و نذوت. و هركس تسل
را اوام خود حداند  دند فروود هركس عیلرهن رتان حه یگر وردم ن جخد یو حعد از چند

كن  وواله فعّ ن او متام اتخ، و حعد فروودید آن را واجج كردند بر ولردم،  و دوتیت وواله ون 
كهل  لكن دیالن او كاو  شد چنانكه فروود یخ كرد دخپس هركس قذول وال و امته  نكن خوم ا

خ شد. و خد و عدل و نذوت و والرن او توحیو اص  د نا  خ  لكن االسالم دیو رض كن نعهیتیعل
د و عللدل و نذللوت او حا لل  شللد و از او قذللول رللن شللد و توحیللد خ نكللرد یخللهللركس قذللول وال

شلود  یاز او قذول من چ عذادیرسخ و هرح نرصح یچ اعتقادرخ، هخراكه حدون والینكردند. ز
اراها ونجروودند چنا ه ف تهام حه خته و االخو ا. ملح  ااّل بوال ة یلیالاثو حاالعهال و ا. زك  و ال

د اعتقلاد حله خل. و چون امئه فروودنلد كله حا لرواهتامیو االمرار ح  اجله و القغ ل ون محلهتا و التسل
قله شلود، ولردم دوفر یك ولخل ردنلد در حمشلر و حسلاب هر ینكله مهله ولردم برولخوعاد كلرد، حله ا
ن یلنلا صلاحج دخنكله وعلاد حل  اتلخ، پلس اخ حله امی دارمی فتند ولا تسلل یو شدند. حعیض
د و علدل و نذلوت و اواولخ و وعلاد. پلس آ لا كله حله رلتا شلد، توح ن آ ا پنجیبودند و اص  د

واندنلد كله   حلایقنیرون نرفتنلد بلر مهلیلن و آ لا كله بیرون رفتنلد از تلدیلوعاد اعتقاد نداشلتند، ب
د ا لر خل و یدهلد ول یك وثل  ا فلال، خلود را حركلخ ولخل ن چنلد اتلخ؟ آنیلاصول دند خ و یو
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 می لوج یز اتلخ ولرلچ نلد آن چلهخ پلنج اتلخ؛ و ا لر حگومی لوج ین چند اتخ، وی رتند اصول د
تلا   شلشمی لوج ین چنلد اتلخ، ولیلند فروع دخخ و وعاد. و ا ر  وخد و عدل و نذوت و والرتوح

  مناز و روزه و مخس و زكوة و حج و جهاد.می وج یز اتخ ورچ ند آن چهخاتخ، و ا ر  و
اول را  یعللخ جموتللهارمهللان  ذ نللد، حعیضللرتللاب  حاق یعهتللارپللس وللردم حلله مهللان  ذ

دهند و كهنه  یر و شكر حه آب وركنند و ش یكنند و آتش حه حام و یو یدارند، چنانكه تفره تذ 
خواهند  یحندند و و یحه ونذرها و كهنه كردند. و حعیض یحندند، چنا ه جموتها و یحه درخهتا و

از آ ا هنوز بر  خواهند. و حعیض یها وراد و  اقچه از اواوزاده وراد از آن حاص  شود، و حعیض
احه را حركخ و ند و چنانكه تینك را حاقهیقه ت ك خ ر دادند، پس آن  یدر وقخ تشهد انگشخ تبك

ند، و هنوز خ و یانگشخ شهاده و فتند چنانكه وردم هنوز آن را  یانگشخ را انگشخ شهاده و
ك شلدهخمنا یشان اخت وخعلن را از ا  اتلیتخنكله آقلا حشلوند و رخانلد تلا ا ند و حه كتج آ ا وتهسك

سخ؟ از ر تارند، نصاب اتخ. از ك یش آن آقا ویكه   اول كتای ینیب یدا كنند. چنانكه وی 
، چكاره بود؟ ك زیخسخ؟ از رز ك تارند. ا یه در نزد او وخ. حعد هداابونصر. چكاره بود؟ تینك 

. حعلد ف. چكاره بلود؟ تلینك خد شرررترسخ؟ ور تارند، از ك یش او ویر  رگر صرف وخ. دتین
. وهكتا اخت او از كتج والك. چكاره بود؟ تینك  سخ؟ ابنر تارند، از ك یش او ویرا   یو رت

ا خره اصول را خبواند دو كخند. پس رخواهد حه وسند ورافعه حنش ینكه حاال وخهسخ تا ا تینك 
كنلد و ولال  یچنلد را دور خلود  ل  ول یوقلخ تلوچپ خوانلد، آن یاز فقله را هلن ول یخنوانلد، قلدر
ار رصلاحج اوضلاع و اولوال حسل كنلد و حله انلدك زولای ی و رشوه را    ومیتخج و خاوقاف و غا

 یرا جارشان اتخ كه در دتخ آقا اتخ، و احكام خشود و هرچه فتوا دهد، مهان قواعد ا یو
 تازد. یو

فه رن اعتقاد، قول ابوحنین پنج اتخ و ایشان اتخ كه اصول دخحكن ا كخ له  از آن
نكله وللا خكننلد. و حلال ا ین عهل  ولیلا حله اهین پلنج اتلخ و تلل ك یلد اصلول دخل و یاتلخ كله ول

ف رـذ وـا رـال نلدخفروا یاند و و را بر وا حرام كرده  له عه  تینك   حه احكام امئه، از آنمیوأوور
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ر ریلن را تآیل امیسلخ. ا لر خبلواهرر نیپلت ن، كله چلارهیل رفتله اتلخ ا یوعروعهلتا چنلان شل القوم
آن ب ر وار     یهزار نفر از برا كه پنجاه ر كردند وقیتراو شود كه لشگر ح رت ی، چنان ومیحده

یتیح هللا بخخواتللتند منللاز تللراو یشللده بللود. روز ر رللاو از عهللر بللود. پللس ح للرت اورنللد كلله تلل ك
شان خاد واعهرا واعهرا از اخن مناز؛ فریشان را از اخد اخشان كه ون  مناخحسن را نزد ا تادند اوامفرت

خ تو را متام كند. و حال یو حلند شد كه عیل د كه حا وجود خاید ننگتان بخنكه مشا حاخا خواهد ت ك
ر حاشلد، رلاو نوكر ح لرت ا هر اه كیسخد. آرد، از دمشن او اخت علن كنرهست نكه دوتخ عیلخا

كه نن  اتخ بر  رد؟ الذته نقّ اتخ، چه نقیصرره و وواجج از عهر حگرسخ كه جرنقّ ن
رود از عهلر  یاتلخ منل كله دوتلخ علیل نیرد، مهرا یاز  رتنگ ومونان، حلكه بر امئه. و ا ر كیس

ن یلشلود ا یرد و  ردن نزد دمشن او كج كنلد؟ منلرنان نگ از عیل رد. چگونه دوتخ عیلرنان حگ
ن اتلخ یلد مشا كه ا ر نه ارنرنه او وعوج حاشد. بذررا كج  تارده حاشد و آج نكه از اول یپخوگر ا

ند اص ، عدم خ و ید عاو حاشد، وخ  هسخ كه اوام حاره و دلخد و آخنكه هزار حدخچگونه حا ا
 یپ ین كجلیل؟ و چگونله ایكلخ یكلخا را چگونه چاره كمن هین ت ك یعلن اوام اتخ. پس مهه ا

ن حنلا نذلود، هرچله از امئله یآلود اتخ؟ واالك در اول ا ون كمن كه از مهان ترچشهه   ریاول را ب
كردنلد و حله مهلان عهل   ی فتند و ضلذط ول یگر وخكدخكردند و حه  یدند مهان را ضذط ورشن یو
كله  ، وگلر مهلان حملض خذلر از امئله. چنانكله وقلیتان بود و نله دریسردر و كردند. نه كتای یو

نله، پلس او را نصلرت كردنلد و هرچله خدر وكله نصلرت نكردنلد، آودنلد در ود آهذر رای  ح رت
آهذر بودنلد هرچله را كله یك  خكه نزد یفروودند،  ع یو یثخفروودند و حد یح رت ووعظه و

كردند و نذودند در خدوخ  یشان كسج وخا یكردند و چون در حازار رفقا یدند ضذط ورشن یو
كردنلد و حله مهلان  یده بودنلد و ضلذط ولرآهذلر شلنیه از  دند آ لرشلن یشان ولخآهذر، پس از ای 

بودنلد و  یوكلار یشلذان بودنلد و  عل یكردنلد. و بلر مشلا واضلح اتلخ كله ولردم  عل یعه  و
ن یلاحا ا بودنلد. پلس ای كال بودند و در ب یاحا ا بودند، و  عیكار بودند و در ب زراعخ ی ع
گر و حله آن عهل  خكلدخ رفتنلد از  ینلّ ولشلان و حله خد حله اررتل ید دتخ حله دتلخ ولخاحاد
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 كردند. یو
فه شد. را رفتند و احاحكر خلراز دن آهذری  نكه ح رتخن ونوال بودند وردم تاایو حه ا

 فخ  یده بود از آن ب ر وار وردند، پس هرچه را كه خود شنر رت یآودند از او وسأله و یوردم و
 فخ. و ا ر  ید و ور رت یآهذر، ویه بود از  درك از اصحاب كه شنخدانسخ از هر یو هرچه را من

نكلله خا اخللف نداشللتند، خكلله ح للرت تشللر یدند و  للاهر رتلل یر وللرللاو دانسللتند، از ح للرت یمنلل
 كرد. ی فخ آ ه را كه اجهتاد و یخود و یتوانسخ از او بررتد، خود حه رأ یمن

 فلخ،  یولا خود خد، ر رت یو ی ر حعد از احاحكر در خطفخ عهر هن هركس چنیو مهچن
ك از اصلحاب را خلر كلرده بلود، هررار را تسلخرات حسلخلد. و چلون والر رتل یر وراو ا از ح رتخ

ش خلود یده بود از  لرشان بررتد پس هرچه را نشنخنذود كه از ا و كیس یفرتتاده بود حه حلد
 داد. یكرد و جواب او را و یاجهتاد و

نكله در خا آن دوتا بلود. حلیت ش ازی بود در خطفخ عثهان، حلكه اجهتاد او بنیو مهچن
كرد او را حه اجهتاد. پس مهله آ لا هرچله را  یفرتتاد، اور و یاز اصحاب را و یكخكه  یتخهر وال
ِن علن امئه ید كه جمهتدركردند و مهان اجهتاد واند. ولكن  هان نكن یدانستند، اجهتاد و یكه من
، آ ا وقلكدان امئهمی و یرا و و  عتنا املتعّلهـ .یحنن العلها  و ش ه فروودنداند چنا  ، حاشا و كطك

ش خكننللد، مهللان فروللا یشللان. پللس از نللزد خللود اجهتللاد منللخنللد مهللان اتللخ قللول اخهرچلله حگو
شلانند خر از اركه غ را در دتخ دارند كسای شان اتخ. پس قواعد تینك خش اخ، فرواامئه

 رفخ عاو را از خذاثخ آ ا،  نكه هلهخ فراخجهخ ا ند كه  تاردند خلفا. حهرو بر آن حدعخ حاق
 اد كردند.خخ در دلشان بود و هلهخ را زیب اه  و آ ه كردند از نزد خود كردند، و دمشین

دند كه خشان دخار كردند. پس ارحسن صذر را اخت ه، ح رت اوامخنكه در عهد وعاوختاا
چ ركردنلد و هل یر، و اولام صلذر ولرلاو كلردن ح لرت او وأوور حه صذر اتخ، حنا  تاردنلد حله تلجك 

جا تلجك كننلد آن ب ر لوار را، و  ن نكردند نوشتند حه ا راف كه مههیفروودند. پس اكتفا حه ا یمن
زه حدهنلد، و یثلطث را حكنلد حله او جلا ین هن اكتفا نكردند  فتند كله هلركس ولدح خلفلایحه ا
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ن هلن یلا دند كشلتند. حلهخن هن اكتفا نكردند، اصحاب را هرجا كه دیكردند و دادند. پس حه ا
خ بلود یب ا جعفر و ا اء اه خا حمهد خ نیا حسخا حسن خبود  اكتفا نكردند هركس ا ش عیل

ن هلن اكتفلا نكردنلد هلركس را كله  هلخ یلخ را هن متلام كننلد. و حله ایب كشتند كه اتن اه  یو
رفللخ و  یداشللخ، ولل دمشللین حللا كیسلل كشللتند او را. وللثًط ا للر كیسلل یزدنللد حلله ا للاء امئلله، ولل یولل
 حدتر شد نیكشتند او را. و مهچن ی اتخ، پس ونیا حسخا حسن خ ن عیلی فخ كه اتن ا یو

حا آن ب ر وار مناند وگر مهلان هفتلاد و دو نفلر كله كشلته  و كیسنیحس تا عهد ح رت اوام
ن یلد یقلدر صلادق نكه در عهد ح لرتخشد عصر حه عصر تاا ی حدتر ونیشدند. و مهچن

ش از آن یحاقر هن   ن هلهات كفر هاهر كرد. و ح رتیدر ا یهاهر شد و آن ب ر وار اندك نور
صادق  د را از ح رتخشتر از احادین اتخ كه بیاد كرده بود نشر ف اج  را. پس اخب ر وار، ز
 كنند. یخ وخحاقر روا و ح رت

ار رشلان هللن حسللخلخ را هللاهر كننلد و كللطم ارصللادق خواتلتند ف لل پلس چللون ح لرت
خ شلده دور آن ب ر لوار، رلد  عخل وار  ل  شلدند و چلون ونصلور دن بود، ذهتا دور آن ب ریررش
صلادق حكننلد و كلار او خلراب  خورده مهه خل  از او حگردند و رو حه ح لرت د كه خوردهرترت

ر حله او  فلخ ا لر یلر خود وشورت كرد كه چه حكلمن؟ وزین برآود و از وزیر ایشود، در صدد تدب
كننللد.  یشللد و وللردم تللو را لعنللخ ولل یحللدنام خللواه هرللاو ، پللس تللو وثلل  حللیناو را حكشلل یخبللواه
صادق را حداند در آجنا  را كه وساج  ح رت را درتخ كرد خبصوصه و كیس جای كخسخ خحا

خواهنللد  یهللن حلله او داده شللود، تللا هللركس نللزد او بللرود، مهللان وسللاج  را كلله ولل د و  للویلرنشللان
صلادق براشلند.  و از دور ح لرتفته  لول شلوند خهن حدهد حه وردم تا وردم فر د، و  ویلخحگو

فله را كله از مهله آن ررا تلاختند و اتلن او را ودرتله  تاردنلد و ابوحن جلای كخلپس اور كرد تا 
ِس قرار دادند و  ویل یصادق را و شتر وساج  ح رتیوردم ب هن دادند حه  دانسخ در آجنا ودرك

فله درس رن ودرته و نلزد ابوحنید در اخایهركس كه ب ی تاردند كه دامئًا حاشد از برا او و حنای
ال كه نزد ح رترخبواند، و اتن آن را وه آودند نزد  یصادق بودند و فه  تاردند. پس آن جهك
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ن كله یلدهلد،  فتنلد چله هبتلر از ا یهن ول د و  ویلخ و یدند مهان وساج  را وخد یفه و ورابوحن
 نی. پللس چنللمیكنلل صللادق هللن منللاز ، و حللا ح للرتمیررللهللن حگ  و  للویلمیررللمهللان وسللاج  را حگ

صلادق فراولوش كردنلد.  فله و از ح لرتركردند تا قلذحش بر لرف شلد و واندنلد نلزد ابوحن یو
 داشتند و اه  حمذخ بودند. وعرفیت شان كه اندكخا یصادق عقط پس واندند نزد ح رت
را در آجنلا ورشلد قلرار  یثلور انرگلر تلاخخ و تلفخد ییگر كرد و جلاخد یریحاز ونصور تدب

قللرار داد و  یو آشللكار د و حلقلله قللرار داد و ذكللر خللیفرد و كفللن  وشللرپشللن  وشللداد. پللس او 
د در آجنا او را نگاه دارند. خایفقراء در دتخ او بود كه هركس ب یاز برا قرار داد و وایل یا تفره

 یثور انرنجا. پس تفخخورده در ا آودند خورده یكه وانده بودند نزد آن ح رت و پس آ ای
داد. پلس دور او  ل  شلدند و از نلزد  یشلان ولخحله ا داد و  لویل یداد و تفره و ی  وخحتو وایل

  خلحتو رفتنلد نلزد ح لرت و اخلطی ی رفتنلد و ول یو آودند نزد او و  ویل یصادق و ح رت
 ان واندند.رنا هن نزد تفخنكه اخآودند، تا ا یدادند و و یو

 فلخ و  یبلود از ح لرت ولده ررا كله شلن دانسخ وساجیل یفه ورپس هرچه را كه ابوحن
د كننلد. پلس رلگلران هلن تقلخ فخ كه د یكرد و و یدانسخ از نزد خود اجهتاد و یهرچه را كه من

ار رن اختطف حسید از آن عهد تا اوروز. پس حا اخد، و وراد و وررده شده اتخ اجهتاد و تقلركش
اخت كند كه  سخ از كهخن خبواهد حایكه د ا كیسخكه در وساج  هسخ و در وتاهج هسخ، آ

ز رلسلخ متخنلا و حاخن دیلان ارلن خلود را از ویل دمید حشناتلخلاو ح  حاشلد و حا ل  نذاشلد؟ و حا
 كله میدانل یسلخ؟ ولرف ولا چرا تكلخفاتده، آ یناخمهه وتاهج و د نین خود را از ای دمیحده
 میدروانلدنكله در هرجلا خان وا  تارده تا ارد را در وخ  نگتارده و قرآن و احادخآهذر، وا را ضای 

 میكنل ید ولخ، رجوع حه قرآن و احادمیرا حشنو قویل كخ. پس هر اه میشان حكنخرجوع حه خود ا
 و ا لر میكنل ی ولمی او را و تسللمیكنل ی  ولیآهذر و امئه اتخ. هر اه وواف  آود تصلدیش  خكه فروا

خ ن  .میكن یاود، قذول منروطاب  كتاب و ت ك
 اتلخ كله نلزد تلینك  یخواننلد، ا لر علهل یعلن ولافته و او را خوع ركه ش ین علوویحاال ا
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، و رـذ وارـالف القـوم ، چنا ه فروودنلدمیحكن اند كه خطف تینك  اتخ، پس وا را وأوور كرده
خ اتخ. و ا ر وقصود علن اه یا خ اتخ، پس آن در نزد وا اتخ و یب ن خطف كتاب و ت ك

ن كسلاد شلده یلچقلدر حلازار د درلنرخ اتلخ واالك فلط. مشلا بذیلب هركس از وا  رفخ آن علن اه 
هلزار  خ شلشخلخ  ایلب اهل  یتوولان و كتاهبلا ده یكخده اتخ حه ررت تینك  یاتخ كه كتاهبا

 ده اتخ و كیسركشند او را، و آنقدر وانده اتخ كه  وت یهخ دارد، حا تن  و ترازو ورنار قخد
اند  كه اوام اور فروودهل    ر و كتاب كایفیال حكند و وث  كتاب ون ینا را كه رجوعخبرنداشته ا

ك خل لردد. پلس  یدتلخ حله دتلخ ول كنلد و كتلج تلینك  یكلس نگلاه منل چرحه اخت از آن ل  را، هل
د و تعصج داشته رقدر خوار وكن نین را اید و دخن خود حلند شوید د و یپرحه خود حكن ریرغ
 د.رن حنهاجی  درد و حتصرحاش

 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ازدهنووعظه دو»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ایلن ی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو.حین لعّل ن هینذر

 واجللج اتللخ شللناخ  میكلله  فتلل د حلله جللایرفه رتللخه شللرخللن آیللر اركللطم وللا از تفسلل
د تا خشان را. حاال حه متام دل خود وتوجه حشوخكردن اور ا میعد تسلاشخاص اركان ارحعه را، و ح

 د.خبذر یا رت هبرهرحص ی از رومی و یاز آ ه و
د اتلخ. و آن چهلار اتلخ: اول رلاز اركان ارحعه كه واجج اتخ شلناخ  او، توح یكخ
 د عذادت.رد افعال، چهارم توحروم توحرد صفات، تر توحمید ذات، دورتوح

مـل هـو سخ چنانكه خود فرولوده رچ حا ذات خدا نذوده و نره عینخد ذات، رل  و اوا توح
ك وا  احاخ ولا و ملی لا و ملخ اهّلل احا اهّلل الّصها مل  ن حداند كافر اتخ.یر از ارو هركس غ كن له 

س یلـسلخ چنانكله خلود فرولوده ركس وث  صفخ خدا ن چره عینخد صفات، رل  و توح
  . كهثله ی

للال ن چرر از خلدا هللرللغ علینخل، د افعللارللل  و توح  یاهّلل الــذ سلخ چنانكلله فرولودهركلس فعك
 كن.ییحیتكن مّث یمیرلقكن مّث رزمكن مّث 

 د كرد هز عذادت خدا. و هركس كیسخكس را نذا چرعذادت ه عینخد عذادت، رل  و توح
اّّنـا  یلا یوحیـمل اّّنا انا حشر وـثلكن  گر را هن وعذود حداند شرك اتخ و خداوند فرووده اتخخد

كا.  .خعهل عهال  ماحلا  و الیرجو لقا  رحه فلیاهلكن اله واحا مفن  ّبه احاا   شرك حعغاد  ر
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قتلًا و رحق یا د، پلس خلدا را شلناختهرلن چهلار توحیلحله ا ید كلردرحاال ا ر خدا را توح
د، حه چشن خود ربود. حاال ا ر فكر حكن یپس كافر خواه یا بود، و ا ر نشناخته یومون خواه

رخد درن را خواهیان ابره د خا د و كجا بودهخا ش از نطفه چه بودهید كه  رنرد و بذرحكن ید. و تفكك
دا ید، و اتتخوان در تن مشا  خد، و آه شدخد و از آن  تشته علقه شدخدرتا حه وقام نطفه رت
خلورده  ده شد، و حعد خوردهرد و روح در مشا دوخد، و حعد وتولد شدراو روج یشد و  وشخ رو

ض رد، و حله مشلا آنلًا فآنلًا فلرلنیب ید تلا حله حلاال كله ولخد و صلاحج هلوش و ولدرك شلدخلوك كردمن
ا خلود، خلده؟ آرن ونلازل رتلانیلرتد و كه تو را حه ا یض حه تو ورا از كه فخرتد. آ ید و وررت یو

نجلا ختلو را تلاخته و حله ا یا صلانعخل، یو آورد یدرن ونلازل رتلانیلو حه ا یخود را درتخ كرد
داند كه چه تاخته  ی و دانا اتخ در خلقخ و ومیتو را تاخته و او حك یالذته صانع ده؟ررتان
اء و رتل ، و رلدر او بلوده، چله خلقلخ انذ چه تاخته، و هرچه خل  كرده وصللحیت یو از برا

وان و چه خلقخ رچه خلقخ انسان، و چه خلقخ جنك و چه خلقخ وطجكه و چه خلقخ ح
كند.  ینا؛ و خدا لآو منخدر خلقخ ا اتخ و غریض حمكیتك را خنذات و چه خلقخ  اد، هر

پس حه هركس هن آ ه داده و هرجا هن آ ه  تاشته وواف  حمكخ اتخ. چنا ه صحخ و 
، و نلور و هلهلخ را ووافل  حمكلخ خلل  و جلوای یری، و علن و جه ، و  تقن، و فقر و غین

آود كه  یخود نذود، الزم و یا بر تر جانخاز ا یكتاخكرده و  تارده در هرجا كه  تارده. كه ا ر 
ك تر توزن خحكار برده اتخ كه ا ر  ن ولك نذاشد و از هن براشد. پس چنان حمكیتیولك ا

ش خك را كه ا ر  نجاخداند حمكخ هر ی ومیخورد. و حك یهن و نه ولك حهخ لف داشخ، هرآ
كلردم حله  یاحلخ هلن ول فلمت و ث ینه حمكخ هر جزء جزء از خلقلخ را ولخن جملس، هرآیداشخ ا
ه و براه  .نیادلك

 و عادل و صادق و میك تلطان حكخاحلاص ، پس خداوند عاو از حمكخ حالآه خود 
او  ی  حمكهلارلن وللك قلرار داده كله  یل و صاحج وعجزه و خوارق علادات بلر امی و حلمیعل

 یرضلها  عرل ها بواتطه او از خلدا حله ولردم برتلد، و  ر  فرحكن خدا حاشد در ولك، و  
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سلخ و یاء او. و مهله صلد و برو اوص  اتخرنیالنذ خ را او حه خدا برتاند؛ و آن، خامتررع
گانله اتلخ و قلرآن هلن از جانلج او اتلخ. خآهذر و امئه ا هار آودند و  فتند خلدا یچهار هزار  
شان خبرم و دمشنان ا یخ را حه هبشخ ویب  كه خدا در قرآن فرووده كه دوتتان اه مینیب یپس و

ن یلهلن هبتلر از ا یلرسلخ. و دللرن یا مهله مشاهلا و شل ه یاتلخ بلرا یهین حدیرا حه جهمن. و ا
شلات خ  فروارل كردنلد  میاتلخ و تسلل یكلخاء و رت  قذول كردند كه خدا رسخ كه مهه انذرن

 خدا را.
، از ف اج  میا  و  فتهمینا نشر ف اج  اتخ، پس وا آ ه حگوجخوا از ا حاال وقصود كیل

د امئله اتلخ و هلر رل، توحمید حگلوجرل  تاشلخ. و آ له از توحمی و خنلواهمیا االتر پا نگتاشلتهامئه ح
قتللًا خللدا را رد كنلد، حقرللد امئله ا هللار اتللخ. و هلركس اوللام را توحرلل توحمیكنلل یكلله ول یدرلتوح
ر رلاو د كرده چنا له ح لرترقتًا اوام را توحرد كند حقرد كرده اتخ و هركس خدا را توحرتوح

وعرفــة اهّلل  یة هـیــحالن ران ا جنـاب اّ. وعـرفیتخــا سـلها. و خــ هان و احلاذر فروودنلدتللل حله ح لرت
وجــّل وعـرفیت وجـّل و وعرفــة اهّلل عّز صللادق فروودنلد وعرفللخ اوللام مهللان  و ح للرت ةیــحالن ران عّز

د اوام و وعرفخ اولام. پلس هلركس رشود خدا وگر حه توح ید كرده منروعرفخ خداتخ، و توح
د كرده حشود خدا، رراكه ا ر حنا بود حدون وعرفخ اوام، توحیسخ. زروحد ناوام را نشناخخ، و

اهّلل ندخ و یهن و و تینك  یود و نصارهیپس  اله ااّل د حاشند و حالخ، حاال آهذلر ینكه  خا سخ ووحك
اهّلل اند. و وقصود از  ف  لفظ  د نكردهراند و هر ز خدا را توح و امئه را نشناخته اله ااّل سخ، رنال

ف را هن رنداشتند، خواتتند تكل یچون وردم ن ج آهذرینكه در اول حعثخ  خخ احه جه
و او در حازارهلا نلدا  یك نع  وذارك را دادند حه ونلادخشان خقدر حوصله ا شان برتانند حهخحه ا
اهّلل  دخكرد كه هركس حگو یو اله ااّل  د اتلخخنكله حلدخشود. حلا ا یاو واجج و یهبشخ از براال

اهّلل اله ااّل  هلن نیسلخ هلركس كله از خملالفخپلس حا اوـن وـن عـذایب و ون درل حصـن حصن ال
اهّلل ند خحگو اله ااّل ، نخا یهبشلخ از بلراال شلان از اهل  خسلتند ارشلان واجلج شلود. حاشلا و كلطك

اهّلل هبشخ. پس وقصود از  اله ااّل ن حله یسخ وگر شناخ  امئه  اهررد نرد اتخ و توحرتوحال
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 خ.رنوران
داده  ید. خدا در هاهر حه مشلا چشلهرنرآورم كه حه وشاهده بذ یمشا و یبرا حاال برهای

د و رللهللا را حفهه داده كلله حلله او وللزه یا د و ذاجقللهخداده كلله حلله او حشللنو د و  للویشرللنركله حلله او بذ
هرلرا حفهه یو تلرد یو  رو و درشیت یداده كه حه او نرو یا الوسه داده كله بوهلا را  یا د و شلاوك
ه تفكرد حا او. و درحفهه داده  و عقیل ال كینرداده كه در آن صور ا خ یر حا ِن تو هن خدا قوك

. و واضح اتخ كه خدا نه رن  و نه شك  اتلخ كله حله چشلن ا را ادراك كینهیكه حه آن وعن
ه او را حتلوان  اتخ كه حه  وش ادراك حشود و نه بوی ده شود و نه صویخد اتخ كه حله شلاوك

 یا اتخ كه الوسه او را حتواند درك كرد و نه وزه یو ترد یو  رو یتو درش یادراك كرد و نه نرو
ال رللله حتلوان خراتخ كه او را حله قلوه وتخ اتخ كه او را حه ذاجقه حتوان درك كرد و نه صوری

وارلقـ  اجلـن و االنـس ااّل   كله خلدا فرولودهمینلیب ید. و ولخاتخ كه حه تعق  درآ كرد و نه وعین
ام جلن و انلس را  خل  نكلرده عینخ. عرف .یل عینخد خفروا یوعغاو. یلر رو اوام در تفس عغاو.یل

كنـزا  ل  دخفروا یگر وخد  در جایمینیب ینكه حشناتند ورا؛ و وخوگر ا اعـرف  ا  فاحغغـ  ا.یـكن  
نكه شناخته شلوم؛ خبودم، پس دوتخ داشمت ا ون  نج پنای عینخاعرف  یفخلق  اخللو لك

رون یك از ودارك بخ چر كه خدا حه همینكه شناخته شوم. پس  فتخرا تا ا پس خل  كردم خلیق
د حه رتذه حنده و واها هن خآ ی مننیپاج د و اور حه شناخ  هن كرده و خدا هن از رتذه خدایخآ یمن

 از میعلاج   كله حله كلیلك می، حلاال چله حكنلمیبرتل  كه حه رتذله خلدایمیرو یحاال من یاز ورتذه حند 
د رشاءاهلل هبره خواه د، انرمتام دل و هوش و  وش خود را حه ون حده شناخ  خدا؟ پس ا ر

 د.خشو یرت وربرد و بر حص
كّلف اهّلل ن سا  خال ن برهان، و خدا هن فروودهی از شناخ  خدا حه امیچون وا عاجز شد

حا د؟ خآ یكند كه از وا بر من یاور و ی ركند. چگونه حه چ یطاق هن منخف واالرپس تكل ااّل وسع ا
حاشلد كله ممكلن  د شلناخ  خلدا شلناخ  كیسلخلكنلد. پلس حا ی اتخ و لآو هن منمیآنكه حك

حاشد كله اول و اشلرف و اف ل  و اكهل  و اعللن ولاخل  اهلل  د كیسخحاشد شناخ  او، و او حا
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نكه خدا بر وردم جلوه خكه ا ر الزم بود ا یان خل . حه  ورروقام خدا حاشد در و حاشد؛ تا قامئ
ر یسـا اماوـه وقاوـه یف دخلفروا یر ولرلاو ن. چنا ه ح لرتیر اركرد نه غ ی ور جلوه و نیكند حه ا
وـن عرفـه  آخر و فروود هركس او را حشناتد خدا را شناخته اتخ و فروودند ایل االدا  عوامله یف

تند و نفس   فقاعرف اهّلل شلان هلن وعرفلخ خآهذرند، ذهلتا وعرفلخ ایو چون امئه ا هار حم  نذوك
حله رتذله آ لا  اند و نه خدا از رتذله خلدای دهخود نه خدا را دهیاتخ كه  یهیپس حدخداتخ. 

را هلن كله  آهذلر و امئلهیانلد كله حشناتلند خلدا را، و   رفتله درآوده و نه آ ا حله رتذله خلدای
نكله خاند خدا را. حله جهلخ ا د نكردهرند، كه توحخهن حگو الاله ااّلاهّللاند؛ پس ا رچه  نشناخته
و جملوس و  یود و نصارهی نیشناتد. و مهچن یامئه اتخ شناخ  خدا و او امئه را من شناخ 
ند، كله خو چه نگو الاله ااّلاهّللند خد نكردند خدا را چه حگورك توحخ چرگر، هخ دنیو خمالف تینك 
راكه یرا شناخته حاشد. ز خدا كه امئه یكرده اتخ از برا د كیسر، توحد نكردند. حیلرتوح
د كه مهان شناخ  اتن و پدر و وادر رد خدا اتخ. ولكن شناخ  را حدانرشان توحخد ارتوح

د و او را حله رلوقلام خلدا حدان شان را قلامئخشان آن اتخ كه اخسخ، حلكه شناخ  ارو لقج او ن
خ خدا و نصرت او نصرت خدا و شناخ  او شناخ  خخ او اذخ. چنانكه اذقخ حشنایسرحق

؛ او حلدای یاهلل اتلخ اضلافه حسلو   آ ه و اف ایلرا اتخ و  د خدرد او توحرخدا و توح
  اتخ شناخ  خدا.نیشان و مهخن اتخ شناخ  ایپس ا

 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «زدهنیووعظه س»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهیس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیرانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا یف ت ّق وایل  ذرو.حین لعّل ن هینذر

د رلد صلفات و توحرد ذات و توحر آن چهار تا اتخ: توحمید بود و  فتركطم وا در توح
 د عذادت.رافعال و توح
نكه در وعرفخ خا ی از برامیان مناجی بمیخواه یو یا  و وقدوهمیان كردید ذات را براوا توح

 د.رحاشرت رد صفات برحصرتوح
ل، صللفخ را حدان ف و رللأت و كللنك و كرللرنلل  و شللك  و ه عللینخاتللخ؛  د كلله عللریرللاوك

ا هسخ، مهه رن در دنیر اركه خوب و حد اتخ و هرچه غ ا هسخ و كارهایركه در دن بوهای
 یشوند از هن. و از بلرا یز داده ورشوند و مت یدارند و حه صفخ از هن جدا و ك صفیتخنا هرخا

شلود. وثل  خلال  و  یز داده ولرلند اتخ كه حه تذج آن صفات، از ولردم متچ خدا هن صفای
از صفات خدا را  یكخنا از    و حصر و علن. و ا ر خدا خبواهد خخ و اوثال ارو مم ییرازق و حم
قله خنكله ولردم بلر  رخد از اخلررد و عذلرت حگركلمن تلا صلفات خلدا را حشناتل یان ویمشا ب یاز برا

 ی رتلخ بودنلد و  عل آتلش یآهذلر،  علیش از  یو واضلح اتلخ كله  ل انلد. وانده تاب  حایق
ل  یبودنلد و  عل ینصلار یود بودند و  علهی ی رتخ بودند و  ع حخ جملوس بودنلد. و در اوك
 فلخ  یا ولخلكرد  یف شاقك حه وردم ورشان را حا   كند، و ا ر تكلخشد كه مهه وتهج ا یهن من
زدنلد. پللس  یكلرد و مهله او را وا ولل ی  او را منللیكلس تصلد چرن وللته ا حا ل  اتلخ، هللیلمهله ا
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شلان. و در اول اولر حله خخلورده حله ولرور دهلور برتلاند حله ا ن كرد كه خوردهیا یحمكخ اقت ا
الـه ااّلاهّللد خلشان فروود هلركس حگوخا قذلول كردنلد، و ا لر  یلراز اهل  هبشلخ اتلخ. پلس قلل ال
كردنللد از او. حعللد هلللن  ید، قذللول منللخللررا روزه حگخللد، رللا منللاز حكنخللد، رفروودنللد حللخ و رتللت یولل

نشد كه مهه وطاللج را برتلانند حله عاوله خلل  وگلر  كردند، ولكن وقیت یاد وخخورده ز خورده
افلخ وطللج روع نر فتند، پس شل یشان وخشدند و حه ا یدا وی  یلرامئه، قل ینكه در عصرهاخا

 لله در ولتهج  نلد. از آنواند هلا حلایق علخرن. پس ولردم بلر مهلان  ذهیاهلل عل خ تطمیب اه 
ه و صفات ر، صفات ثذوتند. و در وتهج تینك خ و یس جنس اتخ و اآلن هن وردم ویود،  هی
دهنلد كله  یاد ولخلن را حه ا فال یند و اخ و یشان هن وخ فتند، چنا ه ا یخدا و یه از برارتلذ

 خبوانند:
 د و ولللدركخلللاتللخ ور یقللادر و علللاو و حللل

 

 هللللللللن صللللللللادق  و ازیلمیهللللللللن قللللللللد 

 

للج بللود و جسللن نلله وللری  نلله حملل  نلله وركك

 

 دان خلال  تلو غلین ك اتخ و وعلایخشر ی 

 

نلد مهله خ و ینكله ا لر ولخا ن. و حلالیلكننلد حله ا یشان حشود و وداووخ وخا یكه اعتقاد
ز اتلخ؟ و رلكله در جوشلن اتلخ چله چ یتا اتخ، پس هزار ا   هشخنیمه صفات خدای

ن یلسخ از خدا؟ و ا ر هسلخ ولكلن ارر صفخ ناوام فروودند اتن، صفخ اتخ. پس آن هزا
تلا اتلخ كله   هشلخنیهشخ صفخ، عهده صفات خدا اتخ و اص  مهله صلفات خلدا مهل

د؟ خلمشار یگر، پس چرا اتتثنا وخد یند وث  صفهتارنا هن صفاتخسخ. پس ارد، كه نخا مشرده
ر حلا خلدا حاشد كله ا ل د آن صفایخخدا اتخ، پس حا تا صفخ ذای ن هشخید ار وج یو ا ر و

نذاشد، خدا عاجز حاشد؛ وث  عاو و قادر. ا ر خدا عاو و قادر نذاشد، الحماله عاجز اتخ لكن 
شلود كله خلدا  ین صفِخ فع  اتلخ. ولینكه اخد و حال ارخوان یو د را هن صفخ ذایخمشا ور

ند. و ا نكه ناوربو  اتخ و حد مشردهخكند. پس ا یاراده نكند و عاجز هن نذاشد، چنانكه اراده و
 ن را.یاند ا خدا اتخ، پس غلط مشرده تا صفات فعیل ن هشخید ارا ر حگوج

سلخ. پلس چلرا ره خلدا، هرچله صلفخ خمللوق اتلخ صلفخ خلدا نرو اولا صلفات تللذ



 

132 

 

، پلس یمهله صلفات خلدا را حشلهار ین هن غلط اتلخ. و ا لر خبلواهیاند؟ و ا تا مشرده هشخ
از صللفات خللدا را حلله مشللا  عیضللشللاءاهلل ح قلله شللناخ  صللفات خللدا. و انخسللخ  ررن نیللا
 د.ررت حاشرشناتامن تا در وعرفخ او حاحص یو

توان شناخخ و  یاز صفات خدا قدرت اتخ و قدرت خدا را چگونه و یكخ له  از آن
ن یاند. و از ا دهررت آنكه نه خدا از رتذه خود حه رتذه خل  آوده و نه خل  حه رتذه خدای حال

نكه از حمكخ حالآه خود خ وگر امی قدرت خدا را حشناتمیتوان ی بود، پس وا منمیكه عاجز خواه
 خود را حه وا حشناتاند.
مشللا و از آن  یاتللخ بللرا یهللر كلله ف لل  عظمی للو یمشللا ولل یاز بللرا یفخحللاال وطلللج شللر

 ن اتخ كه هر اه كیسید. اخد، ا ر حه متام دل خود وتوجه كطم شورشاءاهلل وطلج را حفهه ان
أت و تلاخ  و رلتلو و ه یكنلد بلرا یناتلاند، اول رنل  او را وصلف ولرا حله تلو خبواهلد حش اتی

ن ین هبتر وصف كند، ورتذه حاالتر ایكند. و ا ر خبواهد از ا یتو وصف و یحركخ او را لفظًا از برا
تلو  ین آن اتلخ كله او را از وقلوا از بلرایلتلو حكشلد. و ورتذله هبتلر از ا یاتخ كه شك  او را بلرا

تو؛  یاورد از براین او قرار دهد. و هبتر از آن، آن اتخ كه خود اتج را بهن بر حد حسازد و ووی
  صلفات رن هن هبتر خبواهد حفههاند تو را از  ی. و اوا ا ر از اینكه مهه صفات او را حفههختا ا

نكلله خن اتللخ كلله خللود تللو را حلله صللورت اتللج كنللد. چنا لله امئلله كردنللد حلله ایللاو، ا حللا ین
ر  لرده ررضا حه ش و حه صورت ت  شد، و ح رت اوامارسأ   فتند ر حه آن ناصیراو ح رت
را  دا حشود كه كیسین  یپس از ا یشد و خورد آن را. و ا ر حمك یررن را، و شیر ارفروودند حگ

 شناتاند. یاو را حه او و و حا ین یوث  اتج كند، مهه صفات هاهر
هلر چهلار صلفخ را  ن اتخ كلهین وصفها ایشود و هبتر ین چهار قسن وصف ویحاال ا

 خل . ید از برارن چهار قسن شناتانیوصف كند. و خدا قدرت خود را حه ا كیس
ل، قواًل وصف فروود حه مهه ا ده رد امئه ا هار كه حه تواتر حه وا رتخات و احادخن آیل  اوك

 اتخ كه خدا قادر اتخ.
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 و آ له در نیضلن افطك اتلخ و ارین افطك و آ ه در ایل  و اوا شكًط وصف كرده حه ا
 آ ا اتخ.

ن، ح رت لن قلدرت خلدا چنانكله  راو ل  اوا وصف حاالتر و جمسك   رلر اتخ وصف جمسك
 هزار هزار عاو اشعه آن ب ر وارند چنانكه،

 نش راخزنللده دارد آفللر انللدك التفللایه حلل

 

 كند از هلن براشلد  لله قال لا یا ر ناز 

 

ند از خنا نورخر اتخ و مهه ارر، ونراو ح رتشود كه  ینا وعلوم ورو از مهه آ ا ا و زو
ا عنتر خذر را َكند، رند كه در خخ و یر وراو ح رت یكه وردم برا ن ف اجیلیآن ب ر وار. پس حنابرا

 یا بلر روهیل و وافنی  زورراكه  یاو. ز یسخ از برارن اتخ و ف یل ن كار هپلواییرا كشخ؛ ا
واقل   یك ولاهخلاتخ و آن تن  بر پشلخ  یك تنگخ یاتخ و آن  او بر رو یك شاخ  اوخ

نكه خا ر حاشد و حالراو ش از قدرت ح رتیب ین واهید قدرت اخا. پس حاخشده اتخ در در
اند    ذرات ووجودات عاو از نور جسد وقدس آن ب ر وار خل  شده اتخ. پس نشناختهر 

كنند. و  ی ور وصف و نیامئه را ا یها  اه او، و تینك  یدادند برا ینا را ف   قرار منخاو را، واالك ا
چلراغ برداشلته  یسخ، وعلوم اتخ كه  لرده چلون از رورن ند ف یلخنكه مهه كون شعاع اوخا

كله بلر  یسخ. حلكه قلهرنا ف   او نختاحد حه ا راف، ا یها از اوتخ كه و شود، مهه روشنای
ار وناتج اتخ رحس چهلوح هزار هزار عاو  تارده شده از شعاع آن ب ر وار خل  شده اتخ و 

 كه  فته:
 نشیلله وثللال  للاه بختللا یا

 

 نشخدر نلللزد وجلللودت آفلللر 

 

حكــن ارت خللدر ز خللوای یده شللده اتللخ و چنا لله ولخلپلس مهلله از اشللعه آن ب ر للوار آفر
كن  مهه حركهتا و تكو ا از آن ب ر وار اتخ. حتّرك  املتحّركات و سكن  السوا

له ایل یپس آ ه خدا و لار كله آ له  یشان ولخحه واتطه ا آخره، كند ِون اوك كنلد. وثل  جنك
دهللد  یچ از خللود ندارنلد و حركللخ وللرتللازد حلله تلذج اتللذاب اتللخ. و چنانكلله اتلذاب هلل یول
ار، چنانند امئه كه هخا لـك لن سـه ن عـا  و ال میال چ از خود ندارنلد چنا له خلدا فرولودهرشان را جنك
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 ی رلچ علینخ ا  ااّل حاسـغاهبایاالشـ یرجیـ اهّلل ا. ایب دخلفروا یو و و   و ال نش را  یضّرا  و ال ووتا  و ال ح
  خلقلخ و رلشلان را اتلذاب قلرار داده اتلخ بلر  خشود وگر حه اتذاب. پس خلدا ا یمن یجار

سـاو. حیام  قلرار داده؟ نینلا. حلاال چله حكلمن كله خلدا چنلخات و ممات و ولادون اررزق و ح
كند و  لوها  یها تنگ نهرخواهد ت یاتخ، وحاال مهچو كرده  وااتاهن اهّلل ون ف له الناس عّ

ن ی  كلرد، وتلدین ف لاج  را و تصلدیلسخ. هركس قذلول كلرد ارگر نخر دیپت پاره شود، كه چاره
مشلا قلرار داده  یاز بلرا ین هبتلر هسلخ كله خلدا ب ر لیچه از ا ین اتخ. وانگهید اتخ واالك ی

مشا را حه مشا  یو هاهر رزق حا یناتخ كه مهه    اوور مشا حشود، و آقایراتخ كه وتكفك   
شلان خلل  خالتفلات ا كخلنكه مهه عاو حله خد. حه جهخ اربرتاند، هر قدر كه ضرور داشته حاش

د حه اذن خلدا خ و یكند، و من ی ونید فلف  تسخخ و یكه و كمن از كیس یشده اتخ. تعجج و
ا خلد حله اذن خلدا خل و یر فاع  اتخ، فورًا ولراو ح رت  وی یكه و نیا حدون اذن خدا؛ و مهخ

كنللد، و  یرا كلله خللدا منلل ی رللكنللد چ یر منللرللاو حللدون اذن خللدا. الذتلله وعلللوم اتللخ كلله ح للرت
خ  هاشته ین چه حسدیخواهد آ ه را كه خدا خواتته اتخ ولكن ا یو اند بر  اتخ كه مهك

ال و حال اشراق  شانخاز نور ا نكه حقدر توراخ توزیخا انكار ف   آن ب ر وار؟ و چرا نذاشد فعك
خلل   یكلرد خلدا، علاه كله التفلای نی  ولك خلل  شلد. پلس مهلرنات، و  خكرد در عرصه كا

 یف  خوای یشود. چنا ه در دعا و یسخ وركه اراده كرد حه جهخ عدم او، ن نیشود؛ و مه یو
ن یلسلخ وگلر ارن و خلدا را اراده و التفلای ك ونزجـر یتك دو. مولك وممتر  و حارادتك دو. ّنیامش
كند حه  یشانند قدرت خدا و خدا هن آ ه وخكند و ا یشان وخكند حه ا ی ر واران، و خدا آ ه وب

داهلل و هركس خكند حا دتخ خود و آن ب ر وار اتخ  یكند خود و یكند و آ ه و یقدرت خود و
 یاز برا . ون و لعنوا امامالواهیاخااهّلل وضلولة اّل  اخود هیمال  ال اتخ كه یودهین حاشد یونكر ا

د بن عذداهلل خامت النذ یكخنند، و رمیخدا دو دتخ اتخ و هردو  اهلل و   اتلخ صللواترنیحممك
هلر دو  علینخ نیمیـه خـاخكلتـا  دخلفروا ین اتلخ كله ولیل اللج. ا بلن ای علیل یكلخه و رعل تطوه

شللود و صللدوده، اتللن  ید عللددش صللدوده وللرلل را ا للر حسللاب كننیمیللننللد، و رمیدتللخ خللدا 
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ن یلحنلد اتلخ و مهله ا ن چهلاردهیلنلد و اخ و ی ونیمین پنج پنجه را هن یتخ. و ار اراو ح رت
تا اتخ و دال چهارتا،  اء، دهخند. حه جهخ آنكه عدد خ و ید وخاتخ و او را  یكخحند،  چهارده

هند و مهه از  تا وجه شود. پس مهه چهارده یو مهه چهارده و وجله  كخلك نورند، پس مهه خاللك
خود را خلدا دانسلتند و ا اعلخ آ لا را  یود علهاهی نیند. و مهچنخد خداخ كخند و مهه خخدا

د ولن ا اعلخ خلن را، كله آ له آقلا حفروایلخود ناووس قرار حدهد ا یكردند، پس هركس هن برا
لخ اتلخ. چنانكله شخیصلهیلكمن،  یو ورحلوم و آن  خرعلرض كلرد خلدوخ شل یا وسلأله ود اوك

ن جلواب را، ولن هلن قذلول یلآقلا قذلول كلرد ا نب ر وار جواب فروودند. پس علرض كلرد ا لر فلط
ن وطلج ید اییاورم بر تأیتو ب یاز قرآن برا یه حممكخخ فروودند ا ر آركمن. ش یكمن واالك قذول من یو

خ فروودنلد ركمن. ش یكمن واالك قذول من ی؟ عرض كرد ا ر آقا قذول كرد ون هن قذول و وی یچه و
آقلا قذلول  ؟ عرض كرد ا ر فطنكین ی، قذول وكین یواورم چه ین بینّ بر ا ید حممكخا ر حد

اورم كه حه عق  یمشا ب یاز برا عقیل یلرخ فروودند هر اه دلركمن واالك فط. ش یكرد ون هن قذول و
كلمن واالك فلط. پلس  یآقلا قذلول كلرد ولن هلن ول ؟ علرض كلرد ا لر فلطنكلین یچه ول یخود حسنج
ها  نیخود ا یكه ناووس قرار حدهند برا كسای ود هیلاند و وث   خود را كرده یور ا اعخ وطك

 خواهند بود.
د هن قواًل وصف كرده و هن شكًط ر  حه مشا شناتانی ر ن تهیپس خداوند خود را حه ا

لهه خلدا اتلخ و هلركس او را راو وصف كرده و هن جسهًا و آن ح رت ر اتخ كه قدرت جمسك
ن قدرت نشناخخ خدا را علاجز یار را حه راو شناخخ قدرت خدا را شناخته و هركس ح رت

ه و براه ارت خلر اتلخ قلدرة اهلل چنا له در زرلاو نكله ح لرتخار اتخ بر ار حسنیپنداشته و ادلك
ا كله خلتلا آخلر عذلارت. آ وقّر برجعتكن الانكر هّلل مار  و الازعن ااّل واشا  ن فقره را كهیا خوای یو
ن یلد كله چله دخل  دارد آخلر ارنرب ر وار؟ بذ خرر از تطوته شرد امئه را حه غخن احادیفههد ا یو

كطم خدا  ارت؟ پس صاحج وعایخحه ز امللك و امللكوت یسغحا. اهّلل ذ دخفروا یعذارت كه و
 كند. داند كه چگونه وعین یگر منخخند و كس درو امئه، تطوته ش
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از ف اج  آن  یكخاتخ و هركس  لخ عیلرن اتخ كه قدرت، ف یاحلاص ؛ وقصود ا
خلل    خللیقنیسلخ كله چنلرد كه خلدا قلادر نخا حگوخد دو حرف بزند. خرا انكار كند، حا ب ر وار
ن وقلام را نلدارد. پلس ا لر خلدا قلادر یلخ ارلقاحل د كه خدا قلادر اتلخ ولكلن علیلخا حگوخكند، 

  رلخلدا خب د حگلویخلن وقلام را دارد حایلخ ارلهلن قاحل خلل  كنلد و علیل  خللیقنیاتخ كه چن
هن  توانسخ حدهد. و ا ر خدا قادر اتخ و عیل ینكه وخا اتخ و حالاتخ كه حه قاح  نداده 

سخ خآ ه داشته در راه خدا داده، خدا هن حا سخ خدا، پس چنانكه عیلر  هن نرقاح  و خب
نكله آن خلدا خ، وگلر اسخ خدا را حا عیلرن آ ه دارد حه او داده حاشد؛ و داده اتخ. پس فریق

د. چگونه خا دهرشان نرتخه وقام اختر پا د، حه پسخرحگوج او. پس هرچه یها شان حندهخاتخ و ا
ب ب ندخفروا ینكه خود امئه وخا شان و حالخوا افعال ا یخ نذاشد برایافعال ربوب ة و ینّتلونا عن الر
شلان و خاز وقاولات ا ید حله وقلاوررتل یپس چگونله مشاهلا ولتغلضوا  ف لنا وا شجمت و لن مولوا یف
نكله وصلف هلزار هلزار علاو حله قلدر نصلف اللف خا شان را و حالخد وصف كرد ارتوان یچگونه و

 نقطه حاشد. كخسخ كه رن
 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ

  



 

137 

 

 «ووعظه چ اردهن»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال
 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیو لــال اعــاا ن 

 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع
كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 

وا موو ن اذین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هیا رجعوا النذر
اتخ و هركس آن شر  را هاآورد، صلاحج آن  یشر  یهر عله ید كه از براراول حدان

لخ اتلخ، و ا لر كیسلیب شود واالك فط. و علن ف اج  اه  یعلن و  خ هلن شلر ش ذوق و حمبك
خ حاشد و علن اه   شود واالك  ید، صاحج آن علن وخ  منارخ را هن حتصیب صاحج ذوق و حمبك

خ یلب خ، اخلطص حله اهل یلب عه  خوب اتخ، ذهتا علن اهل  یاز برا یفط. و چون هر عله
دا اتللخ؛ یلل  نی خملصلنیدارد و آن عطوللخ از جذلل شللان عطولیتخاتلخ. ولكللن اخلطص حلله ا
شود. پس دتخ و چشن و پا و زحان و  وش،  یحجره وعلوم و یها چنا ه نور چراغ از روزنه

تاحلد. پلس در هلر  یهلا ول ن روزنلهیلخ از ایب شد و اخطص حه اه حا ی ونیدل خملص یها روزنه
 كنللد. چنانكله شخیصلل یشلود و اثللر ول یخ حاشلد، عطوللتش هلاهر وللیللب كله اخللطص اهل  دیل

هتلا را ذكلر خج نلذض او را  رفلخ و اتلن والرلف شده بود، پس  ذرعاش  شده بود و زرد و ضع
د. رهلن رتلان حله یدخنلذض او حركلخ شلدد كله خلرا ذكر كرد، پلس د یتخوال كخنكه اتن خكرد تا ا

دتر شلد؛ خرا كله بلرد نلذض او شلد یا حملله كخلخ را ذكر كرد، تا اتلن خآن وال یها پس اتن حمله
نكه نذض او خآن حمله را  فخ تاا یها د كه وعشوق او در آن حمله اتخ. پس اتن كوچهرفهه
آن كوچله را  یاهل دتر شد، پس دانسخ كه وعشوق او در آن كوچه اتخ. پس ذكر خانهخشد

للخ اخللطص را زرلل فلخ تللا فهه  ادیخللكنللد و ز یاد وللخلد در كلدام خانلله اتللخ. پلس ذوق و حمبك
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د، رآج یجان منرچ حه هرمن و هیب ی، و ون آن ذوق را در مشا مننیدارد هاهر و ب یاخطص هن اثر
پس حه متام  اورم.یجان برخواهن مشا را حه ه یشاءاهلل و اد شود و انخد حه امئه زخاخطص مشا حا

 اد شود.خشاءاهلل اخطص مشا ز د تا انخدل و هوش و  وش خود وتوجه كطم شو
تو خل  كلرده كله چهلار هلزار تلال  یاز برا یخل  كرده و روح ك حدیختو  یخدا از برا

ن حدن قرار داد، و روح از چهارهزار تال حاالتر از ین حدن مشا اتخ و عكس او را در ایحاالتر از ا
تلا  ن حدن. چنانكه مشس در آ لان چهلارم اتلخ و هلر آ لایی، عكس انداخته در ان حدنیا

ن چهلارهزار تلال راه، یلهن پانصدتال اتخ، پس ا پانصدتال اتخ و قطر هر آ ای آ ای
ن حلدن را. یلدهلد ا یهلا؛ و مهلان عكلِس روح، حركلخ ول نلهرن آجیلانلدازد در ا یآفتاب عكس ول

  را.نیزو كند یچنانكه عكس آفتاب، روشن و
مشلا خلل  كلرده حلاالتر از روح مشلا كله عكلس انداختله در  یاز بلرا  خدا عقلیلنیو مهچن

نلد، خدهد، و چون عق  تو و روح تلو و حلدن تلو حنلد ان خدا ینه روح تو و روح تو را حركخ ورآج
ن اعهللال را یلحلدن مشلا ا یخلدا قلرار داده؛ و از بللرا یفرقللدر خلودش تكلل ك حلهخلهر یذهلتا از بلرا

 یخ او چنان وتأذك راورد،  ند وعصرن اعهال را ها نیا عخ. پس ا ر كیسخف كرده در شررتكل
 نیعخ، در مهلخن اعهال شریكنند. ولكن عقاب ترك ا یكند ب ر ان را كه از دور اتتشهام و یو
رود و  یزه ولرا، و در بلرزخ پلاكردن یهتاخا اتخ، از فقر و فاقه و اندوه و غن و آتش فراق و اذردن

عخ خن اعهلال شلریافتد. و ا ر هن عه  كند حه ا یافتد و در آخرت هن من یاو در برزخ من عقاب
ز ولخا اتلخ، حله ارل دننیاتخ، پلس ثلواحش در مهل ف حدیركه تكل كنلد خلدا و  ینكله او را وعلزك
 حه برزخ ندارد؛ وگر كیس ن دخیلیاخوانند و ثواب  یا، و او را وسِلن و پاك ورشود در دن یحمترم و
 را عه  كرده حاشد. یف برزخر  برزخ را و تكلكه عه

نكه خف روح را عه  كند حه ارتكل ف كرده و ا ر كیسرروح مشا، علن را تكل یو اوا از برا
روح او نفل  دارد. و ا لر  یكنلد و بلرا ید حدانلد، پلس ثلواب او در بلرزخ اثلر ولخلحداند آ ه را كه حا

كند  یخ منخا كفاركنند و عقاب او در دن یو ف روح را عه  نكرد، پس او را در برزخ عقابرتكل
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رتلد از هفتادرتلد  كخلخ خلاو  ل  كننلد كفا یا را بلرارلن دنیل  اراند ا ر آتش   چنانكه فرووده
شود چون حله آخلرت  یافتد و پاك و یاوخ منر عتاب او در قنیكند، و مهچن یعتاب برزخ را من

لكلن حله عللن كله عهل  بلرزخ اتلخ عهل  ه را هلا آورد ور  اعهال شلرعر  رود. و ا ر كیس یو
 نیاو ُ ر از جناتخ، و  نِد چن یو تون اتخ یاو زر یاتخ كه رو یا نكند، وَث  رتذه او وث  حقه

 در نزد ب ر ان. هفتادورتذه حدتر اتخ از  ند اویل شخیص
ف كرده، پس ا ر عق  تو عه  حمذخ كلرد، پلس در رعق  مشا حمذخ را تكل یو اوا از برا

خ اتخ و خملكد اتخ در هبشلخ و ثلواب او در آخلرت راتخ كه پاك از وعص یردآخرت او و
لخ نكلرد، پلس  نلد او رلرتلد نله در دن یحه او ول ا و نله در بلرزخ. و اولا ا لر عقل  او عهل  حله حمبك

ادتر اتخ از آ ا و عقاب خومون ز یخ او براخو اذ یمیو دو شتر اتخ از  ند اویلیهفتادورتذه ب
 رتد و خملكد اتخ در نار. یشود و نه در برزخ و عقاب او در آخرت حه او و یا ورآن هن نه در دن
ف رحه تكال شود. وثًط ا ر كیس یدارد و اثرش وعلوم و یف اثررن تكالیك از اخحاال هر

 یزارین عاو بیكند، و آثار روح تو در ا یعخ عه  وخن اتخ كه حه شریعه  كرد اثرش ا حدی
امئله اتلخ و وعلللوم اتلخ كله حله روح خللود دانسلته آ له را كلله ر عللوم رللاتلخ كله غ یاز عللوو

حمذلوب و  ین علاو از حلدن تلو، ذوق اتلخ و رفل  حسلویسخ حداند. و اوا آثار عق  تو در اخحا
خ را از اركردن وعص ترك سلخ رام و ن دهخلخ ندخن والیخ و اه  اخن والیخ. و ون هنوز آثار حمبك
 كه حمذخ عیل ن وعینیعق  را عه  كرده حاشد حه ا فرتكل ا. حاال ا ر كیسرن وگر حجك دنیا

ا رخ دنرو هبشخ خلد را دارد از بركخ او، و ا ر وعص  الج را داشته حاشد، ثواب آخری بن ای
كنلد، و چله در  رتاند، چله حله جلوارح عهلیل یاو من را هن داشته حاشد كه ضرر حه ثواب آخری

لخ منل ایلرنه خرت حسـنة  حـّج عـّ د اتلخ كله خچنا له حلدرتلاند.  یكنلد كله ضلرر حله حمبك
ت ّر وع ا س تن ع وع ا حسنةیجة و حض ه سیال خ آن ب ر وار وث  اص  خ. حه جهخ اجة ال نكه حمبك

رتلد؛ حلاز  یده شلود، ضلرر حله آن اصل  درخلخ منلخها بر درخخ اتخ كه ا ر مهه بر ها و شاخه
نكله اول خانلد حله ا ش كلردهیخ آن تلرش را  لخلن والیلتلر. ولكلن اهل  ا كنلد تلازه یشاخ و برگ ول
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كننلد و اصل  حمذلخ  یرا درتلخ ول نیو ال ال ـالّ  علینخكنند،  یاو را درتخ و یها و بر ها شاخه
خ یب هر ز حه حمذخ اه  نیو ال ال الّ از  اند. و كیس    تاردهخاند و او را ضا خ را وا تاردهیب اه 
كله اصل  حمذلخ وعرفلخ اتلخ و فلرع آن دوتلیتیرتلد، ز یمن احلـّج فـرع اولام فرولود  چنانكله را

ل حتصخن والیاتخ. پس اه  ا ن از دوتیتید ار وج یخ وخو  ااملعرفة    وعرفلخ امئله رخ، اوك
  رنكله حتصلخكنند. پلس ا لر خواتلتند ا یو نیو ال ال الّ در  ف   یكنند و اول تع یا هار را من

كله اینلد. زخاشان اخت منخآهذر كنند، بروند در نزد اه  وعرفخ و از ایوعرفخ خدا و   ن وقلام یلرا
شلان خر ارلانند و در نلزد غرعرشلان ب ر لان شلخاتلخ، و ا ن وقام را اهلیلیسخ و ارحظك هركس ن

شللان را خا شللان منللوده، دوتللیتخا  وعرفللخ را از ركلله حتصلل سللخ وعرفللخ خللدا. پللس آن كیسللرن
امئله خبواهلد  امئله ا هلار اتلخ؛ و هر لاه كیسل  دوتلیتنیشلان علخا نكه دوتلیتخورزد حه جهخ ا یو

  نكنلد، دوتلخ رر. و هلركس وعرفلخ را حتصلرشان الغخا ن اتخ دوتیتیا هار را دوتخ حدارد، ا
لخ دارد و هلركس  یمنل هن خنواهد بود و دوتیت شلود حلدون وعرفلخ. پلس هلركس وعرفلخ دارد، حمبك
 دمشن را هن دارد. حمذخ را دارد، دمشین

چ رسللخ و هللرن دهخپسللند ر از حللجك و حآللض از كیسللرللو در حمكللخ ثاحللخ اتللخ كلله غ
ان میلصلادق علرض كردنلد كله حلجك و حآلض از ا تود ندارد. چنانكه خدوخ ح لرت عذادی

خ.  یز حركخ منرچ چرهسخ؟ و ه ایمیر از حجك و حآض ارا غخاتخ؟ فروودند آ كند وگر حه حمبك
ا حركخ او خاتخ، و  ی را حركخ او حه جهخ  ه  حه چخقسن اتخ:  اء بر تهرلكن حركخ اش
خود. ولكن  یاتخ از برا یا حركخ او حه جهخ جلج نفعخاتخ، و  از كیسحه جهخ خوف 

 خللود نللدارد و خود رتللیت یاز بللرا یال جلللج نفعللرللچ خرحمذللخ اتللخ، هلل یكلله از بللرا حللركیت
دا یدر دل او   اندك حمذیت اهلل اتخ. حاال ا ر كیس ن شخّ هلل و یفیسخ؛ حلكه حركخ ارن

نكله آ له خد. حه جهلخ اخآ یجان وروا حه ه یكطوهان یشود و از ا یشده حاشد، اثرش هاهر و
تند.می و یون و   مهه اتذاب حمبك

  عذادات اتخ، ره اص   رعل اهلل ر تطمراو نكه حمذخ ح رتخا یقتر از براردق و وثیل
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ز یلار ررها در كهون او هسلخ ولكلن حسل وهرها و بر ها و و   شاخهراتخ كه   یوث  وآز حاداو
وزد و منلو  یتاحد و حاد بر او و یدهند و آفتاب بر او و ینكه او را آب وخد تا اشو یده منخاتخ كه د

شود  یها و بر ها از او هاهر و كند تا شاخه یكند، پس مهه آ ه در كهون داشخ آنًا فآنًا منو و یو
هلا و بر هلا از او  د كه چون هبلار شلود شلاخهررا فرض كن یا درخخ خشكخدهد.  یو یا وهرو و

ان رعر شنیر اتخ كه در دل ومونراو هرحال آن وآز حادام وث  حمذخ ح رت شود. حه یهاهر و
رات و رللخ یهللا كننللد شللاخه یولل یاریللر او را آبرللاو لخ ح للرترانللد و چللون از ذكللر ف لل كاشللته

شلان خقللوب ا یهلا حمذلخ اتلخ و اثلر او از روزنله ادیخلشلود و رلر او ز یحسنات از او هاهر ول
ان كه از راتخ كه بواتطه جمالسخ حا عاص خ خشك وث  كیسآشكار اتخ. و وَث  آن درخ

شان منانده اتخ و متام او برودت شده، وزاح او وزاح زوستان خا یاز برا خ حراریركثرت وعص
چ رر هلرلاو جمالسلخ كنلد كله از آتلش حمذلخ ح لرت ده. و هر لاه حلا كسلایرشده، پس خشلك

كنلد و بلروز  یخورده منلو ول شود و خورده یشان منانده اتخ، پس آن هن  رم وخا یاز برا برودی
دهد ا ر هبلار  یوه ورن درخخ چه ویداند كه ا یكند آ ه در كهون داشته حاشد؛ و حاغذان و یو

 یتلرد ونافقان او را خشك كرده. حلیل ی كرده، تردنیكه وعاشرت حا ونافق شود. ولكن وقیت
. نین ونلافقیلكنند ا یرا ترد و یك ولكخحس اتخ، حلكه  یتخك والخكردن  خشك ینا از براخا

ن، و نشسل  حلا هیعلل اهلل خ تلطمیلب كنند در حمذخ اه  ینا كه مشا را ترد وخد حا ارنرپس ونش
ن یورد، بر د عینخ لهین رلید املر  عّ د اتخخكند در اخطق مشا. چنا ه حد یر ورشان تأثخا

ر رآ لا بلر مشلا تلأث ینكله  رولخخ تا ایب د حا دوتتان اه رنرن حنشیدوتخ خود اتخ. پس حنابرا
شان شلود. پلس خا مشا وتص  حه دوتیت شان حشود و دوتیتخكند و اخطق مشا وث  اخطق ا

حمذخ از تو هاهر  یبر ها و ررها ی، و هر اه  رم شدیشو ی رم و ینا كردخهر اه وعاشرت حا ا
 .یشو یاد حمذوب خود منخشود و هر ز غاف  از  یاد وخ تو زنیقخ ردد و  یو

شه صامئ رشه مناز زار اتخ و مهرر، مهراو غاف  نشود از حمذخ ح رت پس هر اه كیس
كننلده اتلخ و  شله حلجردهنلده اتلخ و مه شه مخلسردهنده اتخ و مه شه زكاتراتخ و مه
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شود و هر ز  یآورد و هر ز ترد من ی  اعهال نواف  را ها وراهلل اتخ و    رتذ شه جماهد یفرمه
رلقـمت للغقـا  ال لل نـا  و  نكه خداوند عاو فرولوده اتلخخ. حه جهخ ایت درخنیخشكد چن یمن

فنلا. پلس  یبودن نه از برا حایق ید مشاها از براخا خل  كرده شده عینخ دار اّّناتنتقل . ون دار ایل
 او قرحلای یقدر نواصج را از بلرا اوخ، آنرداشته حاشد در ق یترا رچه دوتخ آن ب ر وار وعص

شلود، و ا لر اانلد  یشلود و پلاك ول یخ او متلام ولركننلد كله وعصل یخ را حلار او ولركنند و وعص یو
رند و حله ر  یكه از نواصج ترزده و یا ر و عه  صاحلهرخ او، پس هر عه  خراز وعص ی رچ
كننلد حسلنات  یونلد ولی. و  ز از وعلایرلچ چردوتتان امئله هل یدهند تا مناند از برا ی ونیومون

 .را حه درخیت كنند درخیت یوند ویچنانكه   انرعرنواصج را حه ثواب ش
را درتخ  نیو ال ال الّ  عخ حدون روح، و مهانخد در اعهال شرركن یحاال ا ر مشاها تع

ا اتخ و آن هن تلا للج قذلر ردهند در دن یكه حه مشا و خ ثوایخخ،  ایب د حدون حمذخ اه ركن
ز و حمتللرم رللا اهلل  دنرللنن اتللخ كلله در دیللد حلله مهللراه مشللا. و جللزاء آن اخللآ یشللتر منللیب ا مشللا را وعللزك
دهند و حلا مشاهلا  یدانند و حه مشاها زن و یا و پاك ورخوانند در دن ی ردانند و مشا را وسِلن و یو

كله حله یداننلد، ز یكننلد؛ ولكلن اهل  آخلرت مشاهلا را كلافر ول یكننلد و وشلورت ول یوعاشرت ول را
 در تاب . پلس میخ چنانكه  فتخ اتیب د و آن عه  حمذخ اه خا عه  نكرده یف اخرورتكل
لخ اهل خخلورد اعهلال شلر یحه كار آخرت تلو ول وقیت خ در دللخ حاشلد و حمذلخ یلب عخ كله حمبك
نكه حمذخ حه حمذوب آن اتخ كه خشان اتخ. حه جهخ اخخ هن اثرش حمذخ دوتتان ایب اه 

حمّبك  دشان كه فروودنخ  قول خود اردوتخ او را دوتخ حدارد و دمشن او را دمشن حدارد حه دل
ون احّبك و احّج ون احّبك و احضض ون احض ك و وغض ك وـن احض ـك و احضـض وـن احّبـك و 

كه دوتخ  كه دوتخ حدارد تو را، و كیس قسن اتخ: كیس ته دوتیت عینخ احّج ون احض ك
 یكلخقسلن اتلخ:  هلن تله كله دمشلن حلدارد دمشلن تلو را. و دمشلین حدارد دوتخ تلو را، و كیسل

 دوتخ دمشن. یكختخ، و دمشن دو یكخدمشن، و 
د و خشان را دوتخ حدارخد دوتتان اخجان درآورده حارخ مشا را حه هیب پس ا ر حمذخ اه 
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بلرادران خلود خنلده  ید، و بلر روخلدار ید چنانكه خود را دوتلخ ولخگر را دوتخ دارخكدخد خحا
اش حاشركن تر  وفو وشع یتر شو شتر شود دوتتان حمذوب تو، تو خوشحالید و هرچه برد و حشك
د وگر كطم حمذوب خ و یشود چنانكه من یو اثر او هاهر و سخ خمیفرن یراكه حمذخ اوری. زیشو
ند و رنشل یهلا ول كه در جملس ند وگر حمذوب را. ولكن كیسیب یشنود وگر از حمذوب و من یرا و من
آحلاد  آحاد ورغوب اتخ و حسلن نكه ولك عیلخا اخف و دفتر و خسخ تخن او وگر حرف وهارن
ان رللان را ورللا تللخن تنذللاكو و قلخللا  نللدم چنللد اتللخ و جللنس چنللد اتللخ و خلله اتللخ، رللف ا
ان رگر را حه وخا وزخرفات دخآورند و  یان ور ر و آق ییو چا خ قند اریسرفرنكه كخا اخآورند، و  یو
خ در دل او و هر للز حللا هللن یللب سللخ حمذللخ اهلل رن اثللر حمذللخ از او هللاهر نشللده و نیللآورنللد، ا یول

جللان رآن وزخرفللات حلله ه ین اتللخ كله از بللرایللكننللد. ا یگر وللخكلدخو نفللاق حللا سللتند ردوتلخ ن
تواننلد  یول ا نقیصخكنند كه آ یخ ورشنوند  ردن را ت یخ را ویب لخ اه ركه ف  نیند و مهخآ یو
 ا نه.خرند و رد كنند رحگ

للاش و دوتللخ حاشللخكللدخپللس حللا   د در دوتللیترللاجیجللان برد تللا حلله هرگر خنللدان و حشك
 ءاهلل.شا خ انیب اه 

 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ووعظه پانزدهن»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

، و اص  آن وعرفخ یاتخ و فرع آن اصیل ی از برامین بود كه  فتیكطم وا در وعرفخ د
د، رسخ فههخد كرد و خود حارد تقلخشان. و در اص  آن نذاخاشخاص اتخ و فرع آن  رف  از ا

عه اتللخ. و رآهذلر و امئلله و ب ر لان شللین وعرفلخ خللدا و  یللد كللرد. و اصل  درلد تقلخللو فلروع را حا
آهذر را شلناخخ و امئله را ی  یسكند و ا ر ك ی ونیقخ  صفات او را رهركس خدا را شناخخ،  

  رلكنلد   ی  ولیاء را شناخخ، تصدراول كند و ا ر كیس ی ونیقخ  صفات او رشناخخ، در  
 شان كند.خد ارشان را شناخخ تقلخنكه اخصفات آ ا را؛ پس حعد از ا

احللد حله حسلج وللردم. خ یر ولریلقلدر آن زولان اتللخ و تآ حلله ن در هلر زولاییللو اولا فلروع د
شان تجود بود ولكن در آن ركلوع خ رفتند و در مناز ا یروز روزه و سخی  براتراج حینچنانكه در 
 نیشان ركوع بود ولكن تجود نذود. و مهچنخدر مناز ا یسر در عهد ح رت عنینذود. و مهچن

 یچ عصلررن در هلیلبود ولكن اصلول د یشان نوعخن ایاء، فروع درك از انذخدر عهد آدم و هر
گران داشلته خحا الفاظ د  كه اختطیفمیچند در فروع حگوج یه وا الفاه لكف نداشخ. پس هر ا

ن فرق یخورد ولكن در واق  اص  د یذه حه  وش مشا وید ا رچه الفاظ غررحاشد، وحشخ وكن
ن اتلخ كله چلون آحلاء و اجلداد یكه تاب  بود. و تذج وحشخ مشا هن ا ینخندارد حا اص  د

س رن نلواویلن الفاظ اختطف دارد، پس مشلا هلن حله ایا ااند كه ح مشا  فته یاز برا یمشا الفاه
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ونكلر علدالخ خلدا نشلده و  ن؛ و كیسلیلسلخ در اصل  دران نرلدر و د واالك خطیفخا وانده حایق
د اتخ، و هرچه راتخ داخ  توح ونكر قول رتول خدا نشده. هرچه از صفات خدای كیس

فات و اقوال امئه اتخ داخ  آهذر اتخ داخ  نذوت اتخ، و هرچه از صیاز صفات و اقوال  
سلخ كله رسخ؟ و اختصلاص وعلاد چرد چرتوح یاواوخ اتخ. پس اختصاص عدل از برا

از قلرآن  یات حممكلخلن چهلار اتلخ، آیل اصل  دمیاند؟ پس ا لر ولا حگلوج ن را پنج  فتهیاص  د
 میآور ی، و از آفاق و انفس برهان ومیآور ید حممكه وتواتره وطاب  وخ، و احادمیآور یوطاب  و

د. رلك حقدر عق  خلود حفههخ كه هرمیآور یه ورد، و دالج  عقلرنر بذنیالع یكه حه وشاهده و رأ
د خلا از احادخلدارنلد از قلرآن،  یلرك دللخلن پنج اتخ، یند اص  دخ و یند آ ا كه وخحاال حگو
د ندارنلد، خك حلدخلنكله خا . و حلالی رلا از برهان آفاق و انفس چخ،   عقیلرا دلخامئه ا هار، 

اتخ  د آ ه را كه خطف تینك خررد اتخ كه حگخ رف حد اتخ؛ و از آن ن قول تینك یلكه اح
، میررد حه آن اعتقاد اخاعتقاد را كه حا ید دعارخوان یا ر و رذ وا رالف القوم. چنا ه فروودند

را  یثخد حلدرلنرد و بذررا خبوان یحسن عسكر ر اوامرن چهار اتخ و تفسید كه اص  درفهه یو
 او كلرد؛ و ا لر میز را تعللرآود در نزد ح رت كه وسلهان شود. پس اوام چهارچ نصرای كه ورد
د در رلد و رجلوع كنرلده اتلخ نظلر مناجرد كه وتواتر رتلخمهه احاد نید در اررت داشته حاشرحص
 نا.خا

 و میمشا  فت یاز صفات خدا را برا احلاص ، كطم وا در ثذوت صفات خدا بود و حعیض
 مشا ثاحخ كمن. یخدا را از برا یگر از صفهتاخفخ دك صخخواهن  یو

ات خللدا را رللات خللود را و حرللد حرللات اتللخ، اوللا  هللان نكنرللاز صللفات خللدا ح یكللخ
خلدا  یدارد كه ورگ اتخ، و از بلرا ید ضدخكه مشا دار ایرن حینكه اخ. حه جهخ ایوساو
ق اتلخ و اتخ صفات خملو یاو ضد یكه از برا سخ. و آن صفایرن یسخ و ضدرن یور 

كله از  سخ وهكلتا هلر صلفیتردارد شأن خال  ن یكه ضد یسخ، چنانكه علهرشأن خال  ن
كنلد وگلر  ین وطاللج منلیلگلر فهلن اخد سلخ. لكلن كیسلراتخ آن شأن خلال  ن یاو ضد یبرا
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ای  صهدایمیحك  داند كه خدا چه خل  كرده و حه جهخ چه خل  كرده. ی. او وو عاو ربك
ن اتخ كه خدا از حمكخ حالآه خود قلرار داده یمشا ا یز براتوان  فخ ا یكه و پس آی

خلدا  یگلانگخ  رلنكله دلخدر خلقخ كه هرچه خلل  كلرده خلدا، جفلخ جفلخ خلل  كلرده تلا ا
پس چلون مهله خلل  جا  فردا  مامئا  حذاته یلو شخی اّ. اهّلل سغحانه مل دخفروا یحاشد. چنانكه اوام و

ذند از نور و هلهلخ، ذهلتا از بلرا   اتلخ بلر رلاتلخ كله دل یشلان اضلدادخ  صلفات ارل  یوركك
از  یاتلخ كله ور ل یا سلخ. و او زنلدهرن یصلفات خلدا ضلد یشلان؛ ولكلن از بلراخخ ارخملوق
او  یاز برا یاتخ كه فقر ییسخ، و غنراو ن یاز برا یاتخ كه عج  یسخ، و قادرراو ن یبرا
او  یاز بللرا لهللیتاتللخ كلله ه یسللخ، و نللورراو ن یاز بللرا اتللخ كلله جهللیل سللخ، و دانللایرن
اتخ  ییحا خل  ندارد. پس چنان ح چ شذاهیترسخ و هرر حا خل  نره و نظرسخ. و او شذرن

زنلده اتلخ و مهله  یحه زند  یا راكه هر زندهیندارد از حند ان خود، ز ییچ شذاهخ حه حركه ه
قلدرت  تواند حفههد و ودرك یمن  قدرت خدا را كیسمیاوتخ و مهچنانكه  فت یا از زند هیزند 

 كیسل ینلدارد كله حشناتلد او را و از بلرا بودن خدا را هلن كیسل یندارد، ودرك ح خدا را كیس
اوده اتخ در رتذه حند ان كه او را ر ننیخ پاجی. پس خدا هن از رتذه ربوبی ودركنیسخ چنرن

ا، و برتند و حشناتلند او ر اند كه حه رتذه خدای حاال نرفته یحشناتند و حند ان هن از رتذه حند 
 از وعرفلخ او، واجلج اتلخ مینكله علاج خوعرفخ او هن واجلج اتلخ بلر مهله واهلا. پلس حلا ا

كه از قوه واهلا  ی ركند حه چ یكند و وا را اور و یطاق وخف واالر تكلمیشناخ  او. چگونه حك
 می وا كنلد. پلس خلدا چگونله تعللمینكه خدا تعلخرا وگر ا ی رچ چر همیدان ید؟ و منخارحه فع  ن

 د؟خوافر یو
رمی و یحاال ا ر در آ ه و یل ی تفكك نكله چگونله خداونلد علاو خد ارلفهه ید، ولرحكن و تأوك

نكه خود خود را حله ولا خ  خل  عاجزند از شناخ  خدا وگر ارنكه  خا كند و حال ی وا ومیتعل
قدر وتعخ خلل  و  شناتاند حه خل  حه یحشناتاند، حه هرقدر كه حشناتاند. و خدا خود را و

ل ولاخل  حه شلتر اتلخ از ادراك یاهلل ب قدر ودرك خل . پلس بلر مشلا واضلح اتلخ كله ادراك اوك
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خدا را نشناخته و  حاشد و وث  او كیس یاهلل و قدر مهه واخل  اهلل و وتعخ او حه   واخل ر 
ش از ادراك یآهذر بی. پس ادراك  امئه ا هار سخ حیترادتر نخاز وتعخ او ز وتعخ كیس
ش از ادراك انسان اتخ، و یاء برا اتخ، و ادراك انذرش از ادراك انذیادراك امئه بامئه اتخ، و 
ه بیادراك انسان ب ه اتخ، و ادراك اج ك ش از ادراك وطجكله اتلخ، و ادراك یش از ادراك اج ك
 جن، و نیتر اتخ از ادراك ومون وان اتخ. پس ادراك وطجكه پسخرش از ادراك حیوطجكه ب
اّ. املالجكة خلّااونا  ن اتخ كه اوام فروودیتر از ادراك انسان اتخ و ا سخ جن پنیادراك ومون
د كه وطجكه رند. پس  هان نكنخان وارعروطجكه خادوان وا و خادوان ش عینخ عتنایو رّاام ش

ك از وطجكله را خلتر از انسان خلل  كلرده و هر راكه خداوند وطجكه را پسخیهبترند از انسان، ز
قلدر اتلخ كله ولأوور  حاشلد؛ و رتذله او مهلان یش از آن منلیرده و ادراكش هن بك ی رووكك  بر چ
را ووكك  بلر شلاخه  نلدنا كلرده و رتذله آن هلن  یكخشود رتذه او. وثًط  یاد و كن منخچ زراتخ و ه

سلخ، و رادتر از رتذه آن شجر نخكرده و رتذه او ز یرا ووكك  حه شجر یكخسخ، و رن نیش از ایب
را اولر حله  یكلخسلخ، و روان نرلادتر از رتذله آن حخلكلرده و رتذله آن هلن ز وایرح را ووكك  حه یكخ

سلخ و از رن نیلادتر از اخلاوخ و رتذه او زرتجود كرده و او از اول وجودش در تجود اتخ تا ق
. و یاوراتخ و نه ق یاو نه ركوع یكه دارد؛ و از برا ین وقاویشود از ا یحاص  من او تریق یبرا
شله در رسلخ احلدًا و مهرگلر نخد قدر اتخ و او را تلریق نیركوع فرووده و رتذه او مه را اور حه یكخ

را وأوور  یكخ. و یاوراتخ و نه ق یاو نه تجود ی اتخ عذادت او و از برانیركوع اتخ و مه
سخ و از اول خلقخ او تا آخر خلقخ راو ن یاز برا ی اتخ و ن جنیام كرده و رتذه او مهرحه ق
 نی. و مهچنلیاتخ و نه تجود یعذادت او نه ركوع یت وأوور اتخ و از بران عذادیاو حه ا
ر قلرار رلتكذ یاز بلرا یقدر رتذه قنوت اتخ، و ولكل خل  كرده كه رتذه او حه یقنوت ولك یاز برا

حه آن رتذله خلل   یك ولكخهر یآ ه در ولك اتخ برا ی از برانیداده حه مهان رتذه. و مهچن
اتلخ و  اتخ كه تلا آخلر حله مهلان حاللخ حلایق یك را وقاوخلكن هركرده كه حافظ او حاشد؛ و

گر را درك كند. پس هر اه خدا خود را وصف كند از خد ی رسخ كه چرن نیادتر از اخشعورش ز
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كند، و هر اه  یشان وصف وخا یها نهروطجكه، حه قدر شعور وطجكه و ادراك و وتعخ ت یبرا
شللان خا یهللا نهردر شللعور و ادراك و وتللعخ تلل جللن حلله قللنیوللمون یخللود را وصللف كنللد از بللرا

كند  یادتر اتخ از شعور وطجكه. پس چنانكه خود را وصف وخشان زخكند و شعور ا یوصف و
كله وطجكله را شلعوریوطجكله. ز یكنلد از بلرا ی جن، وصف مننیومون یاز برا سلخ و حله رن یرا

اند و  از شعاع انسان خل  شده جن نیكند. ولكن ومون یستاده حاالتر را فهن منخكه ا یمهان اور
 یچنللد اتللخ از بللرا یفرانسلان تكللال ین اتللخ كلله چللون از بللرایلانللد. پللس ا اف ل  از وطجكلله

جلن، درك  یكنلد از بلرا یكه خود را وصلف ول یچند اتخ. پس نوع یفر جن هن تكالنیومون
كند، و  یراك منكند كه احدًا جن اد یو انسان خود را وصیف یكنند وطجكه احدًا. چنانكه از برا یمن

امئه  یكند احدًا، و از برا یكند كه انسان ادراك من یاء خود را چنان وصف ورانذ ی از برانیمهچن
 اء.ركند كه برتر اتخ از وقام ادراك انذ یو وصیف

آدم كلرده بلر وطجكله نكلرده حله جهلخ فلرق وقاولات  كله بلر حلین د كله وصلیفرپس دانسلت
ن اتخ كه خداونلد علاو انسلان را یآدم و وطجكه ا ات حین وقاونی له فرق واب شان و از آنخا

ج كرده از  یررجرم صآ خل  كرده كه منونه هزار هزار عاو اتخ و آ ه در آ ا اتخ، و او را وركك
و چهلار عناصلر آ له در علاو وللك اتلخ چنا له ح لرت  قذ له اریض كخلو  یقذ له فلكل نه
 فروودند: رراو

ـــــــك جـــــــرم مـــــــض ـــــــزعن اّن  ریأت
 

ــــو ف  كغــــر یك انطــــ ی  العــــامل اال

 

 ی الــــذنیو انـــ  الكتــــاب املغــــ
 

 ظ ـــــــــــر امل ـــــــــــهرخحأحرفـــــــــــه  

 

كغر حجة اهّلل یة هیالص ر  االنسانو فروود آن ب ر وار كه   ینلد انسلان، خمتصلرخفروا یو و ا
آ ه در لوح حمفوظ نوشته شده اتخ در انسان اتخ منونه او. پس  عینخاتخ از لوح حمفوظ 

. و حسا مین وقاوات انسان را حا وقاوات وطجكه چنانكه  فتیحا انسان و ا د فرق وطجكه رارنربذ
لند حله كوتلاه یاز وطجكه و ندارنلد و خلود او مهچنلان  یاز حلنلد ی رلچ چرو هل یحاشند كه ووكك

لل  حلله ادنا اتللخ، و حسللا از وطجكلله ندارنللد، و حسللا از  از اعللیل یچ خذللررنللد و هللخانللد كلله ووكك
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نكله وقلام انسلان احا له بلر وقلام خا ندارنلد؛ و حلال یو از آ لان خذلر ننلدراند كله در زو وطجكه
 ط اتخ بر وقام وطجكه.ر جن حمنی جن دارد، و وقام وموننیومون

دانسللخ حللدون خذللر  یآهذللر منللینللد  خ و یكه وللرنللد كسللانخ و یات؛ چلله وللهیللات ههیلله
آهذلر اتلخ ی وقلام، وقلام  د كله اولره را دانسلترل ؟ حاال اخلتطف وقاولات تلسلله  ولرجذرج

اء اتخ، و حعد وقام انسان اتخ، و ر، و حعد وقام انذن اتخی، و حعد وقام امئه  اهر
وان اتخ، و حعد وقلام نذلات ر جن، و حعد وقام وطجكه اتخ، و حعد وقام حنیحعد وقام ومون

و  كنند خدا را چنانكه خود فرووده اتلخ یح ورنا تسذخاتخ، و حعد وقام  اد اتخ. و مهه ا
ت ق  . تسـغخ  ااّل  ون ی ا. ح رنكله تسلذخوگلر ا ی رلسلخ چرن علینخح ن یسّبح حبهاه ولكن ال

كـّل مـاعلن مـلوته و  دخلفروا ینا عاقلند چنا ه ولخفههند. و مهه ا یكند ولكن وردم من یخدا و
 و وـا وـن داّبـة یف دخلفروا یكله ول   قولله تعلایلرآهذلر فرتلتاده حلدلینلا  خو خدا بر مهه ا حهیتسغ
لهرن علینخ ه ااّل اون اوثالكنیر جبناحیطخرض و ال  اجر اال كله  یا  و نله  رنلدهنیدر زول یا سلخ دابك

و واارسـلنا وـن رسـ ل ااّل حلسـا.  دخلفروا ینلد و ولخوثل  مشا نكه اوهتلایخبررد حا دو حال خود االك ا
 مووه.

خ آن ب ر وارند و از برا عاو و  ن هزار هزاریمهه ا یپس وعلوم شد كه هرچه هسخ از اوك
حللان آن عللاو چنانكلله فروللود خللفروا یآ لله در آ للا اتللخ آن ب ر للوار حلله رتللالخ دعللوت ولل د حلله ز

أتكن رسـل وـنكن خـ ا وعشر اجلّن و االنـس أملخ دخفروا ی رتول را وگر حه زحان آن قوم و ومینفرتتاد
نفلس   حلهرلنیالنذ فرووده اتخ خدا، و خامت یفرمهه ولك تكل یپس از برا ایخك ایقّص . علخ
ف فرولود و خلدا را رلقلدر هلرف آن علاو تكل را حله یفها را و هر علاهرده آن تكلرس خود رتانرنف
د، و چنا ه خدا را وصف كلرد در علاو رشان شناتانخشان حه اخقدر شعور و ادراك و هرف ا حه

ن یا را. پس كند وقام عایل ی، ادراك منراكه احدًا شعور دایی. ز، وصف نكرد در عاو دایعایل
حنللد ان و هر لاه او خلود را وصلف نكنللد،  یكنلد خلود را از بلرا ی خلدا وصللف ولمیاتلخ كله  فتل

بنی ممتحننیاء ورت  و نه از ومونركس نه از انذ چره ، ادراك وقام صفخ نی و نه از وطجكه وقرك



 

151 

 

 كرد ا آن اتخ كه خود ووصوف را ن وصفین كه هبتری تاب  بر امیكنند احدًا. و  فت یخدا را من
د خللود را حلله خللسللخ و حارسللخ، پللس صللفات آن هللن نللاقّ نرانللد و چللون خللدا نللاقّ نخحنها
ن وصلفها حاشلد. و هر لاه خلدا خلود را وصلف یكند كه هبتر ن وصفها وصف كند و وصیفیهبتر

 یكرد لا را خلدا از بلرا ن وصلفیكنلد. و هبتلر یكرد ا خود را وصلف ول ن وصفیكند، حه كاولتر
كرد للا آن اتللخ كلله خللود ووصللوف را  ن وصللفی كلله هبتللرمیو  فتلل نللًا.رقخخللود قللرار داده اتللخ 

 هلن حاشلد، نید چنلخلكرد ا خود را وصف كرده و حا ن وصفیاند. پس خدا چون حه هبترخحنها
 ده.رانخذهتا خود را منا

خ خده، حارانخ چگونه خدا خود را منامینكه حدانخ امیحاال ا ر خبواه د رجوع حه كتاب و ت ك
انلد از  ار فرولودهرد حسلخلن وطللج احادیلا ی كه از برامیدخ حه امئه ا هار، دمی و رجوع كردمیمناج
ل یعـرف اهّلل ااّل حســغخن الیحنـن االعـراف الـذد در شلرح اعلراف، خلفروا ین اتلخ كله ولیل لله ا آن

شود خدا وگر حه راه وعرفخ وا. پس وعرفخ  یكه شناخته من  اعراِف آ نایمیواج عینخ وعرفتنا
  وعرفلخ رشود خدا وگر حه تذ ینكه فروودند شناخته منخاتخ حه جهخ ا شانخخدا وعرفخ ا

شلان را خداننلد راه وعرفلخ ا یشلانند و منلخان ارعرشان، شلخ  وعرفخ اروا. و وعلوم اتخ كه تذ
نا واعرف اهّلل دخفروا یگر وخد یثخان آن ب ر واران. و در حدرعروگر ش حله  علینخ حنا عرف اهّلل و لوال

سلخ شلناخ  رشلد. پلس ن ینله خلدا شلناخته منلخ وا، هرآمیخدا و ا ر نذود شود یوا شناخته و
 شلناخ  خلدا اتلخ. پلس هلركس شلناخخ نین شلناخ  علیلشلان، و اخخدا هز شلناخ  ا

ا خـا سـلها. و خـ ر فرولود حله تللهان و احلاذررلاو قتلًا و ح لرترشان را، خوِد خدا را شلناخته حقخا
تلهان و  یا عینخ  عزوجل و وعرفة اهّلل عزوجل وعرفیتوعرفة اهّلل یة هیحالن ران جناب اّ. وعرفیت

ع وجل  اتلخ و  یقلخ، وعرفلخ خلدارخ و حقرلكه وعرفخ ون حله نوران جندب، حدرتیت یا
گلر وارد شلده اتلخ كله خد یثخقتلًا. و حلدرع وج  مهان وعرفلخ ولن اتلخ حق یوعرفخ خدا

فلخ اولام، و سلخ وعرفلخ خلدا؟ فروودنلد وعرركله چ صلادق تلمال كلرد از ح لرت تاجیل
وا الـذ و هّلل االمسا  احلسند خفروا یخداوند عاو و از  علینخ امساجـه لحـاو. یفخن یفادعوه هبـا، و ذر
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حسلللن  و اولللام ن ا لللاء حسلللینیلللد او را حللله ارلللپلللس خبوان خلللدا اتلللخ ا لللاء حسلللین یبلللرا
 یا اء حسنا  واهللمیواجتاعوه هبا  اور اهّلل ا. الیت حنن واهّلل االمسا  احلسن فروودند یعسكر

پس هر اه اتن، صلفخ اتلخ و اولام فرولود االسن م ة د خفروا یر اتن، اوام ورخدا. و در تفس
كـل مـ ة اّّنـا ا دخلفروا یشان صفات اهلل حاشند؛ چنانكله ولخد اخ ا اء اهلل، حامیواج ر یـلشـ اد  

كل ووموف اّنه ا وع  و عّ احلو وع عّ د فروودخنكه در حدخو ار الص ة یاملوموف و ش اد  
، پلس ثاحلخ شلد كله فـا ااّل اّّنـن عغـادك و رلقـكینـك و بیالفـرق بنكه فرولود در دعلا خو ا احلو
شلان را حشناتلد، و ا لر خد اخلشانند صفات خدا و هركس خبواهد صلفات خلدا را حشناتلد حاخا

وـن عـرف  صلادق ده چنانكله فرولود ح لرترشان را پس حه وعرفلخ خلدا رتلخشناخخ ا
 مرار املعرفة.ووامع الص ة حلغ 
اهلل كله خلدا خلود را حله  شلانند صلفاتخد واضح شد كله اخن احادیشاءاهلل از ا پس ان

كرد ا  ن وصفین صفهتا اتخ و خود را هن حه هبتریشان وصف كرده. پس صفخ خدا هبترخا
 كه خود را وصف كرده نیچن كردی ر و وصفراو وث  ح رت خل . وصیف یوصف كرده از برا
 صلفات خلدا اعلطی یو از بلرا ه حالّسننین س اهّلل القامئة ف ر اتخراو ح رتحه نفس خود و 
اتف  او چند وقام. بر  یصفات هن چند وقام اتخ و از برا یاعط ی، و از برااتخ و اتفیل

 یاند بلرخطف صلفهتا خدا اشخای یجلوه كرده اتخ صفات خدا و صفهتا ینوع هركیس
فهـا و ال یحـو و رلـو ال ثالـ  ب انلد نكله فرولودهخجهخ احه  نندخشان امئه  اهرخحند ان و ا
نا. پس خر ارهسخ غ نا و نه ثالیثخهسخ حا ا ح  اتخ و خل ، نه ثالیث عینخ رمهایثال  ا

شلان خن و اهیعلل اهلل انلد تلطم ر خدا اتخ، و مهه خل  خدا در حتخ وقام امئلهرصفات خدا غ
شلان اف ل  از خند، پس اخل  خدا صفات خداحاشند و خ یاهلل و اكه  و اف   و اول واخل 

بلن  حاشلند كله وصلف كلرده خلود را حله نفلس خلود و نفلس خلدا علیل یخلدا ول ی  صفهتار 
  الج اتخ. ای

د مشاهلا و رل وج یآهذلر را منلید كله چلرا وصلف  خلش ه كلرده حاشلد و حگو حاال ا ر جاهیل
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وب اتخ رالآ جرآهذر غی  كه می وج ی الج اتخ، جواب و بن ای د وصف عیلر وج یهرچه و
ة و خاواوة و وما یااهر دخفروا ی الج كه و بن ای   قول عیلرد حه دلخآ یرون منیو حه وصف ب

خ اتللخ و از حللا ن، نذللوت. پللس خللو وللراد آن ب ر للوار از هللاهر، وال اركخــج ممتنــع الیــا حــا ن
 علینخ اركخـتنـع الج ممیـا و حا ن حاشن، صاحج وقام اواومت یآهذر وید ون كه هاهر  خفروا یو

شود. و در حمكخ وا ثاحخ اتخ كه  یاتخ كه ادراك من یر، غآهذر اتخیحا ن ون كه  
ذات، حلا ن و  ینكله از بلراخر هلاهر خلدا؛ واالك ارلاو آهذر حا ن خدا اتلخ و ح لرتی  ح رت

فهـا و ال ثالـ  یحـو و رلـو ال ثالـ  ب ر از ذات اتخ ورشود و حا ن و هاهر، غ یهاهر  فته من
داشته حاشند. پس الذته  یو هاهر د حا ینخشان هن حاخشانند؛ و اخر از كنه ذات، ارو غ رمهایا

، از صلفات میكنل ید و آ له وصلف ولخلآ یرون منلیلوب اتلخ و حله وصلف برلالآ جرحا ن خدا غ
 كرده اتخ خدا نیر اتخ و چنراو خدا، ح رت ی و صفات هاهرمیكن یخدا وصف و یهاهر
گلر خر هلاهر خلدا اتلخ؟ و حلاال درلاو  كلرده اتلخ و ح لرتنیچنل . پس چه كلمن كلهمیكه  فت
 كند و  لوها حاد كند. یها تنگ نهرخواهد ت یسخ، هرچه ورر هن نیپت چاره

د خد، از آفتللاب حشللنوخد از وللن حشللنورلخواه یا منللخللد رللكن یو ا لر از كللطم وللن وحشللخ ول
ا آرــر خـك یـلســالم علا اّول اخـك یـالسـالم عل دند كله عللرض كلرد خلدوخ آن ب ر للواررچنانكله شلن
او اتن و  یر اتخ واالك از برارن در وقام تعذیحلكه ا ا حا نخك یا ااهر السالم علخك یالسالم عل

 اسن و ال رسن قع عّخال یانا الذ سخ و وقام او فوق اتن و رتن اتخ چنا ه فروودندرن یر 
س لصـ ته حـّا یلـ نلدخافرو ی. و ولیو نله ر ل یشود بر ون ا  یهسمت كه واق  من ون كیس عینخ

و نله  و نله نعلیت یصلفخ او حلدك  یسلخ از بلرارن علینخحماود و ال نع  ووجـود و ال اجـل ممـاود 
 ی  حمكخ در تاب  كه آن ب ر وار صلفخ خلدا اتلخ، پلس الذتله از بلرار حه دلمی. و  فتاجیل

ر رللد صلفخ وثل  ووصللوف حاشلد و صلفخ غخللسلخ، و حارن و اجلیل و نعللیت یصلفخ خلدا حلدك 
كّل م ة اّّنا اسخ چنانكه فروودند رخ ولكن صفخ جدا از ووصوف نووصوف ات ر یلش اد  

كـّل وومـوف اّنـه ا كـل مـ ة و وومـوف حـاالمترا.. یـاملوموف و ش اد   پلس ر الصـ ة و شـ اد  
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ن اتخ كه ید. پس اخآ یرون ویب یو نه حه ودرك یو نه ر  یصفخ خدا نه ا  یسخ از برارن
 را ندانسته: شخشاعر  فته اتخ، ا رچه آن جا

 اس و  هللان و وهللنرللال و قرللبرتللر از خ یا

 

 میا  و خوانلللدهمیدر و شلللنمیا و ز هرچللله  فتللله 
 

ر اتلخ راو د كه ح رترد و قطعًا حدانررت حاشرن بود كه بر حصین كلهات ایوراد وا از ا
ن یر وصلللف فرولللوده حللله هبتلللررلللاو   صلللفات خلللدا، و خلللدا خلللود را حللله ح لللرترلللاف للل  از  

 وردم.كرد ا بر  وصف
ات رللات خللدا، و حرللاتللخ حله ح یحلل یی هللر حلمید وطلللج اول را كله  فتللخللدرپلس فهه

  وللك و هلر رله در  خات تلاررلر اتلخ و آن ب ر لوار اتلخ حراو صفخ اتخ پس آن ح رت
  ووجلودات كله رلاتلخ در   یات خلدا كله تلاررلاتلخ و اوتلخ ح یحه آن ب ر وار ح ییح
كند از آن ب ر وار اتخ  یكه حركخ و در هر جای یئرسخ. پس هر شراو ن یاز برا و زوایل یور 

ن یلكنلد و مهله ا یفتلد، مهله را او روشلن كلرده و ولینه ا لر برحركخ او، چنا ه آفتاب در هزار آج
وجود اتخ چنا ه فرووده  یها نهر  آجرح رت فوق   كند. پس آن یخ او را وخها حكا نهرآج

كاجنیكّنا حك دخفروا یو و ة االویلیانا ماحج االزل اتخ . پس ینی احاینی ازلنیر وكّونی انینونته 
للد اتللخ و مهلله شلل فه كاوللله و آن زبللور آلردر صللح خللوای ین اتللخ كلله وللیللا  عه و تللینك رحممك
و وعهتا  ر جنودیا ذاامللك املتأّبا حاخللود و السلطا. املهتنع حضخ اتخ كه یخوانند آن را و ا اع یو

  وللك رلدر   یر اتلخ و نلور او تلاررلاو  لرتسلخ و وللك وللك حراز ولكلش ن خلدا خلایل
 اتللخ نیسللخ و مهللراز ولللك ن  نللور خللدا اتللخ، پللس خللدا خللایلنیاتللخ. پللس نللور او علل

در  خلوای ی ولمین اتلخ كله او را قلدیر اتخ. پس اراو نذودن ح رت نذودن خدا، خایل خایل
ه وراتلج، او ن مهلیلو حلا ا می و ال ـرع الكـرمیاالمـل القـا السـالم عـّ  لوی یارت ششن كله ولخز

  وللك اتلخ. پلس رلاتلخ كله صلاحج   یهراتخ خملوق خدا و چنان خلقخ عظ یعذد
خل  كند كه ازل و  دارد كه خلیق ن اتخ و خدا چنان قدرییآفر كه ازیل ب رگ اتخ خدای

ر اتخ واالك ازل را ر در وقام تعذمی وج یكه وا و ین ازل و احدیاحد از نور او خل  شده حاشد. و ا
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بنی ممتحنلنیاء ورت  و نه از ومونرتواند درك كند؛ نه از انذ یمن یاحد . نی و نله از وطجكله وقلرك
  عقلول و اوهلام چنانكله خلدا در ولدح آن رلرا كه خدا ب رگ خبوانلد برتلر اتلخ از   كیس حیل

انلد  ه، امئلمیابلراه اولا آل هـا  یناهن ولكـا  عظی الكتاب و احلةمة و اتمیابره نا آلیو ماات ب ر وار فرووده
كله خلدا   را. لكلن عظهلیتمیعظل یشلان ولكلخن كه خدا عطلا فرولوده اتلخ حله اهیعل اهلل تطم
 ك  دایخچقدر اتخ فرق او؟ وثًط ا ر  حدای یخواه ید وخكه خملوق حگو د تا عظهیتخحفروا
شلتر یگلر بخد یا از  لداهاخلار اتخ، رخ عهرش حسخار ب رگ اتخ،  ار دا حس د كه فطنخحگو
تووللان اتلخ. و ا للر  خ  لول او دهخللار  لول دارد،  ار لدا حسلل د فللطنخلا حگوخللدانلد. و  یخ وللختلار
 یریهزار تووان خواهد بود. و ا ر وز خ  ولش دهختاجر چقدر  ول دارد،  ا د فطنخحگو یتاجر
خ او و عظهلخ او حقللدر وزارت مملكلخ اتلخ. ولكللن خلار  لول دارد،  ارر حسللیلوز د فلطنخلحگو

رود و  یرون ویگر از مملكخ بخپادشاه چقدر اتخ عظهخ او، د د كه فطنخحگو یهر اه پادشاه
كنلد. و  یخ، عظهلخ او را ادراك منلرلك مملكخ اتلخ و رعخعظهخ او و شأن او فوق تلطنخ 

 حلایق ی رل  كلون اتلخ و چرلن عظهلخ فلوق  یل اتلخ، امید ولك عظلخآهذر حگویاوا هر اه  
او  یاز بلرا ید، اتلن و ر لخلكه خلدا حگو هیتن عظین عظهخ نذاشد. پس ایواند كه در ا یمن
 داند. یگر منخكس د چرسخ و عظهخ او را هز خودش هرن

ر رلاو د كله ح لرترلدان یوانلد و ول یمشا من ین از برایگر حعد از اخشاءاهلل ش ه د پس ان
 دارند مید وطاع اتخ و مهه اه  ولك تسلخش حفرواخن ولك اتخ و هرچه او فروایصاحج ا
 كنند و خدا مشا را اور فرووده اتلخ حله ا اعلخ آن ب ر لوار چنانكله فرولوده اتلخ ی  ویو تصد

كن الرســ ل فخــذوه و وــاّن آهذللر، پللس یمشللا   یآورد از بللرا یآ لله ولل عللینخ كن عنــه فــانهتوایوااتــا
ول رللن ولللك را حتهاولله حلله تیللخللدا ا د. حللیلرللكنللد، پللس قذللول كن ید او را و آ لله را كلله  للخلررحگ

تواند در ولك خود حكند  یولك. پس هرچه خبواهد و یخ و او اتخ دارار داده اتراو ح رت
   ولك خود.رو احا ه دارد بر  
حقلدر هلرفش  ییدر ولك خدا و حله هلر حل یات تاررشانند حخد كه اخدرپس حاال فهه
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ه و وطجكه و ح اء و انایسراند از مهه انذ دهرات خبشرح ر رلوانلات ل  چله  رنلده و چله غرو اج ك
اند و  داده  نذات را روح نذاینیكوچك ل  و مهچن ین كروهایا از آ ه در بخك و حبرند حیت رنده، 

 یالذ یهو احل دخفروا یاند. و خدا وصف كرده اتخ آن ب ر وار را كه و داده ی اد را روح  اد
اله ااّل هو ر اتخ چنا ه علدد او را ا لر حسلاب راو اتخ و اشاره حه ح رت و هو، اتن عیل ال

ل دهخازده اتخ و چون از وقام هوخد راجمن شلود و صلد و  ید در وقام كثرت صد و ده ولرخ تنزك
 یبلرا ایرلر از او حرلسلخ غراتلخ كله ن آ نلای یاتخ كله حل اتخ. پس عیل ده اتن عیل

  حركلات از آن ب ر لوار اتلخ در هلر رلات حاعد حركخ اتلخ و  رخدا. و وعلوم اتخ كه ح
كن رتاخدر ز خوای یچنا ه و تین حه مشا حركخ  عینخ حكن حتّرك  املتحّركات و سكن  السوا
ات رللر از حرلل  تللاكنا. و چللون حركللخ غرللكننللد ان و تللكون دارنللد     حركللخرللكننللد   یولل
ن ب ر واران ین هركس كه نشناخخ ایدر ولكند، پس حنابرا یات تاررشان هن حخشود و ا یمن

كله هلركس ایپلس او ولرده اتلخ. زنلدارد؛  یات حه او كلارررا، روح را نشناخته و ح شلان را خرا
وا  یر از خداراو غ ینشناتد خدا را نشناخته و هركس خدا را حه شناخ  امئه نشناتد، خدا

 آهذر وا اتخ.یر از  رآهذر او غیاتخ و  
انكار كند  ن خود، پس هر اه كیسی در دمی دارنیقخه اتخ و رن اواوین وا دیو چون د
كه انكلار  . پس كیسمیندار حا كیس یورخ اتخ واالك وا نزاع دنیب لخ اه روا را حه جهخ ف 

نكله خ و اولوات خوانلده اتلخ حله جهلخ انیلخ را كافر اتلخ و خلدا كفلار را هلالكركند ذكر ف 
ن او یر وا اتخ و درات را نشناخته ورده اتخ و او غراند و هركس ح ات را نشناختهراص  ح

كننلد و آ لا هلن عذلادت  یرا كله آ لا عذلادت ول دای خلمیكنل ین وا اتخ و وا عذادت منیر درغ
نكه فرووده خ حه امی. چنا ه خدا فرووده اتخ و وأوورمیكن یرا كه وا عذادت و كنند خدای یمن

ا الكافرو. الاعغا واتعغاو. و ال انمت عاحاو. وااعغا و ال انا عاحا واعغامت و ال انمت هیااخمل  اتخ
ن آ ا یآهذر آ ا و دی اتخ و  نیآ ا در تجك  یپس خدا ن.ید نكن و یلخعاحاو. وااعغا لكن د
 اتخ. ینری  اعتقادات وا علك رن وا و  یآهذر وا و دیاتخ و   ینرعًا تجك رو اعتقادات آ ا  
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شللان خكلله ا یآهذللریآهذللر، و از خللدا و  یار دورنللد از خللدا و  رحسلل ات؛ چللههیللات ههیلله
 .میجوج یو یزاریشان بخا نی از آ ا و وا از دمیزاریوعتقدند وا ب

 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ووعظه شانزدهن»
 میحسن اهّلل الرمحن الرح

ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال
 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو.حین لعّل ن هینذر

 تللا میاز صللفات را حلله مشللا حشناتللان  حعیضللمیو خواتللت د صللفات بللودرللكللطم وللا در توح
ون عرف ووامع الص ة  فروودند صادق د در شناخ  خدا. چنانكه ح رتررت حاشربرحص

از صفات خدا  حه وعرفخ. و حعیض ریس ی، وپس ا ر وواق  صفات را شناخیت حلغ مرار املعرفة
 میمشا حگلو یاهلل را اوروز از برا صفاتگر از خد صفیت كخخواهن  ین حه مشا  فمت و ویرا قذ  از ا
 د.ررت حاشرشاءاهلل در آن هن بر حص تا ان
سلخ، چنانكله رگر از صفات خدا علن اتخ و علن خدا وث  علن خل  نخك صفخ دخ
كله ولردم  هلان  یسلخ. و علهلرن یك از صلفات خلدا ضلدخل چره ین  فمت كه از برایقذ  از ا

فههند علن  یند خدا عاو اتخ ولكن اكثر وردم منخ و یوكنند، جه  وقاح  او افتاده اتخ و  یو
 تا از خواص و میخ علن خدا را حه مشا حگورفرشاءاهلل ك خواهن ان یخدا چطور اتخ. حاال و

د در شلناخ  عللن خلدا؛ و خرت شلورد و برحصلخلبذر یا قلدر فهلن خلود هبلره ك حلهخلعوام مشا هر
 د در فهن وطلج.رحه هن برتان یندك رحطن وقدوه ایوقدوه كه از ا كخن بر یووقوف اتخ ا
و  ، و هرچه را هن كه خل  كرده از ذایاتخ و صفای ك ذایخخدا  ید كه از برارحدان
ند و ذات او را خ و یء و اء اتخ چنانكه یشر اشنیاء، مهان عرخل  كرده. و ذات اش صفای

نكه خا و حال یخواه یرا وو ذات او   وی یء و كه چگونه یش یحفهه یخواهند. و ا ر خبواه یو
قتًا مهان از او اتخ؛ چنانكه تو رحق ینرن اتخ كه هرچه بذیصفخ او اتخ، ا ینیب یهرچه و
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رن  ون و شك  ون و لذاس ون و دتخ ون و چشن ون و جوارح ون و جسن ون   وی یو
از ولن اتلخ و مهله صلفات را  ینیلب یو روح ون و عق  ون و فماد ون. پس مهه آ ه را كه و

خلارج را هلن  ی واذهلانینلا صلفات وننلد. و مهچنلخا  لوی یو ول یدهل ینسذخ حه مهان ون ول
 ول ون و ولك ون و خانه ون و زن ون و اوالد ون.   وی یحه آن ون، وثًط و یده ینسذخ و
 حلاال میخلواه یشود حله ولن اتلخ؛ و ولا ول یداده و كه نسذخ حه شخیص یئر هر شنیو مهچن

ّبــه  كلله اوللام فروللوده اتللخمینللیب یوللسللخ. و ر آن وللن چمینللربذ و  وــن عــرف ن ســه فقــاعرف ر
ّبـهد خفروا یر وراو ح رت ا خـ   فرولوده اتلخرلو خداونلد علاو در اجن اعـرفكن حن سـه اعـرفكن بر
ّبك ابن و در  ان سكن أفالتغصـرو. و یف دخفروا یو خدا در كتاب خود و آدم اعرف ن سك تعرف ر
، نلد خودشلنایسخ و ی. و علوام هلن ولان سـ ن االفـاق و یف اتنـا یفخن اهیسـنر دخلفروا یگر ولخه دخآ

ك نیلد و اخل تلا مهله مشاهلا هبلره بذرمید حشكافخن را حایاتخ. پس ا خداشنایس دها كله رلمهله تأ
سلخ رسلخ؟ و كرچ یانلد كله هلركس او را شلناخخ، خلدا را شلناخته از بلرا خدا و امئه فرووده

كله هرچله را بذیسلخ، زرند؟ خدا كله ند او را حشناتند تا خدا را شناخته حاشخون، كه حا  مینلررا
 و حشلنایس ینرلرا بذ یئرسخ. چنانكه تو هر شراز ذات او ن یچ اتن و ر رصفخ او اتخ و ه

را هرچه یسخ. زراو ن یاز برا یو ر  یچ ا ر، و هیا و نشناخته یا دهخر از صفات او را ندرغ
د خلن ولدركات درآیلچله حله اسلخ. و هررآن هسخ، صفخ اتخ و ذات ن یاز برا یاتن و ر 

صفخ او اتخ و بر ذات  یا صاحج اشكال و الوان و حدود اتخ. پس بر هرچه اتن  تارده
د حله او خدا نكرده اتخ. و هرچه كه حه فهن در آیذات را   راكه كیسیسخ؛ زرن یاو اتن و ر 
، و یر  اتخ و نه ی، و نه ا اتخ و نه جهیت او نه  ریف یشود، پس از برا ینسذخ داده و
گر ندارد شناخ  ذات، وگر خد ی. و راهیفراتخ و نه ك ی، و نه كمك اتخ و نه زوای نه وكای

ه كلین ینسذخ حه او حده ینرهرچه را كه بذ كله هرچله را تصلور ی  صلفات. زرلاز   و او را ونلزك را
از ر رلو غ یدهل یاتخ كه حه عق  و وهلن تلو در آولده و نسلذخ حله او ول صفیت ا تعق  كینخ كین
دا یلاو را   تلوای یو منل یحله او نسلذخ حلده یكه آ له حله تصلور در آور یندار یا ن هن چارهیا
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قخ ذات تو اتخ و او نه در وكان اتخ و نه در زوان؛ رقدر حدان كه آن حق نی. پس تو مهكین
، و جوای یری؛ و در  اتخ و نه در جوای یری. و او نه در  و در وكان و زوان، تو خود خودی

خ و وللرض، تللو خللود خللودیو خللود خللودیتل خ و نلله در وللرض؛ و در صللحك . و . و نلله در صللحك
نلا خلودت خر ارلات و غرل، تلفر و ح لر، ولوت و ح، فقلر و غلیناس كلینرل در هرچه قنیمهچن
 سخ.رك نخ چرو او ه خودی

ا از كثلرت خلن یلانلد. پلس ا ج اتلخ ولكلن برخنلوردهخلانلد او غا  فتله حاال ا رچه حعیض
و  یا ر او شلدهرلنكه از حس تو ولتفخ غخا اخاتخ از نظرها و برتر اتخ از ومهها،  جخغا دایی 

ده شلده اتلخ. واالك هلركس ولتفلخ او ر، او از تلو  وشلیا ولتفخ اشكال و اللوان و كثلرت شلده
ر رن واضح اتخ كه هر اه مشاها ولتفخ غی. و او نه صفیت یند و نه رنگیب یو حاشد، نه شكیل

د غاف  از خود خر شدرد چطور هر اه ولتفخ غردان ید بود؛ اوا منرف  خواهد، از خود او غاخشد
كه خود را  ن كند و نداند ذات خود را،  ار وشك  اتخ و كیسرن علن حسیا د بود. حیلرخواه
 داند كه چطور شد. یمن

كله خلود را  لن كنلد، ولن را و  چه بود؟ و وطلج چه بود كیس ین وقدوه از برایحاال ا
د و ون را ر  كنرد و وعرفخ ذات را حتصخكند؟ حاال حگرد ی ن و   اویلیا حه  رون ر یحرفها
 و كجاتخ. یده یسخ كه مهه صفات را نسذخ حه او ورد كه ون چرد و حدانردا كنی 

ن. وللن، یلمشلا واضللح شلود فهللن ا یشلاءاهلل از بللرا  تللا انمیحگلو ی رللخلواهن چ یحلاال ولل
 صلفات اشلكال و اللوای یاتلخ. و از بلرا ر از او اتخ صلفخرقخ ذات اتخ و هرچه غرحق

اتلخ. و ولردم چلون  هلان  یفراتخ و كنك و كل اتخ و زوان و وكای یا اتخ و جهخ و رتذه
دهنلد و او را  ینند نسذخ حه حدن ولیب ی حدن اتخ، پس هرچه را كه ونیكنند كه ذات، مه یو

كننلد  یه را كه تعق  ولسخ. پس هرچردانند ذات چ یاند و من دانند و ذات را  ن كرده یذات و
اتلخ كله شلناخ  او شلناخ  خلدا اتلخ  ی رلنكله ذات آن چخا نلد و حلالخ و یاو را ذات ول

ّبه  چنانكه اوام فروود هركس كه ذات خود را شناخخ، خدا را  عینخون عرف ن سه فقاعرف ر
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از  اتللخ و شلللأی اهلل جللزی شللناخته اتللخ. و وقصللود شللناخ  ذات اتلللخ و ذات، نفللس
اهلل شللناخ  خللدا اتللخ و وقصللود از  اتللخ. پللس شللناخ  نفللس اهلل كللیل سشللجونات نفلل

ر از او اتخ صفخ او اتخ و جلوه رشناخ  ذات خدا، شناخ  خود خدا اتخ؛ و هرچه غ
حا او نذود  چ صفیترر از ذات اتخ. وثًط ذات جنار بود و هراو اتخ و نور او اتخ. و صفخ غ

 ذات نیاد  رفلخ، جنلار شلد. و مهچنلخلرا چلون  یكند، پس عللن جنلار یو حعد خواتخ جنار
ی ، وطك شد، پلس صلاحج اولطء شلد، او را ولطك  فتنلد. و  ینكه عاو حه علهخحا او نذود تاا وطك

اد و غنیمهچنل ن صلفات هللن یلر از ذات اتلخ و ارلغ ره. و هللر صلفیترل ذات جنلار و زر لر و حلدك
شلود. پلس ذات خلدا بلود و  ین منلاد و كخاد، ولكن صفات خدا زخز یشود و  اه یكن و ی اه
شود و  یاد و كن منخر از او اتخ خل  او اتخ و صفات خدا زرحا او نذود و هرچه غ چ صفیتره
ر فروودنلد رلاو سلخ، چنا له ح لرترحا او ن چ صفیترحه صفات خل  ندارد و ه چ شذاهیتره

از خلدا. و  كلین د آن اتخ كه صلفات را نلیفرن توحیهبتر عینخ الص ات عنه ا نیفیكهال التوح
كل م ة اّّنا ا فروود كـّل وومـوف اّنـه ایلش اد   كـّل یـر املومـوف و لشـ اد   ر الصـ ة و شـ اد  

و  یو زرد یاهرنكله رنل  تلخر ذات اتلخ وثل  ارلغ هلر صلفیت . حلیلم ة و ووموف حاالمترا.
 ن اللوان، ویلانلد و پنذله ووصلوف اتلخ حله ا نا صفخ پنذهخحه پنذه ندارد و ا چ دخیلره یقرو 
صلفخ خلدا اتلخ و  ی. پس هرچه را كه حه خدا نسذخ دهلیده ین الوان را حه او نسذخ ویا
گانه خراكه او یر از خدا اتخ. پس هركس صفات را حه رتذه ذات خدا حداند وشرك اتخ، زرغ

ش قلرار خشود. و هلركس صلفخ را حلا خلدا حدانلد، خلدا را جفلخ از بلرا یگانه، دو تا منخاتخ و 
گلر را خد یو صلفهتا شرك خواهد بود. وثًط هر لاه قلدرت را ذات خلدا حلدایداده و نعوذحاهلل و
ر خلدا رلر از ذات تلو اتلخ، پلس صلفات خلدا غرقدرت تو غ دای ینكه وخو ا ذات خدا حدای

 فرولود رضلا سخ. چنا ه ح رت اوامرچ حا او نراتخ و خدا خودش خودش اتخ و ه
 دو تا نیا خملوق، حاال كه مهخا خال  اتخ خ پس رمهایفها و ال ثال  ایحو و رلو ال ثال  ب

ر از خدا اتخ حنده اتخ و خل  خدا را خملوق، پس هرچه غخا خال  اتخ خسخ و رشتر نیب
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ر كله راو   قول ح رترسخ حه دلراتخ و خدا خودش خودش اتخ و صفات خدا، خدا ن
كّل م ة اّّنا افروود  كـّل وومـوف اّنـه ایلش اد   كـّل ر یـر املومـوف و لشـ اد   الصـ ة و شـ اد  

ر از ذات اتلخ، حلط رلغ ن اتخ كه هلر صلفیتیش اركه حاص  وعن م ة و ووموف حاالمترا.
ه اتخ از   حه صفات خل  ندارد؛  چ شذاهیترو صفات او ه   صفات خلیقرشك و خدا ونزك
ّبك رّب العّت  عّماچنا ه خود وصف فرووده    و احلهـا هّللنیاملرسـل ص  . و سالم عّخسغحا. ر

 .نیرّب العامل
هن حدهند  را ا ر خبواهند رحط حه ید امئه هدخ  كطم خدا و احادره را حلكه  خن آیاوا ا
ند، خر منارورحوم تفس خرنكه تطوته شخآهذر اتخ حفههند، هز ایكه وقصود خدا و   و آن وعای

حللا ن را  در دتللخ نداشللته حاشللد، احللدًا وعللای ورحللوم ا للر كیسلل خرفههنللد. و از قاعللده شلل یمنلل
 یهن ندارد ولكن چنان رحطل حه یچ رحطرفقره ه ن تهیند اخ و ید مشا كه وردم ورنرفههد. بذ یمن
ّبـك رّب العـّت  عّما دخلفروا ینكله ولخندارنلد. اولا ا وو جدای كخهن دارند كه  حه  صـ  .خسـغحا. ر
ه اتخ خدا عینخ ت اتخ ل  و ح رت   یتو كه خدا یپاك و ونزك ت خوانیعزك ده ل  از آهذر را عزك

ت، و اختصلاص داد حلله   یتلو ا یشللود. و فرولود خللدا یآ له وصلف كللرده ول  عللینخآهذلر؛ یعللزك
كله خلود را حله تلو وصلف كلرده و  خلدای علینختو پاك اتخ از آ ه وصف كرده حشلود.  یخدا
 اند. و فروود تو را خبوانند درتخ خوانده یخوانند، ا ر خدا یخود و یگران از براخكه د خدای
تواننلد و  یداننلد كله منل ینكله وصلف كننلد تلو را، و ولخاء از ارلنند انذمیا عینخ نیاملرسل عّو سالم 
نكه خلود خلود را وصلف خشود وگر ا یخدا وصف من عینخستند كه وصف كنند خدا را. رقاح  ن

  اتخ و وصیفرنیالنذ ستند و آن وصف، خامترشان نخخود كرده، ا یكه خود از برا كند و وصیف
اتخ كله خلود وصلف كنلد   وصیفنیخود كند خمتّ او اتخ و او تزاوار چن یراكه خود از ب

 علینخ نیو احلهـاهّلل رّب العـامل خلدا حكنلد. یر خلدا از بلرارلكه غ خود را و پاك اتخ از هر وصیف
كله خلدا خلود را حله  آهذر اتخ و او اتخ وصلیفی  محد خمتّ خدا اتخ و محد اتن ح رت
خلدا كللردن  یكلور. و محلد خلداكردن، ذكلر ولدح نآن وصلف كلرده. پلس او اتلخ وصلف خلدا
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  خلدا یلگلر الخد یشلان و ثناهلاخا ی  ثناهلارلن اتخ كه محلد ولردم هبتلر اتلخ از  یاتخ. ا
ن اتللخ كلله محللد یللسللخ. ارسللته خللدا نخشا یآهذللر محللدیر از  رللر از محللد. ذهللتا غرللسللخ، غرن
د بن یكه خود برا یسخ وگر محدر  خدا نیكس ال چره عذداهلل اتخ. از  خود حكند و او حممك
دهلد حله  یآهذلر ولی  محلد را ح لرت یاولخ للوارنكله در روز قخن اتخ كله وارد شلده اتلخ ایا

ر رلاو محلد، نذلوت اتلخ. پلس ح لرت یمحلد. و للوا یر و اوتخ حاو  لواراو دتخ ح رت
لد نی محلد اتلخ كله در زولنیآهذلر اتلخ و مهلیاتخ حاول  نذلوت و محلد در وقلام اتلن    حممك

خوانلده اتلخ آن ب ر لوار را، و در حـن شود. و خدا در كتاب خود  یك امحد وشود و در افط یو
ن حلاء یلآن ب ر وار حاشد ا یكه اتن و رتن از برا آهذر اتخ ولكن تا جاییحاء اتن   یوقاو

 اتن آن ب ر وار اتخ واالك او فوق اتن و رتن اتخ.
ن یلچنلد در ا سلخ واالك حلریفرن ن جمللس وقتیضلیاتخ ولكن ا یفخار شررو وسأله حس

ن اتلخ كله یلد اخد حشلنورلكله حتوان یده حاشد. و اوا آنقلدررنشن چ  ویشر فمت كه ه یوسأله و
كله  سلتند وصلیفرننلد و نمیاء هلن اراو حكنند و انذ یر او براركه غ   صفایرخدا پاك اتخ از  

خلود كلرده.  یكله خلود بلرا خود كرده. ولكن محد اتخ خمتّ او و او اتخ وصلیف یخدا برا
و  آهذلر اتلخی  صفات خدا، محد اتخ. و محلد،  رن اتخ كه اعظن از  یحاال ررش ا
ه اتخ او از صفات انذ یاء وصف منرچون انذ اء؛ و خود او خود را ركنند او را، حه تطوتند و ونزك

سلخ و رن صلفات اتلخ و ذات خلدا نیراكه محلد، هبتلریر محد. زرحه محد وصف كرده نه حه غ
اتخ و  یهرار وسأله عظرن حسیولكن اعظن صفات خدا اتخ. حاال اسخ رك حا خدا نخشر

 د كرد.رشاءاهلل درك وسأله خواه د انخا ر حه متام هوش و  وش خود وتوجه كطم شو
ر از خدا اتخ خل  خدا اتخ و خل  خدا صفخ خدا اتخ رد كه آ ه غرپس دانست

و  مفاحـال القـرو. االویل دخلفروا یسخ چنانكه ولراز صفات خدا علن اتخ و ذات خدا ن یكخو 
 اد العلن و العّلةجیها  مغل ایكا. عل خوای ی ومیررن اعتقاد اید مهه حه اخله كه حاخعد یدر دعا

اد فرولوده و عللن، خلل  یلاد علن و عللخ. پلس عللن را خلدا ایش از ای بود  میخدا عل عینخ
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فخ خلدا اتلخ و خدا اتخ. پس خلل  او چگونله در ذات او حاشلد؟ حاشلا، حلكله عللن، صل
خلل  حاشلد.  ی  وردم كه مهله صلفاتند هبتلر حاشلد و اول خلل  و اعلطرد از  خصفخ خدا حا

ز در رلچ آهذلر. پلس مهلهیآهذلر اتلخ و نفلس  ی  اهلل، علن اتخ و آن ح رت پس اول صفات
اء در عللن خلدا اتللخ و ر  اشللرلنكله  خحاشلند حله جهللخ ا ین وللهیعلل اهلل حتلخ رتذله امئلله تلطم

كّل ی دخفروا یكه و   قوله تعایلرعلن خدا حدلشانند خا گر خ  درو دل نیاوام وغ ناه یفی  احص و 
نلات و یات بخلر اتخ علن اهلل و او اتخ آراو و ح رتفاعلن اّّنا انزل حعلن اهّلل  دخفروا ینكه وخا

 و نیكتـاب وغـ احس ااّل یفخـو ال ر ـج و ال  دخلفروا یمهه ووجودات در او اتخ چنانكله خلدا ول
كّل ییه تغیو فر اتخ راو ، ح رتنیكتاب وذ  در او اتخ. ی ران هر چیب عینخ   ا. 

ه و براهیحاال حا ا  د علیلخلوانده اتخ كله حلاز حگو یا گر ش هخد كیس یا براخ آنین ادلك
عا خذر از ولك خدا ندارد؟ حاشا، عجج دارم از كیس د خ  حكند و حقدر هزار حدرتش یكه ادك

از  دا كنلد كله انلدك نقیصلیلرا   اصلیل د یخحلد كخلحگلتارد، و حگلردد  كه در ف   اوام اتخ
د خمهه احاد نیرد و اررا حگ ید واحدخا حدخ. یا دهرك كتاب  وتخامئه داشته حاشد در  یبرا
دا یلرا كله اول او انلدك نقلّ بلر اولام دارد   یثخك حلدخلانلد و   له  شته ندازد. وثًط از آنیرا ب
كنلد ف ل  اولام را، و از  یند كه تتهله آن هلاهر ولخمنا ید نظر منخمتام حد نكه حهخا اند و حال كرده

ن یللانللد و ا ه فروللودهرللشللود كلله آن قللول اوللام اتللخ و در جملللس تق ید وعلللوم وللختللذك آن حللد
سلخ رند. پس نخمنا ی  وخخواهند او را تأو یكه خود و یاند و حطور د را وستهسك كردهخحد
ِل حدرن. و ا ر حآض نذاشد راهش چهیلع اهلل خ تطمیب ن وگر حآض اه یا د را خسخ كه اوك

 ید، روزخلللرررا و عذلللرت حگ انصلللایف د یرلللنرحلللاهلل بذ خبواننلللد و آخلللر او را نظلللر نكننلللد؟ انشلللدكن
در آن جمللس بودنلد كله  یرون آودند و نشستند و  علیصادق از اندرون خانه خود ب ح رت

خ دوتلتان آن ب ر لوار خلشان در صلدد اذخالخ رونكر ف   آن ب ر وار بودند و حه جهخ ذكر ف 
كنند كه  یخ وخعه وا را اذرش یكردند. پس ح رت فروودند كه ضعفا یبرآوده بودند و نفاق و

  یـة وـن الغخـزاو یا ادر یف ف رح  و مل ة یلخو لقامهه  ح رب جار  و فروودندمیدان یج وروا غ
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وحش شد. پس صذر كرد تا اه  از دوتتان بود تشر خورد و قلذش وست یكخ. محران كه ومع 
ج رل مشلا غمی لوج یخ شوم ولا منلخدند، عرض كرد حه خدوخ ح رت كه فدارجملس از هن پاش

د ل  و چون كاو  نذود ردان یزها ورار چرد و حسخدار یارر كه مشا علن حسمیدان ید ولكن وردان یو
د خفروا یكه خدا و ا محران كه بود آنخكرد ل  پس ح رت فروودند   عریضنیدر وعرفخ اوام، چن

محران عرض كرد  ك  رفكیرتّا الی ك حه مغل ا.یعناه علن ون الكتاب انا ات یمال الذ در كتاب
حرف از كتاب خدا  كخا رمحران آصف بن برخ یا بود. پس ح رت فروودند ارآصف بن برخ

ه كل  حاضر تاخخ؛ پس كسلاینیك  رفة العخس را از شهر تذا حه ردر نزد او بود و  خ حلق
كیف را كه خدا فرووده حاشند و كسای یاهلل و   كتابرحاو    چه خواهند كرد؟  اا  یحاهّلل ش  و 

واهلل  علینخنـا هیواهّلل علـن الكتـاب هنه وذارك خود  تاردنلد و فروودنلد رحعد دتخ خود را حه ت
  رشلت یكله ادعلا د از كیسلخلررد و عذلرت حگرنرحاهلل بذ نه ون اتخ. انشدكنرعلن كتاب در ت

را  یثخحلد كخل تارد و  ین ب ر واران وارد شده اتخ ویكه در ف   ا یثخمهه احاد نیكند و ا یو
امئله وارد  یاز بلرا   كند كله نقیصلخحتواند او را تأو یكند كه حطور یدا وی  یا دهراز كتاب  وت

ای ن اتن یید اخد. تا شاخآ  ننلد اصلیلخوا یشلان را آقلا ولخانلد و ا شان  تاردهخكه بر تر ا وسمك
ند خ؛ تا نگومیفه اواور، پس خلمیند كه چون اوام ناقّ اتخ و وا هن ناقصخا حگوخدا كند. ی 

نكله خا اند و حلال و نعوذحاهلل او را جاه  پنداشته«. حگو هایرآهذر چه ویتو حه  »شان كه خحه ا
اتللخ كلله ن یللشللان اخكللطم ا«. كللطم اهلللوك ولللوك الكللطم»فههنللد و  ید را احللدًا منللخحللد وعللین

خ كللمن خحاشللد. پللس خواتللمت كلله او را هللدا ی وللنیدارم كلله از نللوع ناصللذ یا هخللفروودنللد جار
لخ اتلخ كله یلفتلد. پلس ایاز جهلمن كله ب یا رفخ، پس حاك نلدارم حله هلر  وشلهین ت ن چله مهك

شللاءاهلل در وعرفللخ اوللام خللود  انللد تللا خللود را هللطك تللازند در آتللش كفللر؟ و مشاهللا ان  هاشللته
 د از بركخ آن ب ر وار.یابید و جنات بخهطك نشو د تاركوشش مناج

از ف   آن ب ر وار را بر ردك  ی رد ذهتا چرحاش یلخ آن ب ر وار وردن ف رو چون  الج شن
سلتند و رن ونكلر خلود علیل چ ولتهیرد. هررت حاشر تا بر حصمیمشا حگو یشان از براخن ایونكر
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و اوام هن بلود و او را  ا هه تولد كرد و وی الج از ف ابن ای یناو ند كه عیلخ و یمهه آ ا و
الطاعله اتلخ و  نلدارد كله او وفتلرض یا ن ش هیدر ا دانستند، و كیس یالطاعه و هن وفترض

 ف اج  او را. می  دهروطاع اتخ. پس هرچه اختطف هسخ در ف اج  او اتخ، هر اه تفص
ك خلك خل  آ لا هررتفصل الطاعله ولكلن در اولام اتلخ و وفتلرض ند علیلخ و یچنانكه جمهًط و

قلدر  نكله مهلانخلخ آن ب ر وار را انكار نكند حله ارف  كنند. پس هر اه كیس یرا انكار و لیترف 
لخ او را حشنود رنكه ف خسخ. وگر ارندارد، كافر ن یحداند آن ب رگ اتخ و از وقاوات او خذر

، پللس كللافر سللخرلخ حللا او نرن ف للیللبلل رگ اتللخ ولكللن ا د عللیلخللنكلله حگوخو انكللار كنللد حلله ا
از ف لاج  او  یكلخپلس اواولخ  االنكـار ل  ـاجله هـو الك ـرد خلفروا ین اتخ كه ویشود. و ا یو

اولخ اعهلال او رلخ اوام شود در روز قرك ف خاتخ و ونكر اواوخ كافر اتخ. و هركس ونكر 
سلخ او را حله اواولخ قذلول داشلته خ را كرده حاشد. پس حانیشود ا ر عذادت ثقل یهذاء ونثور و

شلان وقذلول  لردد. خ  اعهلال ارللخ آن ب ر لوار را، تلا  ركننلده ف ل خخل كننلد روامیند و تسللحاشل
در  خلوای ی  اعهلال حله اقلرار حله ف لاج  آن ب ر لوار چنانكله ولرل  راكه ووقوف اتخ قذلویلیز

اراها ونج اعتقاد یدعا  تهـام حـه وخته و االخو ا. ملح  ااّل بوال ة یلیالاثو حاالعهال و ا. زك  و ال
كه ش ا تا  . پس وآرور نكنند مشا را كسای لرواهتامیاالمرار ح  اجله و القغ ل ون محلهتا و التسل

كننلد و خلود را  یعخ را عهل  ولخدارند و هلاهر شلر یشتر از تال را روزه ویكنند و ب یصذح مناز و
 یر هلا خ را حگلوییلب لخ اهل ردانند؛ ولكن چون ف ل ی الج و بن ای دوتخ ح رت عیل

هن حللرزد و رنل  او زرد شلود و قللج او وتلوحش حشلود. واهلل  خ شود و پشخ او حهردنش ت ر
ا ر   كیسنیسخ ل  كه چنرن حاالتر نیاز ا یخورم ل  كه در ولك خدا قسه یالآالج قسن و العیل

كنلد.  یش منلخاز بلرا كنلد، فلریق یا دزدخلرد رلا زنا كند، و روز را روزه حگخشج تا صذح را مناز كند 
ّّ  غایلیالد خفروا یصادق و  اوام تو ح رتمی و یمنون   و تلینك  ام زنا مام ام سرق النامج م

كنند، حلكه مهه دوازده اوام وا را  یدانند و اواوخ آ ا را انكار من یالطاعه و هن امئه وا را وفترض
د و نلخ و یشوا و ب رگ و صاحج وقلام را اولام ولیدانند؛ و عرب هن   یالطاعه و اوام و وفترض
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لخ ول ی  علهارعشر اف   و اشرف از   اند كه امئه اثین نوشته تینك  یمهه علها حاشلند و  یاوك
اند.  اند و مهه آ ا صادق بوده الطاعه بوده اند و وفترض اعلن از علهاء عصر بوده یدر هر عصر
وا را  سخ كه امئهرن نیدر ا یا دانند ولكن ش ه یالطاعه و امئه خود را هن وفترض ا رچه تینك 
كنلد وعرفلخ  یخ ولخلقلدر كفا نیعه مهلرشل یا از براخد حدامن كه آردانند. حگوج یالطاعه و وفترض
حاشلد حله اولام خلود؟ و ا لر  ش از وعرفلخ تلینك یشان بخد وعرفخ اخنكه حاخا اخاو؟  یاوام او برا

كند  ین جمهطت را منیهن كه انكار ا وعرفخ اوام، پس تینك  یكرد از برا یخ وخ جمه  كفانیمه
ل و اف   و اعلن علها و امئه را اوام و وفترض خ و یالطاعه و صادق و اوك داند؛ پس فرق  یاوك

للطت اتللخ و در ركلله هسللخ در جمهللطت ن سللخ؟ و حللریفرچ عه و تللینك رشلل سللخ، در وفصك
ان و میل  اتلخ، و اران و كفلر، در تفصلمیلقتلًا ارف اج ، وراتج و وقاوات او را انكلار دارنلد و حق

آن ب ر لوار  اعهلال، دوتلیت لخ. و شلر  قذلویلرگر حه تذج اقرار و انكار در ف سخ ورن یكفر
كند اعهال او  یاوخ هذاءًا ونثورًا ورنكه خدا در روز قخنشدن و ا اتخ و اقرار حه او و شر  قذول

از عذادات مناز اتخ و آن ا ر قذول شلود اف ل   یكخرا، حآض او اتخ و انكار ف   او. وثًط 
اتلخ و    وعایر  عذادات اتخ و ا ر قذول نشود اعظن از  راعظن از  عذادات اتخ و 

 یر اتلخ كله  لراو پس مناز، ح رتعن ال حشا  و املنكر  یاّ. الصلو  تف ن اتخ كه فروودیا
اهلل و  ر اتللخ صلللواترللاو ر منللاز، ح للرترللاحللاحكر و عهللر و اصلل  منللاز و ون كنللد از دوتللیت یولل

مناز شود تارك اتخ و كافر، و هركس اهانخ كند حه مناز و  ه. پس هركس ونكر اص رعل تطوه
راكله یخواهلد شلد. زدر نور او و ف   او كرده، پلس كلافر  یكند در هاآوردن مناز، كوتاه یكوتاه
 و االنكار ل  اجله هو الك ر. شود یلخ وركردن حاعد انكار ف  ین كوتاهیا

ر راو د حه علن ح رترت نظر مناجررده حصخن بود كه از دین كلهات ایپس وقصود وا از ا
كله قلرآن از یا. زهیل  ولك و ولكوت و جذروت و الهلوت و ناتلوت و وافركه احا ه دارد بر   را

 ین اتخ كه چون تولد شد مهه قرآن را از براینه او بود، ار  قرآن در تراو وارد شد و   یبرا
ر وطل  از انوار و اشعه خود راو ند ح رتخسخ كه حگورح نرن قذیآهذر خواند. انشدكن حاهلل ای 
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انا ورسل الرسل و انا  دخفروا یر وراو   علن خدا در كتاب اتخ و ح رترنكه  خا سخ و حالرن
كننده كتج نداند چه در كتج اتخ؟ و فرتتنده رتل  ندانلد  شود كه نازل یا وخآ ونزل الكتج

 میاّ. الكلـ دخفروا ینكه وخا الچه فرتتاده؟ و ح یكه فرتتاده، و برا یكه چه فرتتاده، و از برا
پلس فرتلتنده رتلل  اتلخ آن ب ر لوار و هرچلله در  مّلاع ـانا ونـه الوفــا  الغسـناه حّلـة االمــط ا 

از عللن آن  یكون و هلر چشلنده علهلخ  عللوم واكلان و ولارلند و وذلدء  خكتاب اتخ اشعه او
جنـا.  قـاس یفال اّ. روحد خلفروا یكله ول ی  قلول ح لرت عسلكررب ر وار چشنده اتخ؛ حه دل

ك ر   د از ركه چش یا وهرالقدس در جنان صاقوره اول و روح عینخالصام ر  ذاق ون حااجقنا الغا
د خل از احادنیعلاو شلد. و مهچنل یخبشلا ن جهلخ روحیلالقلدس از ا د. پس روحرحاغ وا چش
آهذر و از ادله حمكخ و یهاهر   یر ون ل قرآن اتخ از براراو شود كه حا ن ح رت یوستفاد و

خ بر و ن یلآورد بلر هلاهر نذلوت. ا یرد از حا ن نذوت و ور  یخ وخد كه حا ن والخآ یكتاب و ت ك
ر چهار راو ن اتخ كه فروودند روح ح رتی. اانا ورسل الرسل و انا ونزل الكتج اتخ كه فروود

خ نلازل شلده. خآهذر خل  شده و قرآن از نزد حا ن نذوت بر هاهر والیهزار تال قذ  از جسد  
مشا آورده  یخ حتخ رتذه حا ن نذوت اتخ چنانكه وثلش را خداوند عاو از براخاهر والپس ه
ر و رلاو خ حلا ن ح لرتخلآ آهذلر اتلخ و كلریسیخ حلا ن ح لرت  خن عاو؛ كه عرش، آیدر ا

ر. و چنانكه ،لر كسلج نلور از مشلس راو خ حا ن ح رتخآهذر اتخ و ،ر آیخ هاهر  خمشس آ
كنللد، هللاهر  یكسللج نللور از عللرش ولل كنللد و كللریس یولل یسكنللد و مشللس كسللج نللور از كللر یولل

را از خلدا، و هلاهر ح لرت  یرد وحر  یكند و و یآهذر كسج ویر از هاهر ح رت  راو ح رت
آهذر. پس حا ن یرد از حا ن  ر  یر وراو ر و حا ن ح رتراو رد از حا ن ح رتر  یآهذر هن وی 

ر اف ل  رلاو رتذله و حلا ن ح لرتر اتلخ حله هفتادورلاو آهذر اف   از حا ن ح لرتی  ح رت
آهذلللر اف للل  اتلللخ از هلللاهر ی  آهذلللر و هلللاهر ح لللرتی  اتلللخ هفتادورتذللله از هلللاهر ح لللرت

ك رتد از هفتاد رتد نور مشس اتخ خن عاو نور ،ر یر حه هفتادورتذه. چنانكه در اراو ح رت
نلور ك رتلد از هفتلاد رتلد خل اتلخ و نلور كلریس ك رتد از هفتاد رتد نلور كلریسخو نور مشس 
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ط اتلخ بلر مشلس و رحمل و كلریس ط اتلخ بلر كلریسر كه علرش حملنیعرش اتخ. پس مهچن
ر حا نًا و هاهرًا. رآهذر بر ح رت اوی اتخ احا ه ح رت  نیط اتخ بر ،ر، مهچنرمشس حم
در  بر او اتلخ و علایل آهذر اعیلیآهذر اتخ و ح رت  یر نوكر ح رت  رجا ح رت او و مهه

او اتخ، تو بر  یاز و  وتهتایوث    از جهیت یی. در وث  تقریط اتخ بر دارمهه وقاوات حم
آهذلر اتلخ و ،لر یر و مشلس شلهاده  رلج ح لرت اورلغ آهذلر اتلخ و كلریسیج  رتو. عرش غ

ن یلل  ارللن  للرف  یللرتللد ولكللن از ا یخللدا از حللا ن حلله هللاهر ولل یر و وحللرللشللهاده ح للرت او
  رل خلدا و هلاهر، و  نیخ ولابرتد و حلا ن واتلطه اتل یخ از هاهر حه حا ن وررع یعرضها

رتد و از  یر ورآهذر حه حا ن ح رت اویرتد و از حا ن   یآهذر ویاول حه حا ن   یوضات اذهرف
آهذر حه هاهر ح رت یرتد و از هاهر ح رت   یآهذر ویر حه هاهر ح رت  رحا ن ح رت او

 یهللا ا و توجللههللا و خواتللتن   دعاهللا و عرضللها و توحللهرللن  للرف هللن  یللرتللد. و از ا یر وللرللاو
آهذلر یر حله هلاهر ح لرت  رلرتلد و از هلاهر ح لرت او یر ولرلخ، اول حله هلاهر ح لرت اوررع
ر حله رلرتلد و از حلا ن ح لرت او یر ولرلآهذر حه حا ن ح لرت اویرتد و از هاهر ح رت   یو

شلود. و حلاز آ له  یآهذلر حله خلدا علرض ولیرتد و از حا ن ح رت   یآهذر ویحا ن ح رت  
 ن حمال اتخ.یر از اررتد؛ و غ ید تا حه حنده وخآ ی ونینطور پاجرمه شود حه ی رفته و

ر نلازل رلآهذر بر ح لرت اوین بود كه قرآن از نزد  ین وثلها و دالج  ایپس وقصود وا از ا
آهذلر هلاهرًا و حا نلًا اف ل  از یكله   سخ بلر كیسلرن یا شد چه حه حا ن و چه حه هاهر، ش ه

 ینیب یو چنانكه وا حمّما یانا عغا ون عغ ر خود فروودندرر اتخ چنانكه ح رت اورح رت او
تر اتخ از نذوت  خ پسخخنوكر عرش اتخ. پس هفتاد ورتذه وال واه، نوكر مشس اتخ و كریس

خ و خ حا ن والنیفه حطفص  آن ب ر وار اتخ ولكن هاهر نذوت واتطه اتخ وابرجا خل و مهه
 ن نذلوت و هلاهر نذلوت، و حلا ن نذلوت  حلانیخ واتلطه اتلخ ولابخلخ، و حا ن والخهاهر وال

 هاهر نذوت اتخ و نیخ واتطه وابخخ؛ و هاهر والخة اهلل و حا ن والر وشنیواتطه اتخ واب
آهذلر حله یآهذلر و از روح  یر قلرآن را از حلا ن  ررد روح ح رت اور  ی  ورن دلیخل . پس حه ا
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ار رلصلاحج اخت یاز بلرا رد ورلكله خلعلخ را از پادشلاه حگ رتلاند، وثل  كیسل یآهذلر ولیجسد  
انا ورسل الرسل و انـا ونـزل  نكه فروودخشود، حاال ا یء ووجود من ك یشخواتطه  اورد. پس ییب

ح  اتخ و صدق؛ آن هن واتطه فرتتادن رت  و ن ول كتج بود از نزد خدا بر خل .  الكتج
ك از خلاو ورت  رت  و ون ل كتلج بلود چنا له خلود فرولود ولن بلودم حلا هر یپس در هر عصر

نلوح و او را از   در شلهاده، و فروودنلد ولن بلودم در كشلیترلنیالنذ ج و آودم حا خامتراء در غرانذ
  لسلتان كلردم و ولن بلودم در میابلراه ی وفان جنات دادم و ون بودم در آتش منلرود و او را بلرا

ه جنات رلك را از حخاء بودند و هررك از انذخ حا هرنیونس را جنات دادم، و مهچنیو  یشكن واه
دانلد در آِن واحلد  یدهلد او را. و ول یه  رفتار شود آن ب ر لوار جنلات ولردادند و هركس كه در حل

ه  رفتارنلد، و هر لاه خواتلته حاشلد مهله را در آِن رلن عاو حله حلیكه در ا   آن كسایراحوال  
 دهد. یواحد جنات و
 وزخرفات نین چنیعد از اندارد و ح یداند و از قرآن خذر یج منرند كه اوام غخپس نگو

عه هر ز راتخ كه ش یهرد چه غلط عظرنرند. انشدكن حاهلل بذخن راه غلط را ن ویند و اخرا نگو
ك خاء رك از انذخاند كه از هر نوشته اند كتای هتا را ذكر كند. برداشتهخ حكانیشود چن یمن رایض
اء. نعوذحلاهلل رلانلد حله خطاءاالنذ ردهكل یاند در او و او را وسلمك  تر زده و آ ا را ثذخ كرده خطای

یتیا  یا دهرد كهنه و  وتخاتخ كه هرچه از ف اج  امئه را حشنوند رد كنند و هر حد ن چه مهك
از  ن را خطلاییلنلد و اخر مناركه حشنوند از هركس كه حشلنوند، حله هر لور كله خبواهنلد او را تفسل

د كه خ برآنیدا كنند كه از او چنی  یثخحد كجایخن و حگردند یسند بر اخحنو حدانند و كتای یینذ
شان را كه خكند حه عق  خودشان و حا دوتتان او حبد كنند و بر آ ا رد كنند قول ا یاوام تهو و

صلادق خلود  را كله ح لرت یثخكننلد حلد یده وستهسلك ولركند و نفهه یند اوام تهو منخ و یو
نكله خانله خلود خا  شلده؛ و حلالمیاته و در كدام حجره از خانه قلخیه او كجا  رخندانسخ جار

 را از تینك  یثخكنند حد یخ وخ روانیكه داشخ. و مهچن یح رت بود اقًط و از خانه خود خذر
ن وگر خذد حا ن. و ا ر خذد حا ن یسخ ارد اوام راه خانه خود را  ن كرده بود و نخ و یكه و
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ولن تصلرف در وللك  ینقلدر كله عصلاخد اخلد و حگورلانلدازد آن خذ یخلود را منل ینذاشد عصا
ا صلفخ خلدا خلسند؟ آخنو یاالمئه و  رهن دارد. و ا ر نذاشد از خذد حا ن، چرا جته دارد، عیل
نكلله جهالللِخ صللفخ كاشللف از جهالللخ ووصللوف اتللخ. پللس ا للر خا شللود؟ و حللال یجاهلل  ولل

شود. صفخ خدا و جهاللخ، نلاوعقول  یز جاه  منرسخ، صفخ خدا نرد خدا جاه  نخ و یو
د خلدا خلا نلدارد؟ و ا لر حگوخلخدا و دتخ خدا تصلرف در وللك خلود دارد  ا صفخخاتخ. و آ

كنلد و حلله اراده خلود تصلرف در ولللك  یا حلله دتلخ خلود تصللرف ولخلكنلد، آ یتصلرف در وللك ولل
كلردن فعل   كند؟ ا ر تصلرف یا حه ذات خود تصرف وخكند  یخ خود تصرف وركند و حه وش یو

 سخ و اوام هن فرولودرخدا ذات خدا ن حه ذات ندارد و فع  خدا اتخ پس فع  خدا دخیل
سخ پس خل  اتخ و خل ، را خل ، و فع  خدا كه ح  نخا ح  اتخ خ. پس حو و رلو

داهلل و آ له حله خلشلانند خشانند صفة اهلل. پس تصرف در ولك دارند و اخصفخ خدا اتخ و ا
كند و وا را هلن  یحكند حا دتخ خود و رتد و هر اه خدا حه وا اعانیت ید خدا وخخل  برتد از 

نوا حالصـغر و الصـلو  یاسـتع دخلفروا ی چنا ه ولمیشان هوجخنكه اعانخ از اخاور فرووده اتخ حه ا
آهذر را صذر خوانده ید حه صذر و مناز. و حه لآِخ امئه ا هار، خدا  ركن یارخ لج اعانخ و  عینخ

خ هخآهذر كرد از اذیكه   یر را صلوة و چون صذررو ح رت او كه  یتخنكردند و اذ كخ چرخ اوك
اء و نقذلاء و رلنكله مهله امئله نفلس او بودنلد و مهله انذخدند، حله جهلخ ارك نكشخ چرد هراو كش

ر ركه كش یتخك هر اذخشان و هرخا یند و او حه ونزله قلج اتخ براخجنذاء جوارح او دند او وتأثك
ر و یشد چنانكه هر ع و ب ر لوار را صلذر  شلود، ذهلتا آن یاز اع اء ا ر صدوه خبورد قلج وتأثك

رات و حسلنات اتلخ چنا له رلقتلًا اصل  مهله خرر چلون حقرخوانده اتخ. و اوا ح رت او
كنـمت اّولـه و امـله و فرعـه و وعانـه و وـأواه و ونهتـاهیـا. ذكـر اخل ارت جاوعلهخلدر ز خوای یو و  ر 

 او یو ونهتلا یرات اتلخ و آن ب ر لوار اصل  و فلرع و وعلدن و ولأورلاز  لله خ یكلخصلوة هن 
اتخ، ذهتا خدا او را صلوة خوانده. و هر اه صفخ او صلوة حاشد و نلور او صللوة حاشلد، الذتله 

خ خلن مناز، والینكه اور فرووده اتخ وردم را حه مناز، وقصود از اخخوانند. و ا یخود او را صلوة و
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 تلیتدو عینخ او نی و منیانا ملو  املموند خفروا یر ورآن ب ر وار اتخ چنا ه خود ح رت او
 راكه آن دوتیتین اتخ كه تارك مناز كافر اتخ، زیشان. پس اخ اتخ و روزه انیون، مناز ومون
  قول وعصوم كله رلخ حه دلرلخ اتخ و ونكر ف رخ ونكر ف خر اتخ و تارك والرح رت او

از  ك ف لیلخل ی منلاز هلاهرنیكلافر خواهلد بلود. حلكله مهل و االنكار ل  اجله هو الك ـر دخفروا یو
از عذادات كه حه آن اور  ن هن كافر اتخ. حلكه هر عذادیین ب ر وار اتخ، پس ونكر اف اج  آ

 و خداوند عاو نیاز او اتخ و ونكر او كافر اتخ. پس او اتخ صلوة ومون شده اتخ، ف یل
 .نیاخلاشع ر  ااّل عّیاّّنا لكغد خفروا یو

لرلاز صفات خدا علن اتخ و ح رت او یكخپس وعلوم شد كه    رلاز   و اعلیل ر، اوك
گلر خلدا و چلون او خد ی اتلخ صلفهتانیصفات خدا اتخ؛ پس او اتخ علن خدا. و مهچنل

اهلل و او  اهلل و او اتخ جنج خدا و صفات اعظن خدا، ذهتا او اتخ علن یكوراتخ صفات ن
ات رلللدر   یاهلل اتلللخ كللله جلللار  او نفلللسنیاهلل و مهچنللل داهلل و او اتلللخ ُاذنخلللاتلللخ    ذرك

حله  علینخ و لقـاجا كن رسـ ل وـن ان سـكن دخلفروا یكله ول   قولله تعلایلرلاتخ حه دل ووجودات
ه آن نفس عینخاز انفس مشا    كه آود مشا را رتویلرحتق ات مشاها از او اتخ و نور ركه ح یاللك

   ذرات ووجودات اتخ، چنانكهراد  یاو حاعد ا
ه را كللله حشلللكایف  دل هلللر ذرك

 

 ینیلللللان برلللللش در ویآفتلللللاب 
 

اتخ كله آن نفلس كل  اتلخ  اهلل كیل كه نور نفس یدر هر ورد اتخ نفس جزیو او 
ّبه در ولك ن نفس ك  را، شناخته اتخ خدا ی. هركس شناخخ او ون عرف ن سه فقاعرف ر

شناتلد نفلس  یاتخ كه حا هركس هسخ حه او ول ن شناخ ، مهان نفس جزییرا و ودرك ا
 یا اهلل را شناخته تو نفس س هر اه او را شناخیتاهلل اتخ. پ را و او واتطه شناخ  نفس كیل

راكه شناخ  ذات خلدا حملال و یسخ شناخ  خدا وگر شناخ  نفس خدا. زرو خدا را، و ن
اهلل اتللخ و آن  نفللس د و نللور كللیلررا حشناتلل ، نللور كللیلد حلله نللور جللزیخللممتنلل  اتللخ، پللس حا

ن اتخ وعرفخ خدا. یار شناخ  خدا اتخ و رر اتخ. پس شناخ  ح رت اورح رت او
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. و طهـنخون عرف ا  نه الیتیه حالّسنن و عیاهّلل القامئة ف ن س السالم عّ ارت كهخد در زخا دهخند
بلن  د جلدك ولن علیلرلن عذارت را كه اوام مشا فرولود هر لاه خبواهید ارد و خبوانخحاالتر برو یقدر
راكه ذات خدا یا فروود، زرو ذات عل ایذات اهّلل العل السالم عّد رد حگوجرارت كنخ الج را ز ای
 توان  فخ. یگر ذات منخن وقام را دیشود و حاالتر از ا یجا  فته و نیمه

 یفخار شررن ذات، ذات حسی، خدا شد. حاشا، حلكه اال نكند كه عیلرخ حاال جاهیل
ن یا  ذوات بود، ذهتا خدا ذات خود خواند او را و چون حاالتر از راز   ن ذات اعیلیاتخ و ا
 نیسته نذود، ذهتا چنخن هن ذاِت خدا را شایتر از ا نذود كه حه او ذات  فته شود و پسخ یوقاو
 اتلخ كله یا خدا و وعهلتا او حنلده یار كرد. پس او اتخ ذات خدا و ذات اعطررا اخت ذای
كله ذات  اتلخ یا  حنلدهنیولكلن چنلو   و ال نشـ را  یـلك لن سه ن عا  و ال ضّرا  و ال ووتـا  و ال حمیال

خود قرار داده اتخ؟ و او اتخ حلاال ذات  یاز برا  ذاینیخدا اتخ. حاال چه حكمن كه چن
سـاو. النـاس حیام  كنلد و  لوهلا پلاره شلود. یهلا تنگل نهرسخ، ا رچه تلرر هن نیپت خدا و چاره

ن اتخ ذات خدا و حه ذات یذات خدا ذات خدا اتخ و ا یوانگه وااتاهن اهّلل ون ف له عّ
ذات خدا، و حله صلفات  نكه حه ذات خدا حگویخشود وگر ا ی و منمی وج یفات خدا منخدا، ص

ولن و حله عهاوله خللود  یعذلا  للوی یخلود ول یصلفات خلدا. چنانكله تللو حله عذلا خلدا حگلوی
عهاوه ولن   وی یخود من یكفش ون، و حه عذا  وی یعهاوه ون و حه كفش خود و  وی یو

جلوراب ولن. پلس ذات خلدا   لوی یو حه كفش خلود منلكفش ون   وی یو حه عهاوه خود من
 خلدا اتلخ. پلس حله ذات نی خلدا زولنیذات خدا اتخ و آ ان خدا آ ان خدا اتخ و زول

 نی خلدا و حله زولنیتلوان  فلخ زول یتوان  فخ چنانكه حه آ ان خلدا منل یخدا، صفات خدا من
، و حه صفات می وج یا و خدا و حه آ ان خدا هن آ ان خدنیتوان  فخ وگر زو یمن ی رخدا چ

 .می وج ی و حه ذات خدا ذات خدا ومی وج یخدا صفات خدا و
ن اتخ كه چلون خداونلد علاو ذات وقلدس ینكه او چگونه ذات خدا اتخ، اخو اوا ا

  ذوات خللل  كللرده بللود، ذهللتا آن ذات را ذات خللود خوانللد ولكللن رللآن ب ر للوار را اشللرف از  
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نكله در او خا كعذه را از شرافتش خانه خود خواند و حلالسخ، چنا ه راتخ و خدا ن یا حنده
اتخ ذهتا خلدا او را چشلن  یفخار شررچشن حس ن چون چشن عیلیسخ. پس حنابرارتاكن ن

اتلخ ذهلتا او را دتلخ خلود خوانلده كله  یفخار شرردتخ حس خود خوانده و چون دتخ عیل
 :كند. حیل یخدا حه او انفاق و

 سلخردتخ خلدا ن ا ر دتخ عیل

 

 سلخ؟ر شلا ن را دتخ د ر وشلك چ 

 

ن اتلخ كله یل  انفس بود، ذهتا او را نفس خود خواند و ارو چون نفس او اشرف از  
ه در خاهلل تلار پلس او اتلخ نفلس ه حالسننیاهّلل القامئة ف ن س السالم عّ ارتخدر ز خوای یو
  ذوات راز   ذات وقدس او هن اشرف نین. و مهچنی قذ  از امی  ووجودات چنا ه  فتر 

و  ایــذات اهّلل العل الســالم عــّ  للوی ین اتللخ كلله وللیللبللود، ذهللتا او را ذات خللود خوانللد پللس ا
را هن قلهدان خلدا  قلهدان عیل لك خدا اتخ، حیتمیلك او اتخ وامی اتخ آ ه وانیمهچن
جسلن  ولال خلدا اتلخ و جسلن علیل خانه خدا اتخ و ولال علیل ند. پس خانه عیلخ و یو

 دوتیت عیل عق  خدا اتخ. پس دوتیت روح خدا اتخ و عق  عیل ح عیلخدا اتخ و رو
را دتلخ خلدا  نكله چلرا دتلخ علیلخخلدا اتلخ. حلاال تلخك ا دمشلین علیل خدا اتخ و دمشلین

نلد و ذات خ و یرا نفلس خلدا منل نلد و نفلس علیلخ و یرا چشلن خلدا منل ند و چشن عیلخ و یمن
خواننلد،  یاهلل ول اهلل و ذات اهلل و نفلس نی و علداهللخلرا  ند و متلام علیلخ و یرا ذات خدا من عیل
ننلده و شلنونده اتلخ و یاو نورخبش اتخ و مهله او ب یر مهه اع ارن اتخ كه ح رت اویا
اتخ و مهه او روح خدا اتخ و مهه او ذات خدا اتخ و مهه او مهه صفات    او روحایر 

اهر اتخ و ذات او ذات خدا اتخ و اهلل از صفات او ه كند. و مهه صفات یخ وخاهلل را حكا
داشلته حاشلد كله   قلدرینیكله چنل صفات او صفات خدا اتخ. حلاال انشلدكن حلاهلل خلدای

  ووجودات از اشعه او حاشند هبتر رن قدرت و احا ه و تلطنخ كه  یخل  كند حه ا یا حنده
آن  یقلدر عصلا آهذر او حاشد و حلهی  نكه ویخا خل  كند و حال یا كه حنده ا خدایخاتخ، 
 اتلخ؟ الذتله خلدای یشلرو ن چله ییلاهلل! ا ا تذحانخد تصرف در ولك نداشته حاشد؟ رخذ
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 نین اتلخ و چنلیآفلر گانله قلدرتخ یخل  كند، الذته خدا  حنده حاقدرینیقادر اتخ كه چن
  رل  ولك و ولكوت و جذلروت و دهلر و تلرود در حتلخ او حاشلد و  رخل  كرده كه   قدری

لخ آن ب ر وار رف  ینكه از براخا او حاشد و حال یاهلل در هزار هزار عاو و اف حسو و اف ایل
عه كله آن رشل ید هسخ وطاب  قرآن و عقول و آفاق و انفلس و ا لاعخصد چهارصد حدرت

للال در عللاو و او اتللخ صللفات ا بللر آن ب ر للوار  فتلله شللده رللاهلل العل اهلل، و ذات ب ر للوار اتللخ فعك
شللود و  یول ی  جلاررلل  خلقللخ ووجلودات بلر دتلخ جذرجرلنكله  خا حللال اتلخ. چگونله نله و

ات ووجلودات بلر دتلخ رل  حرلشلود و   یول ی  جلاررقذض ارواح ووجودات بر دتخ ع راج
شللود و اوللام  یولل ی  جللاررللكاجر  ارزاق ووجللودات بللر دتللخ ورللشللود و   یولل ی  جللارراتللراف
عه آن ب ر لوار رشلود كله خلادم شل یونله ولپلس چگ عتنایاّ. املالجكة خلّااونا و رّاام ش دخفروا یو

 ینكله ا لاعخا شلان نذاشلند؟ و حلالخكننده حاشلد و ا راننده و زندهردهنده و و كننده و رزق خل 
ل ولاخل یلاتلخ كله ا عه و تلینك رش اهلل  اهلل، و اشلرف و اف ل  و اعللن ولاخل  ن ب ر واراننلد اوك
 حاشند. یو

حاشد كه  یك ولكخر كهتر از ره ح رت اوشود ك یو عه چگونه رایضرن، شی از امی تشت
ك حه خداند كه هر یداند و و یكه از اول عاو تا آخر عاو بذارد، و   قطرات حارایراو حساب  

؟ ینرچ زورحارد حه ه ی الج من بن ای حكن عیل قطره حاران ی كخنكه خحارد؛ حا ا ی ونیكدام زو
! چللرا رایض تلذحان ل مهلله اهل  عللاو راه داشللته حاشللد و در آن طان در درشلوند كلله شلل یولل اهللك

ل  نذاشد از  بن ای ن خل  را اغوا كند و عیلیواحد مهه ا اه  عاو؟ نعوذحاهلل،  یدذها الج وطك
 كه فروود: ش آن ب ر وار را حه حارث مهدایخد فرواخا دهرا نشنخآ

 رییلخ میلا حلار مهلدان ولن خل

 

 وللللن ولللللمون او ونلللللاف  قلللللذطً  

 

نش حاضلر نذاشلن رشلود ا لر ولن در حلال یكله وتوللد ول فروودند هر  فیل د كهخا دهرو نشن
د اوام مشا، خدا هزار هزار عاو و آدم خل  كلرده، خفروا یرا كه و یثخد حدرشود؟ خبوان یوتولد من

خ خلآهذلر والیآن ب ر لوار، و   ر ویرلآهذر بود و ح رت اوی  رنیالنذ ن عواو خامتیبر مهه اه  ا
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ن ید اخا دهرا نشنخحه زحان آن عاو. آ ی  اه  آن عاهها عهد  رفخ در هر عاهر آن ب ر وار را از 
 در رلنیالنذ ج، و آولدم حلا خلامترلاء در غرلر فروودند ون بودم حا مهه انذراو د را كه ح رتخحد

آهذلرم. پلس یآهذلرم و نفلس  یشلان ولكلن هلاهر  خاء و ومثر ارون بودم حا ن انذ عینخشهاده؟ 
و انا فطن و انا فطن تا  یسیو انا ع  و انا وویمیانا آدم و انا ن ح و انا ابره دخفروا ین اتخ كه ویا

لخ آن ب ر لوار كلافر رداننلد ونكلر ف ل یكنند؟ منل یرا و آخر خطذه. نعوذ حاهلل، چرا انكار علن عیل
 اتخ؟
كله د رل و حدانمیشلان را حگلوخ و ا لر ا لاء امیشلان را حگلوخخلواهن ا لاء ا ی؛ ولن منلیحلار

د خد برداررد حشناترشان را ا ر خبواهخد. ولكن چندنفر از اركن یند ونكر ف اج  وحشخ وخناخا
ر از را قدرت ح رت اوخانكار علن  شان را. حاال ناخویشخد ارد و حشناترنركتاب حمت ر را و بذ

آهذلر، پلس خلود را ی  نینلد جانشلخشلان حگوخخواهند ولردم حله ا ین اتخ كه ویشان اخا یبرا
ر را تنل ل رلن نقلّ و خذلد حلا ن؛ ذهلتا ح لرت اویلآهذلر كننلد حلا ایخواهند ووصلوف حله   یو
دهنللد تللا ووصللوف حلله صللفات او شللده حاشللند. و ا للر ووصللوف حلله او نكننللد خللود را، پللس  یولل
 یآهذلر خلواهی  نی، چگونله جانشلیچ از صلفات امئله را نلداررفطن، تو كله هل یكه ا  وی یو

ر داشلخ ولن هلن رلاح حله غرلآهذلر احتید  خل و یپلس ول« حگلو ولای یآهذر چله ولیتو حه  »بود؟ 
بلرد ولن  یروزه حه روزه و یكمن، او از  رتنگ یكرد ون هن تهو و یر دارم، او تهو وراح حه غراحت

شلان خن حاعلد قسلاوت قللج ایسمت. پس ارسخ ون هن وطل  نرمن، او از عاو وطل  نرهن چن
و  یتلاوخد و حلاك ندارنلد و ولال اوقلاف و رنلر  یشده اتخ و از قساوت قلج اتخ كله رشلوه ول

انلد و  دور خود  ل  كلرده یچند ین اتخ كه توچپیخورند و حاك ندارند. و از ا یزنان را و وهیب
ن واتلطه خلود را صلاحج یلانلد و حله ا خود قرار داده اند و ورافعه را كاتی آقا آقا بر خود حسته
شلان آولاده خا یو بلرنج چن لا  لر و قنلد اریس آق یینكله چلاخا یاند. از بلرا اوضاع و اوطك منوده

زنلان  وهیلشلان اشلك چشلن بخهلان و افشلره ارتخشان از خلون جگلر خا ینكه غتاخا حاشد و حال
شلان منللوده حله هللر  لرف كلله خانللد و افسلار بللر تلر ا دها  ل  كلردهخللخلود ور یاتلخ. پلس از بللرا
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انلد و حله هلر  لرف كله  دهنلا هلن تلر افسلار خلود را حله دتلخ آ لا داخكشلند و ا یخواهنلد ول یو
 روند. یحكشند و

نجللا واالك وللن خنواتللمت خد وللا را در ارن تللخنا نذللود و خللدا كشللانیللاحلاصلل ، وللراد وللا ا
د رلز دهرلنا مشاهلا متخنكه حه تذج اخنا را بر زحان ون تا اخكرد ا یحكمن حلكه خدا جار ی زار  له

شلان خد و خود را وركج اخا ن انداختهاخن آقایا یر پایح  را از حا  . پس تا چند خود را در ز
تلر  ید كه تا توار شوند و حه هلر  لرف كله خبواهنلد مشلا را بذرنلد؟ تلا چنلد حله  هراهلخا قرار داده

كله  د و كیسلرلمناج ین خلود را از كله اخلت ولید درنرد و بذردا كنید و راه را  خد؟ پس حگردخبر یو
سخ. و او رد كه چرو عطوات او را حدان سخرد كرن خود را از او اخت مناجیاوام فرووده اتخ د

ان رلسخ در ورد كه تلوك كرنرد و بذرسخ ووصوف حه صفات امئه حاشد، پس وعاشرت كنخحا
 یتخلبرتد و حله وال كیس یبرا هایهین اتخ تلوك امئه كه هر اه ویا اخوردم وث  تلوك امئه؟ آ

كلله وارد حشللود، و  یعلاه یهللرنلد؟ وانگروارد حشلود، مهلله حله او حشللورند و حآللض او را در دل حگ
خ او را حله خلخ حشلود كسلذه آن والخلوارد وال ن اتخ كه هر اه كاتلیینكه قاعده وردم اخا حال

كننلد. ولثًط هر لاه  یول هایهیكنند و او را و ی ورنیاو تع یبرا دهند و جای یاعزاز و احترام راه و
برنلد و  یوارد شلود جنارهلا او را ول یركننلد و هر لاه جنلا یول هلایهیوارد شلود زر رهلا او را و یزر ر

 ی هر لاه پادشلاهنیبرند. و مهچنل یاو او را و یحاشد، مهكارها یگرخا كاتج دخ یهر اه آهنگر
كند و  یبرد و اعزاز و احترام متام حا او و یشود، پادشاه را پادشاه حه ون ل خود و یوارد بر پادشاه
 هللایهیكنللد، و تللرهن  را تللرهن  و یولل هللایهیر ویللر را وزیللكنللد. و وز یولل هللایهیاو را شللاه و

 ا لر نیكنلد. و مهچنل یول هایهیو یرا توچپ یكند، و توچپ یو هایهیكند، و فراش را فراش و یو
ت  یول هلایهینلد و حله وخمنا یحاشد علها او را حه اعزاز و احترام متام اتلتقذال ول یعاه برنلد و علزك
ها انیمهه وردم چن یند. پس حاال كه حناخمنا یو ن حلد وسجد و ونذلر را یا یتخ، از چه وطك

 و وسجد و میرر  یرا من  و جلو ورافعه كیسمیا اودهراتخ نخون  منودند از وا، و وا كه حه  لج ر
ل وسجد و حمراب را ون  منودنلد؟ آمیخواه یرا هن من حمراب كیس خواننلد  یا منلخل، پس از چه اوك
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. و ا امسههیذكر فخ و ون االن ممن ونع وساجا اهّلل ا. دخفروا یفه را كه وخه شرخن آیدر كتاب خدا ا
تواننلد از ولن ونل   ی، و منلمیخ را در وسلاجد نگلویلب ن اتخ كه ون ف اج  اه یشان اخاراده ا
 و ونذلر نذاشلد بلر می لو یگر ولخد ینر؛ و در وسجد ا ر نذاشد در زومیلخ نگورن را كه ف یكنند ا
، و ا لر می لو یخود ول یچند نفر از رفقا یند، ون از برا. و ا ر خنواهند حشنومی و ی ونیزو یرو

لخ را، و ا ر نشود فكر رسن ف خنو ی. و ا ر حاز نشود ومی و یمن و ورنش یوند در خانه خود خون  منا
 كمن در ف اج . یو

كلمن آن را ا رچله در خانله  یتواننلد دور كننلد و ولن تلرك منل یز را از ون منلرهرحال دو چ حه
خ ولن در وللك ر خلل  كلرده و خاصلنیلخ را كه خدا ورا خمتّ مهرذكر ف  یكخخود حاشد: 

مناز  اعخ را كه وستحج اتخ حا هركس كه حاشد مناز  یكخلخ اتخ؛ و ر ذكر ف نیمه یبرا
نلدارم  یشلان ضلررخاز اوور ا یچ اورركمن و ون حه ه یكمن. و ا ر در خانه حاشن حا ز ا مناز و یو
كله وا لتاردهیز خودشلان. و نلله  یشللان را بلراخاتلخ اخشلان، و رخا یشللان را بلراخا یام وحاذهلا را

 می و یكه ون و لیتررا. و ف  را، و نه حمراب كیس اتخ كیسخخواهن و نه ر یرا و ورافعه كیس
ا در خانله حاشلد. پلس خلاحان حاشد، یدر وسجد نذاشد در ودرته حاشد، در ودرته نذاشد در ب

خ تلا برتلد حلله یلب وسلجد را از ذكلر ف لاج  اهل ونل  كننلد  خلدا، حلیت حشلوند ورتكلج وعلای
ن وگر یسخ ار حركخ كرده اتخ؟ تذحان اهلل! ننیچن هایهیحا و ا كیسخشان آ ه برتد. آخا

 حسد.
 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ووعظه ه اهن»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل   ن و لعنة اهّلل عّینا حمّما و آله الطاهرانا و ووالیس اهّلل عّ  و م

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة ا:خـفروا یشأنه در  وـفن  اج ـة  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

د رد چهار تا اتخ: توحر كه توحمید بود و  فترفه در توحخه شرخن آیر ارتخن وا در تفس
ل  از توح د عذادت. اوا جمهلیلرد افعال و توحرد صفات و توحرذات و توح د ذات و رلاز وفصك

كلس در افعللال،  چر كله هلمی، و  فتلمید افعلال  فتلرلهلن از توح یو قلدر مید صلفات را  فتلرلتوح
. و د هز خدا را عذادت نكینخنكه حاخ امیز  فترد عذادت نراز توح سخ. و جمهیلرك خدا نخشر

شلود در  ی  فلخ و منلمیدفعلات خلواه حله میدها را ا لر خلدا خواتلخ و وانلدرن توحی  اراوا تفص
 .میه را شرح كنجملس مه جملس و دو جملس و ته كخ

ب و نله وللمون یهللا اء ورتل  و نلله وطجكلهرلو اولا در ذات كله نلله انذ  مملتحن و نلله نیوقلخك
حعد هن حرف خنواهنلد زد و  ی و حمكامیزن یاند و من ك حرف نزدهخ چرقذ  و نه ون، ه یحمكا

د و خآ ین اتخ و ذات خدا حه تعقك  و وهن در منیآفر انیراكه او بیشود ز یمن اییهر ز در ذات ب
 شود. یاده وخرت زرن اتخ و هرچه در ذات خدا تخن  فته حشود حیآفر خدا عق 

 یهرچلللله شللللرح راز افلللل ون آور
 

 یدش چلون حنگلرخلبر خفلا افزا 
 

 انرتان تازم ع از پنان را چه

 

 انیللد شللرح پنللان در بخللایب یكل 

 

د خلشلود و حا یتوان در ذات تخن  فخ و هرچه  فته حشلود در صلفخ  فتله ول یپس من
شود و نه  یو نه اشاره و الص ات عنه ا نیفیكهال التوح كرد چنانكه فروود صفخ را از ذات نیف
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ا خشود. پس در هرچه از آدم تا خامت تخن  فته شود  یشود از او، و نه تعقك  و یر آورده ورتعذ
ل  درآخلد خلا حله وامهله درآخلا اشلاره شلود خر آورده شود رتعذ و حله سلخ رد، كله آن خلدا نخلا حله تعقك

و  یآور ی خلدا و تلو اتلخ رو ولنیكه واتطه واب صفات خدا روآورده شده. حلكه حه آن صفیت
ّبك املنهت اّ. ایلد خفروا ین اتخ كه خدا وی. اكین یو تعقك  و كین یاشاره و كه  حدرتیت عینخ یر

دهنده خود تو اتخ كه  حه خدا و اف حه  رورش و اضافه كین و تعق  كین آ ه تو اشاره كین
ن اتخ كه یپس ا اهّلل فاسكتوا الكالم ایل یاذا انهتند خفروا ین اتخ كه ویاز تو اتخ ا یاعط
اد خلرت تلو زرل، حپس هرچه در وعرفخ خلدا كوشلش كلینرا  یك حتیف رّب زدینفروود  یآهذر وی 
 كلین شود و وعرفخ خلدا آن اتلخ كله نلیف یاده وخرت زرشتر شود حیشود؛ هرچه وعرفخ ب یو
كه  . پس خدایالص ات عنه ا نیفیكهال التوحد خفروا ین اتخ كه ویا از او و ا  صفات رر 

ر در منراتخ و خدا ن ایلرخ ید خداخحتصور درآ ر فروودند رد و ح رت اوخآ یسخ و او حه تصوك
رجــع وــن د خللفروا یو ولل كنیه ف ــو للــ ق وــثلكن وــردود الــیــادّق وعان زمتوه حاوهــاوكن یفیكــّل وــاو

لـه یشكله دل وثله و اجلأه الطلج ایل املخل ق ایل یامللك انهت و دام امللك یف الومف الومف ایل
ا اشلاره حله خلد خلكه در ذات خلدا تلخن حگو سخ بر كیسرده نخپس پسند اته و وجوده اثغاتهخا

ایلخذات كند  خلدا  ام علیل انلد كله ولن  فتله كه بر ولا حسلته ا حه تعقك  درآورد ذات را. پس جهك
ا دل خلانلد، و  نكه در جملس خلواب بلودهخا اخاند.  دهرعذارت را نفهه عیناتخ، دروغ اتخ و و
نكله  لوش خا اخلانلد،  دهرلنله قللج آ لا وعلوجك بلوده و كلج فههرنكله آجخا اخلآ ا در جمللس نذلوده، 

ر را چنانكلله وللن رلاو انللد ف لاج  ح للرت دهرنكله چللون نشلنخا اخللانلد،  انللد و ضلذط نكللرده نلداده
نكه خد. حه جهخ اخآ یح وركنند و حه نظر آ ا و مشا قذ یوحشخ وشنوند  یام، پس چون و  فته
كه تو  نایخند كه اخ و یاند؛ پس و ال كردهركه خ ن ف اج  حاالتر اتخ از وراتج آن خداییا
. حاشا، حلكه آ ه را كه دای ی پس تو او را خدا ومیدان یخدا و ی، وا از برا وی یو عیل یبرا

   وصلفها اتلخ و علیلرل خدا برتر از او اتخ و خلدا خلال   می و یر وراو ح رت یون از برا
ا امئله را خللدا خللآهذلر یخلدا اتللخ كلافر اتللخ و هلركس   د علیلخللحنلده خلدا اتللخ. هلركس حگو
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اتلخ، و هلركس از  اء حداند غلایلرا انسان را در وقام انذخاء را در وقام امئه حداند، را انذخحداند، 
ر اتخ.  آن ل حدهد، وقصك  ن ف اجیلید كه اخا ال كردهرخود خ یبرا پس مشاها خدای رف تنزك

ال رلخ د. ولثًط مشلا خلدایرلكن ی حلاالتر اتلخ از وقلام آن خلدا، ذهلتا وحشلخ ولمی و یكه ون و
 میا شلده د پلس غلایلر وج یام، و ون كرده آهذر او را دهی  ، و حاال كه ون ویك وینخد خا كرده

آهذلر از او یحاشلد،   آهذلر ده ولینی  د كله ا لر ویرلد. ولكلن حلا خلود حگوجرلكن یوا و وحشخ و
د كله رلكن یو یادخو فر یشعور داد رون رفته اتخ. و العنیها ب گر از ونخادتر اتخ و خدا دخز

وا هبتر بود، وگر مهان چه  ی از برامیدانست ید مهانطور كه وا ور وج ین؟ و ویحاال چطور شد ا
از  ی رلنكه ون هنوز چخا ؟ و حالمیگر چبسذخد یاد و حه اعتقمیج دارد كه دتخ از او برداررع

د، پس ا لر ركن یام وحشخ و نگفته ی رنكه هنوز چخام و حا ا مشا نگفته یف اج  اوام مشا را برا
از ف اج  آن ب ر وار اتخ.  ك ف یلخنكه مهه هزار هزار عاو خا د كرد؟ و حالر چه خواهمیحگو

سلند از ف ل  خو  اد قلن شلوند و مهله وللك حنواها وداد شوند و مهه نذات خپس ا ر مهه در
ان ولا رعرانلد. و چنا له فروودنلد آ له از ولا حله شل شان ننوشتهخاز ف   ا یا ك نقطهخشان، خا
ار صلعج راتلخ حسل ین اولریلك نقطه حاشلد. پلس اخده اتخ حقدر نصف الف اتخ كه ررت

ورسل او  لك وقّرب او ن تهله ااّل وحیاّ. اورنا معج وستصعج ال ر فروودندراو چنانكه ح رت
 ورسـل و ال وـمون ممـتحن تهله ولك وقّرب و ال نـ حیالگر فروودند خد یثخو در حد ومون ممتحن
كله حلا حصلار اتلخ.  یشود اور مشلا را؟ فروودنلد شلهر یعرض كرد پس كه وتحمك  و شخیص

لخفروا یو یثخسخ؟ فروودند قلج ومون. و در حدرعرض كردند شهر حا حصار چ   د كله وتحمك
 ید كلله امئلله از بللراخللد از آن احادخك حللدخلل. و وللن هنللوز میكلله وللا خبللواه شللود وگللر كیسلل یمنلل

مشلا  یانلد بلرا كه در رؤس ونذرهلا  فتله یثخام و از آن احاد مشا نگفته یاند از برا نواصج فرووده
اهلل اتخ.  ذات ام عیل نكه ون  فتهخد از اخا د و و طرب شدهركن یام و وعهتا وحشخ و نگفته
د؟ رلل وج یتللوان  فلخ؟ مشللا حله ذات خللود چله ولل یاهلل؟ حله ذات چلله ول  حلله ذاتمیا چلله حگلوخلآ
د حه ذات خود، دتخ ون و چشن ون؟ پس ون حه دتخ خلدا ر وج یا وخد ذات ون ر وج یو
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، و حله صلفات خلدا صلفات خلدا می لو ی، و حه چشلن خلدا چشلن خلدا ولمی و یدتخ خدا و
د، و حه عهاوه ر وج ی. چنا ه مشا حه عذا عذا ومی و ی، و حه ذات خدا هن ذات خدا ومی و یو

د خ و ی ون، و حه آ ان خود ونید زوخ و ی خود ونید. پس خداوند عاو حه زور وج یعهاوه و
د ذات ون. پلس چنا له خ و ید روح ون، و حه ذات خود وخ و یآ ان ون، و حه روح خود و

ف را هن فروود ذات خن ذات شریوح ون، ارا فروود ر یسركعذه را فروود خانه ون، و ح رت ع
روح  یسلرع اتلخ او را خانله خلود خوانلده، و روح ح لرت یفخون. و چنا ه كعذه خانله شلر

اتللخ او را دتللخ خللود  یفخهلن دتللخ شللر اتللخ او را روح خللود خوانللده، دتللخ عللیل یفخشلر
 ننلدهیاتلخ او را چشلن خلود خوانلده. و چلون مهله او ب یفخچشلن شلر خوانده، و چشلن علیل

اتلخ ذهلتا خلدا او را  یفخاتخ، ذهتا او را خدا نفس خود خوانده، و چون آن ب ر وار ذات شلر
لـك لن سـه میال اتخ او كله یا شده و حنده اتخ خل  ذات خود خوانده ولكن آن ب ر وار ذای

د و رنرتل هن حه جای هن نكرد و نقیص یرچ عرو ه و   و ال نش را  ین عا  و ال ضّرا  و ال ووتا  و ال ح
ن یلرا كله ا ا  در وشلرق و وآلرب علاو كیسلخل یوطلج هن واضح شلد بلر مهله مشاهلا. حلكله منل

گلر حله لفلظ خد یشلود و  لور یتلر منل ن واضلحیلان كنلد و از ایلتر ب ن واضحیف را از اخوطلج شر
نكله ذات خذات هلز ا ید. پلس از بلراخلآ یشود و حه تعقل  درمنل یر آورده منرد؛ و ذات تعذخآ یدرمن

شلان بودنلد خاتلخ كله خمللوق اتلخ چنانكله در خلدوخ ا ولكلن ذای ینلدار یا چاره حگوی
شان و خوردم كه ش ه شده برا یو حعد وطل  شدند از دذهاانا الذات  كه ح رت فروودند ی ع

حعلد دانسلتند كله شل ه هنلوز هسلخ در الـذوات  انـا الـذات یف اند، پس فروودند و طرب شده
اء و خمصلوص ر  اشلیدر حقلا یولمن ذات تلار علینخ لذوات للـذاتا انا الذات یف دذها فروودند

شود احدًا وگر حه  یبرده من كه خمصوص اتخ حه خدا. پس حه خدا یپ خدا. پس او اتخ ذای
ن اتخ یاش ا كه تر ه ذاته حذاته ا ون دّل عّخ دخفروا یكه و  قولهرآن ذات وقدس حدل

ر اتخ كه راو وقصود، ذات وقدس ح رت   اتخ بر ذات او، ذات او. وركه دل كیس یكه ا
شود خدا وگر حله ذات وقلدس  یدر مهه هزار هزار عاو شناخته من عینخ  ذات خدا اتخ. ردل
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كلله او ذاییر زرللاو ح للرت فــهبن وــألت  خللوای ی  ذوات مهچنانكلله وللرللدر   یاتللخ تللار را
انـ  مسـا ك و ارضـك حـیت الـه ااّل خ اتللخ و ارِض رشلو ولراد از آ للاِن خلدا، آ لان و ا ــر ا. ال

نكله خخ و اوكان را حه نور آن ب ر وار حله ار  عاو وشرخدا، ارض اوكان. پس  ر كرده اتخ  
  رلنلد نلور آن ب ر لوار را در  یب یرت ولروجلود. و حاحصل یهلا نهر  آجرده در  ینور آن ب ر وار تاب

  رلاء ووجودنلد دلراشل كله نی  نور او اتخ و مهردل ینیب یاء را ووجود وركه اش نیاء، و مهراش
آفتاب »   انوار آن ب ر وار اتخ. حیلرههور انوار آن ب ر وار اتخ و مهه آ ا ا و ،ر و آفتاب، دل

  وللك اتلخ و رلدر   یپس هرچه هسخ اثر نور آن ب ر وار اتخ كه تار«.   آفتابرآود دل
ن یراكه خدا حه كاولتریز   اه  هزار هزار عاو.رن ب ر واران بر  یخدا خود را وصف فروود حه ا

انلد و خن وصلف كرد لا آن اتلخ كله خلود را حنهایوصف كرد ا خود را وصف فرووده و كلاولتر
ر، پس ُ ر كرد مهه هزار راو د حه مهه عواو هزار هزار انه حه ح رترانخحشناتاند. پس خود را منا

ا حه وصف كاو . و حه وصف هزار عاو را حه آن ب ر وار تا وصف كرده حاشد خود را حه مهه عاهه
محلد در دتلخ  یخدا، محد اتخ و لوا یكورهن وصف كرده اتخ خود را و وصف ن كویرن

ر حاول  محلد اتلخ و او اتلخ صلفخ محلد خلدا در مهله رلاو ر اتخ. پس ح لرتراو ح رت
ر در رلاو   ذات وقلدس خلدا، پلس ح لرترعاهها. پس در مهه عاهها نور آن ب ر وار اتخ دل

پلس  ذاتـه حذاتـه ا وـن دّل عـّخـ دخلفروا ین اتخ كه ویذات خدا اتخ حتاته و ا  رجا دل مهه
 قواح  جلوه كرده حاشد. یها نهرجا حاشد و در مهه آج د در مههخحا

ن یلجا هسخ، حلكه تعجلج از ا ر در آن واحد در مههراو د كه ح رترحاال تعجج نكن
  رللنللد كلله در  یب یحاشللد ولل ریرده حصللخللشللود؛ و ا للر د یده منللخللجللا د د كلله چللرا او در مهللهرللحكن
 قواح  جلوه او اتخ: یها نهرآج

ه را كللله حشلللكایف  دل هلللر ذرك

 

 ینیلللللان برلللللش در ویآفتلللللاب 
 

ن یلقواحل  را و ا یهلا نلهر  آجرو آفتاب عاهتاب آن ب ر وار اتخ كه نور او روشن كرده  
د از او حشناتد و خ، حان هزار هزار عاو را ُ ركرده كه هركس خبواهد خدا را حشناتدیآفتاب مهه ا



 

183 

 

كله در آ لان چهللارم  مشلس را حشللنایس ینلد. چنا له هر للاه خبلواهیب یمنلل ی رلر از آفتلاب چرلغ
د، تو او یكه بر تو تاب نیتاحد و مه یكه او  ال  شد نور او بر تو و نیو مه شنایس یاتخ، از نور او و

. پلس آن ب ر لوار اتلخ یبلر یحله او ول و یپ شلنایس یو حله تلذج او مشلس را ول كلین یدا ولیرا  
شلود و هلركس  یا خلدا شلناخته ولرلاهلل عل از ذات علینخشلود،  یكه از او خدا شناخته ول آفتای

اعرفـوا  دخلفروا ی  قول وعصوم كه ولرا را پس شناخته اتخ خدا را حه دلراهلل عل شناخخ ذات
 شنایس یچنانكه و عن املنكر یفاالور ونكن حاالور حاملعروف و ال اهّلل حاهّلل و الرس ل حالرسالة و اویل

. پللس یرا حلله كوتللاه یو كوتللاه یرا حلله حلنللد یو حلنللد یرا حلله زرد یو زرد یرا حلله قرولل  یقرولل 
ر رلشلود خلدا حله غ ی، شناخته منیحه حلند ی، و كوتاهیحه زرد یشود قرو  یچنانكه شناخته من
ر هن راو از ونكر. و ح رت یر اور حه وعروف و  رر رتالخ و اولوااالور حه غرخدا و رتول، حه غ

د شللناخخ، و خللدا هللن شللناخته خللآهذللر را حلله خللود او حایشللود وگللر حلله خللود او و   یشللناخته منلل
 ذاتـه حذاتـه ا وـن دّل عـّخـ  لوی ی اتلخ كله ولنیقخ وعرفخ مهرشود وگر حه خود او و حق یمن
 شود ذات خدا وگر حه ذات او. یراكه شناخته منیز

ل را    شللناخته می للوج یر، وللرللاو  را ح للرتمی و ذات دومیآهذللر حگللوجیحللاال هر للاه ذات اوك
كله در حمكلخ ثاحلخ شلده كله او حلاب نذلوت یر. زرلاو آهذر وگر حه ح رتی  شود ح رت یمن را

نكله ذات خا اخل. و حاهبـا نة العلن و عّخانا وا آهذر فروودندیاتخ و حاو  نذوت اتخ و خود  
نكه ح رت خوآله؛ حه ا هراهلل عل آهذر تطمیذات    رامی و ذات دومی وج یاول را كنه ذات خدا و

آهذلر. ولن یشلود خلدا وگلر حله   یخلدا، پلس شلناخته منل یتو اتلخ حسلو ی  و هادرآهذر دلی 
حمسللن هللن روامی للو یمنلل ر در آجنللا كلله رللاو ف ح للرتخللخ كللرده در تعرخلل، اوللام مشللا فروللوده و وطك
خلدا اتلخ  ام علیل پلس ولن نگفتله یملنهتو سار  ا ا و شجر    یبیاهّلل العل ذات یف  دخفروا یو

 خ علوام كاالنعلام كله وعلینخلدن روارد و حله حملض شلنرلاحدًا، مشاها هن عذد عذلد شل ه وكن
نه قلذشان وعلوجك را آجخاند،  ا در خواب بودهخاند،  ا  وش حه كطم ندادهخاند،  دهرعذارت را نفهه
د ركه ا ر ش ه بر مشا رو دهد، از ون بررتنخا اخد. رذخ و افترا را بر وا وفتوح ونهاجربوده، حاب غ
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مشاهلا  یشلاءاهلل شل ه از دذهلا خلدا اتلخ و ان  كه علیلمیا د. پس وا نگفتهخو از خودم حشنو
خلدا و  یكلورن اتلخ كله صلفات نین ف اج  اید كه وراد واها از اررون رفته اتخ و دانستیب

داهلل خلنكله آن ب ر لوار خا ار وارد شلده اتلخ بلررد حسلخلشلانند. پلس احادخصفات اعظن خلدا ا
نكللله هلللركس او را خاهلل اتلللخ و ا اهلل اتلللخ و ذات اهلل و نفلللس اهلل و صلللفات نیاتلللخ و او عللل

   كه خدا را شناخته.رشناخخ، پس حتحق
ذات  یكلخشلود احلدًا. و  ی كله او شلناخته منلمیذات قلد یكلخحاال ذات دو ذات اتخ: 
او را شللناخخ خللدا را شللناخته و  ر اتللخ. پللس هللركسرللاو حللادث. و ذات حللادث، ح للرت

را شناخخ و وقخك حه ف اج  او شد،  عیل هركس او را نشناخخ خدا را نشناخته. پس ا ر كیس
اتخ و رادك بر او رادك بر  و ونكر او ونكر عیل عیل او دمشین اتخ و دمشین عیل او دوتیت دوتیت
 و احلوال او احلوال علیلاتلخ  اتلخ و اقلوال او اقلوال علیل اتخ و افعال او افعلال علیل عیل

ونكر خدا اتخ  كطم خدا اتخ و ونكر عیل را و كطم عیل د وگر كطم عیلخ و یاتخ. پس من
اتلخ كلافر  پس هركس ونكر ف   علیل االنكار ل  اجل ن هو الك ر ندخفروا ین اتخ كه ویو ا

 اتخ.
ون كننللد، ولكللن چلل یكلله جمهللطت ف للاج  را قذللول ولل حللاال مشللا را وآللرور نكننللد كسللای

  اتخ نله ران در تفصمیقتًا ارزنند. پس حق یوا و كین یشان ذكر وخا یك از براخك خف اج  را 
طت ف اج  را اقرار ر  ف اج  اتخ. پس ا ر تفصردر ا ال؛ و كهال وعرفخ، وعرفخ حه تفص

 ی، مهله را وا زد، پلس جمهلطت او رللرك بلر او  فلیتخللك خلسلخ و هر لاه ف لاج  را ركلرد ونكلر ن
 دارد.ش نخبرا

ام خدا اتخ. و  را  فته د ون عیلخكرد یروز شد كه  هان ویشاءاهلل حاال ردك اشتذاه د ان
نا خحاشد. حاال ا هنیتر تلطنخ و هنینكه اوام مشا صاحج چنخهن در ولك ندارد ا یرچ عره

ز ا دا شده بود واالك كطم وا در صفات خدا بود و حعیضیكه در دذها   یا را  فمت حه جهخ ش ه
ر رلمشا كله صلفات اعظلن خلدا، ح لرت او ی برامیمشا و ثاحخ كرد ی از برامیصفات را ذكر كرد
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ات رلدر   ی  صفات خدا حتخ رتذه آن ب ر وار اتخ و نور او اتلخ كله تلارراتخ و     ذرك
قواحل  و ونصلذش شلده اتلخ حله صلذش او حله  یها نهر  آجرده بر  یاتخ. پس نور آن ب ر وار تاب

ك اتقّلج یف یانا الذ آن ب ر وار كه فروودش خ  فرواردل پس مهه ووجودات نور  ف اشا یالص ر 
شود. پس در مهه  یر منرون یراكه نور، حاجج از برایجا هسخ. ز ند و او در مههخاو و شعاع او

ا ـر ا.  فـهبن وـألت مسـا ك و ارضـك حـیت خلوای یاتخ چنا ه در دعا و یذرات وجود تار
ان   اله ااّل  اتلخ كله ُ لر كلرده نیراهلمونرا جسلد اوخوردم وشتذه شده اتخ كه آ یبراولكن از ال
 یا ن اشلتذاه وقدولهیلا روح آن ب ر وار اتخ؛ و ون حه جهخ رف  اخ را نی  آ ان و زوراتخ  

 دارد متام حشود اشتذاه او. ی كه هركس اشتذاهمی و یو
تلخ كله فلوق اتلن و آن ب ر وار ا ك جسد اصیلخآن ب ر وار دو جسد اتخ  یاوا از برا
اتلخ كله او  یك جسلدخلن عاو اتخ كه روح آن ب ر وار در آن جسلد اتلخ و یرتن و فوق ا

ن جسد آن ب ر وار هفتاد ورتذه از عرش حاالتر اتخ و عرش و وادون او یكند بر عاو و ا یجلوه و
 از نلور جسلد نید اتلخ كله حلورالعخاز نور جسد آن ب ر لوار خلل  شلده اتلخ. چنا له حلد

زنلد یاوی و آ لان بنی زولنی را در وابنیحورالع یك ووخالشهداء خل  شده اتخ و هر اه درت
ن جسن آن ب ر وار كه جلوه كرده اتخ در ولك یشوند. پس ا ی حمترق ونیمتام اه  آ ان و زو

ده حشللود و خللشللود او، و چگونلله د یده منللخللشللود. پللس د یاز وللدارك درك منلل یچ وللدركرحلله هلل
ن هلوا در حتلخ كلره نلار یلد؛ كله ارلنیب یاتخ مشاها من كه از عناصر عَخیض ن هوایینكه اخا حال

 می اتخ و آ ان دومیاتخ و كره نار در حتخ آ ان اول اتخ و آ ان اول در حتخ آ ان دو
حا مهه  ند، و كریسرنا در حتخ كرتخو ا در حتخ آ ای  آ اینیوم و مهچنردر حتخ آ ان ت

فا هلله خللل  شللده و جسللد امئلله  عللرش از نللور جسللد ح للرتنللا در حتللخ عللرش اتللخ، و خا
قامئ، اف   اتلخ از جسلد امئله  فا هه اتخ و جسد ح رت هشتگانه، فوق جسد ح رت

قلللامئ و جسلللد ح لللرت  دالشلللهداء اف للل  اتلللخ از جسلللد ح لللرترهشلللتگانه و جسلللد ت
ر اف ل  اتلخ از جسللد رلاو دالشللهداء و جسلد ح لرترحسلن اف ل  اتلخ از جسلد ت اولام
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 ینیلب س وقام جسلد آن ب ر لوار وقلام وحلدت اتلخ و چگونله تلا چشلن وحلدتحسن. پ اوام
ن وقلام خلوب  فتله اتلخ یلا ید او را؟ حاشلا، و از بلراخلتلوان د ی ولنیبل نذاشد حا چشن كثلرت

 شاعر:
خللللواهن كلللله حاشللللد شلللله  یا دهخللللد

 شللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللناس

 

 تللا شناتللد شللاه را در هللر لذللاس 

 

 در خواهن كه حاشد  لرده یا دهخد

 

 ز  للللرده، درتللللا شناتللللد شللللاه را ا 

 

هلا  دهخلن دیلهلا. و ا دهخلن دیلد، نله اخلد كله حله وحلدت نظلر مناخل حانیبل ده وحدتخپس د
  اتخ.نیب كثرت

د خد تلا شلایلابیب یا خ خلقلخ، انلدك تررشلتهرفرنكه از كخ تا امی و یگر وخد یا و وقدوه
او  چ حلارن اتخ كه خدا بود و هید و آن وقدوه اخجطلخ و عظهخ جسد آن ب ر وار را برخور

 د چنا ه فروودندخآهذر را آفریكند، پس از نور وقدس خود نور   یادینذود و چون خواتخ ا
كهاخ و فروودنلد نا او ر عغادهیارترعنا ون ن ر ذاته و فّوض ال ّبنـا   صـل نـ ر خ صـل ن رنـا وـن نـ ر ر

آهذلر یر، خلود  رلاو د. پلس ح لرتخلز از مهلان نلور آفررلر را نرلاو و ح رت الشهس ون الشهس
ار وارد رد حسلخاز ون اتخ وث  نفس ون. و احاد آهذر فروود كه عیلین اتخ كه  یتخ و اا

ده شلده حلا خلآهذلر آفریآهذلر اتلخ و  ی  یآهذلر اتلخ و خلودیشده اتخ كه آن ب ر وار، نفس  
اش ا ا. نـ ركن و  خوای یارت وخده نشده. و مهچنانكه در زخآفر یخود خود؛ پس ی یخود
كّلنا حمّماند خوافر یو ونتكن واحا  ی  ذهتا وعلوم شد  اّولنا حمّما و اوسطنا حمّما و آررنا حمّما و 

 آهذرند. پس از شعاع جسد امئهین واحدند و مهه نفس  هیعل اهلل كه مهه امئه ا هار تطم
 اذ جـا  میعته البـرهیو اّ. ون شـ   قوله تعایلراند حدل شان اشعه جسد امئهخد و اخا را آفررفماد انذ
ّبه ر حاول  نذلوت رلك نورند و ح لرت اوخر هر دو رآهذر و ح رت اویو ح رت   میحقلج سل ر

اء و رلكنند و مهله انذ ی اور او را ومیرتد و تسل یض ور  ووجودات از آن ب ر وار فراتخ و حه  
 كله ها  یه و سـّلهوا تسـلیـن اونـوا مـّلوا علیا الـذهیـااخ   قولله تعلایلركنند حدل ی او را ومیاء تسلراول
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، اءر  انذراند   آهذر كردهی  میاجند و تسلرنجا ومونان، انذخن اتخ كه در ایا حاص  وعین
ل خلقلخ رلد عقل  انذخلشانند. پلس از نلور جسلد امئله ا هلار آفرخان ارعرنا شخو مهه ا اء را و اوك
فتلد، عقل  یكله ب ینله وجلودرآهذر عق  ك  اتخ و نور او در هلر آجیاء شد. پس ح رت  رانذ

ل خلقخ هر ووجلودات جزی ل ولاخل  یول یخ و او اوك نلور آن  یئراهلل در هلر شل شلود. پلس اوك
ل واخل  یب ر وار اتخ و در هر عاه هلن  یاهلل عق  اتخ و عقلِ  هلر علاه از هزار هزار عاو، اوك

ل ینللور   آهذللر اتللخ. و چنا لله در عللاو اول نللور عقلل  آن ب ر للوار اتللخ عقلل  آن عللاو، و اوك
ل واخل میآن عاو؛ در عاو دو اهلل در واخل  اهلل در آن   هن نور نور او عق  آن عاو اتخ و اوك

ل واخل ر در عاو تنیعاو اتخ. و مهچن اهلل اتلخ و در علاو چهلارم نلور  وم نور نور نور او اوك
ن عاهها اتخ نور هلاهر یمهه ا ین عاو كه آخریتا ا ی اتخ هر عاهنینور نور نور او، و مهچن

ل واخل یاز انوار عق  او، عق  ا هاهر  ن عاو شد.یاهلل ا ن عاو شد و اوك
ل خلقخ انسان شد و از نور جسد رپس از نور جسد انذ اء، عق  انسان خل  شد و اوك

تا   شد و  ی جن نورنی جن شد، و از وموننیتا   شد و اول خلقخ ومون یان، نوررعرش
وان شلد، و از رلتلا   شلد و اول خلقلخ ح یاول خلقخ وطجكه شد، و از جسد وطجكه نلور

تلا   شلد و اول  یتلا   شلد و اول خلقلخ نذلات شلد، و از جسلد نذلات نلور یوان نلوررلح
ن عاههلا اتلخ و نلور خلدا اتلخ كله در یلا ین عاو  اد اتخ كله آخلریخلقخ  اد شد. و ا

 ها جلوه كرده. ن واتطهین عاهها حه ایمهه ا
اهلل در مهله عاههلا نلور خلدا  ه اتخ و اول ولاخل پس مهه عاهها از نور خدا خل  شد

 شلأی آهذر. پس اول مهه عاهها عقل  آن علاو اتلخ و عقل  جلزییاتخ بواتطه نور عق   
آهذلر اتلخ. پلس مهله ی    حمكلخ و عقل  كل ، ح لرترلحله دل اتخ از شلجونات عقل  كلیل

ن علاو یلن چشلهها و ایله اشلوند حل یده منلخلفنلد و درعاهها اشعه آن ب ر وارانند و مهه عاههلا لط
كله ایشلود. ز یده ولخا درن چشن اه  دنیف اتخ، پس حه اركث ن علاو  لاد اتلخ و علاو یلرا

شود نله علاو  یده وخ عاو  اد و عاو كثرت دنیب و چشن كثرت یكثرت، پس حه چشن  اد
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ن علاو یلنكله اخا ن چشلهها و حلالیشود از ا یده وخر دراو وحدت. پس چگونه جسن ح رت
   ادات حقدر هرف او، و عاو نذات رد در  یده، و نور نذات تابخاد را خدا از نور نذات آفر 

  عاو نذاتات و مهه نذاتات از نور او ووجود شدند، رد در  یده و نور او تابخوان آفرررا از نور ح
وانلات رو مهله ح وایر  عاو حرد بر  یده و نور وطجكه تابخوان را از نور وطجكه آفررو عاو ح

د در هلر یلد و از نلور آ لا تابخل جلن آفرنیاز آن نور خل  شدند، و وطجكله را از نلور جسلد ولمون
شلد و حله علدد شلجونات آن نلور،  یقواح  وطجكله، پلس ونصلذش حله صلذآ یها نهراز آج یا نهرآج

 یها نهرآجد بر مهه ید و آن نور تابخان آفررعر جن را از نور جسد شنیوطجكه خل  شد. و ومون
عه رد حه مهه عاو جن، پس حه عدد شجونات نور شلیان تابرعرنور ش عینخ جن، نیقواح  ومون

ل كلرد در ران را از نور جسد انذرعرومونان جن خل  شدند. و ش اء خل  كلرد، پلس آن نلور تنلزك
د و خاء را از نور جسد امئه ا هار آفرران خل  شدند. و انذرعرعه و حه عدد شجونات او شرعاو ش

ل كرد و حه عاو كثرت آود، صد و ب سخ و چهار هزار قطره ینور امئه واحد اتخ ولكن چون تنزك
نله، رسلخ و چهلار هلزار آجید در صلد و بیلسخ و چهلار هلزار حلدن؛ و آن نلور تابیشد حه صد و ب

ك خلك خلك صفخ از صفات آن افتلاده و هرخنا وقاح  خك از اخقدر هرف او. پس هر ك حهخهر
اء از آن نللور ووجللود شللدند و رللكننللد. پللس مهلله انذ یخ وللخللز صللفات آن ب ر للوار حكارا ا صللفیت
قدر هرفشان  ده بود و حهیشان تابخقدر مهان كه در ا شناتند آن ب ر وار را حه یشان وخك از اخهر
شناتند وگر جسلد آن ب ر لوار را،  یشناتند آن ب ر وار را حه حسج اختطف وراتج ولكن من یو

ل خلقخ او اتخ. پس هریشان تابخان نور كه در اوگر حه ودرك مه ك بواتطه عق  خده و او اوك
بذرند حه جسلد آن ب ر لوار  توانند یپ یش از هرفشان منیشناتند و ب یخود، جسد آن ب ر وار را و

از ا راف آن چراغ حاشد مهان  و هركس كه حه  یت یان  عركه روشن شود در و یوث  چراغ
 ده حه او.یه تابند كیب ی رف چراغ را و
ل خلقخ هر علاهیپس حنابر ا ه، اوك ، نلور وقلدس آن یئرو هلر شل یو اهل  هلر علاه ین ادلك
ل دادند ید و ووجود كرد. و ح رت  یب ر وار اتخ كه تاب آهذر از اول وقام خود، نور خود را تنزك
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ل دادند تا حه جسد خود رتخد و در وقاوای هزار هزار وقام، دند. پس نور آن ب ر واران را رگر تنزك
آن  یر از جسلد خلاكرن عاو، غیاز وشاعر ا یچ وشعررحاشد و ه یشان وخن جسد ایحاالتر از ا

ن یلر از ارلده و حله غخلن عاو. و خدا هزار هزار عاو آفریكند، از جسن تا عق  ا یب ر وار را درك من
كللات جسللهایخللافررك را از خللاك نخلل چرعللاو هلل را ادراك  ایجسلله یئرر از شللرلل، غده. پللس ادرا

د. حلكله رد او را درك كنرتوان یاو را و من ید وگر جسن خاكرنیب ین چشهها منیكنند؛ پس حا ا یمن
كنند امئله را،  یاء ادراك منركنند و چنا ه انذ یر منراو ادراك ح رت ن چشن جسداییاء حا ارانذ

ننللد وقللام انسللان را، و ك ی جللن ادراك منللنی وللموننیاء را. و مهچنللرللكنللد انذ یانسللان هللن ادراك منلل
كنلد وقلام وطجكله را، و نذلات  یوان ادراك منلرل جلن را، و حنیكنند وقام ولمون یوطجكه ادراك من

ن عاو عاو  لاد اتلخ و یكند وقام نذات را. و ا یوان را، و  اد ادراك منركند وقام ح یادراك من
نكلله وقللام خا د كیسللخللحگو ده اتللخ كللهخكنللد. پللس حمللال و ناپسللند یحللاالتر از خللود را ادراك منلل

  عاهها در ركند و   یرا من ادراك وقام عایل چ دایرراكه هیتوان ادراك كرد، ز ی را ونیراهمونراو
ش از خلقخ آدم ید خدا وا را  خفروا یكه و  قول وعصومرحتخ رتذه آن ب ر وار اتخ حه دل

آن  یزار آدم خلل  كلرده و آخلرخل  كرد حه صدهزار دهر، و خداوند عاو هزارهلزار علاو و هزارهل
آن  ین جسلِد علاِو خلاكیلاز ا ین علاو خلاكیل  اهل  اراتخ و ادراك   ین عاو خاكیعاهها ا
ش از یكلرد و  ل ی ترد و آن ب ر وار صدهزار تال قذ  از جسد خود عذادت خدا را ول یب ر وار من

د هلن رلسلد خلود. و حعخ و ارض اوكان را حه جر  آ ان وشرُ ر كرده بود   ین جسد خاكیا
  عرش رخل  كرده اتخ كه ُ ر كرده اتخ   ینكه خداوند عاو وَلكخن، حه جهخ ایسخ ارن

اّ. املالجكــة خلــّااونا و رــّاام  دخللفروا یصللد و شصللخ تللرادق عللرش را و وعهللتا وعصللوم وللرو ت
  رل ا را و هیلنكه حه حكن آن ب ر وار اتخ كه ُ لر كلرده اتلخ مهله علرش و وافخا و حال عتنایش

چ حلا رنكه خدا بود و هخا اد را و حالیر ُ ر نكرده حاشد عاو اراو ترادقات او را. چگونه ح رت
را از نور جسد آن ب ر وار در حال تجود خل   كه خواتخ خل  كند خلیق او نذود. پس وقیت

  قوللله رنكلله جسللد آن ب ر للوار صللدهزار تللال پللس از روح آن ب ر للوار اتللخ حللدلخا كللرد و حللال
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ه یعل یرجیال و فروودند نظاجرها ر االالت ایلیاّّناحتّا االدوات ان س ا و تش ه كه فروودرعل اهلل تطم
 لترد. پللس وللدارك  یز منللرلچ چرز از هللرللچ چر للردد حله خللود و هل یبرولل ی رلپلس هللر چ وـاهو اجــراه
رد  لت یاز واده منل ی ترد، و ودارك واد یاز وثال من  ترد، و ودارك وثایل یاز جسن من جسهای

 لترد. پلس هلر  یاز عاو عق  من  ترد، و ودارك عقطی یاز عاو ارواح من وهكتا ودارك روحای
 از نور جسد آن ب ر وار اتخ. یرود و عق  نور یحه ادقك اوهام از عق  حاال من یودرك

ر را رللاو د كله حتوانللد ح لرتخللن وطللج منایللا یتوانللد ادعلا یمنل یكله احللد پلس دانسللیت
اس. چنانكله شلاعر  فتله رلال و قرل  اوهام و خردارد بر   یوقام او برتر نیتر حشناتد و پسخ

 نجا اتخ؛خاو ا یخدا  فته اتخ ولكن جا یاتخ و ا رچه او از برا
 اس و  هللان و وهللنرللال و قرللبرتللر از خ یا

 

 میا  و خوانلللدهمیدر و شلللنمیا و ز هرچللله  فتللله 
 

ر رلاو نكله ح لرتخمشلا ا یبلرا منانلد و واضلح شلد از شاءاهلل ش ه بلر مشاهلا حلایق پس ان
ب و نه ومون ممتحن راز ودارك انذ یچ ودركرشود و او حه ه یده منخد اء ورت  و نه وطجكه وقخك

انلد و   از شلعاع جسلد آن ب ر لوار خلل  شلدهنیاء و ولمونرلراكه مهله وطجكله و انذید. زخآ یدر من
 اور او كنند، پس میو تسلنكه حشناتند او را خاء را خل  كند حه جهخ ارچون خدا خواتخ انذ

ر را در آن جلللوه داد و رللاو اء و نللور وقللدس ح للرترللنللخ انذرن  یاز وعتللدلتر یا  رفللخ قذ لله
در  ن لذاس را. پس چنان جلوه كرد در آن لذاس كه آن لذاس فلایید بر نور آن ب ر وار ار وشان

س آن ب ر وار، ن قذ ه در جنج نور وقدیاو شد چنانكه خود آن قذ ه خود او شد و فنا شد ا
 د:خ و یچنانكه و

 تلا تلر ولن یال تو، تو  شمت پلارز حس حسمت خ

 

 تللو آوللد خللورده خللورده رفللخ وللن آهسللته آهسللته 

 

 اللج شلد، و اتلن او اتلن او شلد. پلس  بلن ای پس چنان شد كه خود او، خلوِد علیل
ا اذهكن اله واحد پس فروود ون نذ ایل یوحیوثلكن  خدا فروود حگو انا نی هسمت وث  مشا  ییامنك

 مشا ومن. یاز برا یگانگخخ خآ عینخمشا واحد اتخ.  ینكه خداخون ا یشود حسو یو یكه وح
نخ رشان را  رفخ از ف    خنخ اران را خل  كند و  رعر چون خواتخ شنیو مهچن
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ان و نللور رللن ویللد از اخللشللان  رفللخ و او را بر  خنللخ ارن  یاز وعتللدلتر یا اء، پللس قذ للهرللانذ
شلد. پلس  شد، و خلود او خلود علیل ا در او جلوه داد. چنانكه اتن او اتن عیلر رراو ح رت
شلان خپلس حله ا«. خلورده، رفلخ ولن آهسلته آهسلته تلو آولد خلورده» میشد كه  فت چنان فای
 نكله علیلخوثل  مشاهلا وگلر ا یولمن حشلر علینخ اّّنا اهلكن اله واحـا ایل یوحیانا حشر وثلكن فروود 

شد در نور آن ب ر وار كه  مشا. پس چنان فای ی از برامیخ اوخن آجلوه كرده اتخ در ون، و و
د مهه او، مهه آن ب ر لوار را؛ و مهله صلفات خلود را تلرك رانخپنان كرد آ ه از خود داشخ و منا

اّ. پس چنان شد كه خداوند عاو فرولود  غ  الص اتیالذات اد خفروا ین اتخ كه ویكرد و ا
و  ی  ولكـّن اهّلل روـیـ  اذ رویـواروو فرولود ن هیاخـااهّلل فـ ق اخـ . اهّلل عخغـایعونك اّّنـا خغاین یالذ

شلود در  فلای پلس هر لاه كیسل احلـو یفقارأ و ون رآین ون رآه فقارآین آهذر فروودندیح رت  
 دتخ خدا اتخ؛ و چشن او چشن عیل شود و دتخ عیل یو ، دتخ او دتخ عیلنور عیل

نفس خدا  شود و نفس عیل یو س او نفس عیلچشن خدا اتخ؛ و نف شود و چشن عیل یو
 دن خلدا اتلخ، و قلول او قلول علیلخلد دن علیلخلشود و د یو دن عیلخدن او دخاتخ. پس د

 یسلر علرض كردنلد خلدوخ عینین اتخ كه حلواریقول خدا اتخ. پس ا اتخ و قول عیل
 كه:

 روح خلللدا ی امینرحلللا كللله حنشللل

 

 ی ولا راه هلدمیكس جلوج از چه 
 

. و االرر  عهلـه رّاغكن یفیالعلن ونطقه و  اكن یفخزیته و خذّكركن اهّلل رؤخجالسوا ون  فروود
انلد، و  كنلد، هر لاه رد كننلد حكلن او را بلر ولا رد كلرده یكله از جانلج ولا حمكل ز فروودند كیسلرن

هركس ردك بر وا كنلد رد بلر خلدا كلرده اتلخ و ردكننلده بلر خلدا وشلرك اتلخ. پلس حلاال چلون 
خدا شد، ذهتا جلوه  ینه ترتاپا منارشد كه آج ر خدا بود و چنان فایرآهذر وا تاشخ آ ه غی 

گانه اتخ. خنكه خدا خكرده شده اتخ ا یكه وح اء و  فخ ومن آن فایرنه وجود انذركرد در آج
پلس  اّّنـا اهلكـن الـه واحـا ایل یوحیـانا حشر وـثلكن نه وجود انسان و  فخ رز جلوه كرد در آجرو ن

آهذلر شلد، پلس یآهذر شد و اتن او اتلن  ی كه خود او خود  نیان ومونرچنان جلوه كرده در و
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خ   خ او صحك خ و ولرض یآهذر شد و ورض او ولرض  یچنان شد كه صحك آهذلر شلد، و صلحك
خ و ورض خدا اتخ. پس ای  د كه خ و یاوخ خدا حه حنده ورن اتخ كه در روز قیآهذر صحك

كند خداوندا تو اجل ك  یحنده عرض و . آنیاودرادت ون نرض شدم و تو حه عخا وررون در دن
ض شلد و ولرض او ولرض خا ولررحنده ومون ون در دن د فطنخفروا ی. ویض شوخكه ور از آی

د كه ون از تو آب خواتمت و حله ولن خفروا یو یا . و حاز حه حندهادت او نرفیترون بود و تو حه ع
كله تشلنه  اجل ك از آیكنلد خداونلدا تلو  ی. علرض ولی، و  عام خواتلمت و حله ولن نلدادینداد
ا از تلو آب رلحنلده ولمون ولن در دن د فطنخفروا ی. ویتا آب و  عام خواه یو  رتنه شو یشو

ولن  یاو  رتلنگ یون اتخ و  رتنگ یاو تشنگ ینكه تشنگخو حال ا یخواتخ و حه او نداد
ش ایللاتللخ. و ا ض خض شللود، وللا وللرخوللر آهذللر فروودنللد هر للاه وللموینین اتللخ كلله  یللن تللخك
 یشللان انزللله قلذنللد از بللراخشللان و اخا ی انزللله جوارحنللد از بللرانینكلله وللمونخ. ههللخ امیا شللده
شلان خنلد و مهله اخ، مهله جلوارح اوایمیلر قلج اتخ و مهه بلرادران اراو ان. پس ح رترعرش
فقند و ناصر یشتر ندارند. پس از ایدل ب كخ نیمه حاشلند؛ و چنا له  یگر ولخكلدخن اتخ كه وتك

د و خآ یش وید رو حه چشن، دتخ  خایب ینكه هر اه تنگخكنند حه ا یگر وخدكخ یارخجوارح تو 
  ررف ینكه تن  حه او خبورد و حه چشن خنورد، پس خود را فداخا یكند از برا یخود را ت ر و

كنلد او را و او را  یول یارخلرا متاشا كند، پس پا  یدور یكند. و هر اه چشن خبواهد جا یخود و
ر جوارح یكند تا یو یارخكند و  وش  یحدن و یارخ چشن نید، و مهچنخشا منابرد تا او را متا یو

كله مهله یگر حاشند و مهه وتحد حاشند. زخكدخار خ و نی وعنیسخ چنخهن حا ایمیرا، برادران ا را
ر رلاو از جلوارح ح لرت شان اتخ. پس هر اه كیسلخرند و آن ب ر وار قلج اراو جوارح ح رت

كلردن تلو اتلخ و  یارخلكلردن چشلن تلو  یارخلاتخ چنانكه  كردن عیل یارخكردن او  یارخحاشد، 
كلرده اتلخ حلا  كنلد حلا او، دوتلیت كلردن تلو اتلخ. و هلركس دوتلیت یارخلكردن دتلخ تلو  یارخ

اتخ  از حدن عیل كرده اتخ. پس او جزی حا عیل كند حا او دمشین ، و هركس دمشینعیل
؛ حلكه آن ین عاو خاكیر در اراو از ح رتاتخ  ك حدیخك جلوه از آن ب ر وار اتخ و او خو 
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ن یلنكله واهلا كله از عناصلر اخ علاو بلود ههلخ انیهن كه از فا هه تولد كرد از عناصر مه حدی
 مین  وش حشنوی و تخن او را حا امینرن چشن بذی حه امیتوان ی او را ومیا خل  شده یعاو خاك

. حله جهلخ میمهه دوتلخ حلدار نیو را حا ا و امین دتخ و پا و چشن حنهاجیو ا اعخ او را حه ا
را  ند وگر جسهاییب یمن را و چشن جسهای كند وگر جسهای یدرك من نكه ودارك جسهایخا

و حله تلذج ُشلش او  یرر  یاز هوا و یا را كه قطعه ن صوییشنود وگر ا یمن و  وش جسهای
حللان و دنللدان، او را حلله  یدهلل یرا حركللخ ولل رون یلل. پللس بیتللاز یولل یرك تللركخللو حللا دهللان و ز

 نید از دهلان. و مهچنلخآ یرون ویكه ب یخورد حه  ذله  وش حه مهان  ور ی، پس ویآور یو
ه جسهای گلر كله خن عاو جسن حاشد وهكتا ودارك دیه اخرا كه از ادو شنود وگر بوی یمن شاوك

عناصلر كله از فا هله وتوللد شلد از  را. پلس آن حلدی كننلد وگلر جسلهای یند ادراك منلرجسهان
ن یلد كله ارد. پس نه  هان كنخدرآ ن ودارك جسهایینكه حه اخ رفته بود حه جهخ ا جسهای
 ر؛ حاشا.راو ر و جسن ح رتراو  اتخ ح رتنیكه از فا هه تولد شد، مه حدی

 اتللللخ ینریللللن نللللور علك یللللجللللاهط ا

 

 اتلخ ینیب یكه تو و ی جسهنینه مه 

 

 :خوای ین اتخ كه ویپس ا
 اتلخ سلیتردر ن خود بلن و حنگلاه ولن

 

 اتلخ ش تیتیك تواره نقش ون  خ 

 

 اتلخ و حلا ن حلا ن حلا ین اتلخ از او و در آن حلا ین ك حدیخن جلوه او هن یپس ا
ن منونه ی  ولك در او كهون دارد و اراتخ، تا هزار هزار حا ن و مهه در او كهون دارد، حلكه  

كلله    قولللهروه اتللخ حللدلن جلللیللر اتللخ منونلله او در ارللولللك اتللخ و هرچلله در عللاو كذ
 د:خفروا یو

ـــــــك جـــــــرم مـــــــض ـــــــزعن اّن  ریأت
 

ــــو ف  كغــــر یك انطــــ ی  العــــامل اال

 

 ی الــــذنیو انـــ  الكتــــاب املغــــ
 

 ظ ـــــــــــر امل ـــــــــــهرخحاحرفـــــــــــه  

 

قلج از عناصر آن علاو  كخ یده اتخ، ذهتا از هر عاهخپس چون خدا هزار هزار عاو آفر
عاهها بوده حاشد و چون ح رت خامت ونتر ن ین حدن منونه مهه این حدن قرار داده كه ایدر ا
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ه و از مهه رعل اهلل ر اتخ تطمراو جا ح رت حطفص  او در مهه ن عاهها بود، ذهتا وییمهه ا
آن  یكلردن بلرا میآن ب ر لوار را و مهله را ولأوور كلرد حله تسلل ن عاههلا عهلد  رفلخ دوتلیتیاه  ا

از عناصلر آن  ك، حلدیخلن عاههلا در هریله ادر مهل سلیتخب ر وار و حه وعرفخ آن ب ر وار. پس حا
نند حه آن چشلن و تلخن او را حشلنوند حله آن  لوش و رآن ح رت حاشد تا او را بذ یعاو از برا

هن كه  ین عاو خاكیا اعخ او كنند حه آن جوارح و او را دوتخ دارند حه آن دل. پس اه  ا
كنـ   آهذلر فرولودیوار چنانكه  آن ب ر  ن عاهها اتخ وأوور شدند حه دوتیتیمهه ا یآخر وـن 

قرار  خود حدی ین عاو از برایسخ حشناتند، ذهتا از جنس اخحا یو او را و وواله وواله ف ذا عّ
اتلخ  یا ن منونلهیلانلد و ا جلوه كلرده ین حدن خاكیداد و در او جلوه كرد. پس مهه حد ا در ا

 :دخنكه حفرواخمهه آ ا را. پس وناتج اتخ ا
 اتلخ سلیترنگلاه ولن در نخود بلن و ح

 

 اتلخ ش تیتیك تواره نقش ون  خ 

 

 ین هزار هلزار حلدن، حلا ن از بلرایاتخ و مهه ا یر هاهررح رت او ین حدن عنصریا
 نی  ولللك داشلته حاشللد و صللاحج چنللرلل احا له بللر  نیكلله چنلل ن حللدن اتللخ. پلس كیسللیلا

ا هلر خلل  ین علاو خلاكیلرد از عناصلر ارلتوانلد در آِن واحلد صلدهزار قذ له حگ یحاشد، و تلطنیت
د و حله خلكه خبواهد ل  و صدهزار حدن درتخ كند و در او جلوه كند و حه صلدهزار نظلر درآ یعاه

هلان هیشج در چه  خانه و كخند در خنكه حگوخسخ ارصدهزار وقام جلوه كند. پس عجج ن
از غل وات، ح لرت شكسلخ داد  یكلخد از اخذلار كله در خشلنو ینكله ولخسخ اربود و عجج ن

دند خد یر را وراو خ  تاردند و ح رتمیه را، پس هفده فرقه شدند و مهه رو حه ه خكر وعاولش
د  لحله را كله خلاز دوتتان در جن     د یكخكشتند. و  یرفتند و و یكه در عقج هر فرقه و

ن تفر نار  رد زه رلكله ن . پس  فخ علیلد كه تو را زخن زده؟  فخ عیلرده.  رتخافتاده و وصمك
ده بلود و را  وشلرلزه زد؟ چلون آن چشلن از دنرلكشلد، چگونله تلو را ن یر ولرو حا مششنداشخ، و ا
رود و  یاتخ كه حه آ ان حاال و ؟ عیلینیب یده كه منخاو حاز شده بود  فخ چه فا چشن وثایل

شلود و ولرا  یزه ولرلپلس ن ا عـاّواهّللخـُوـ   دخ و یرتد و ید و حه ون وخآ ی ونید و پاجخآ ی ونیپاج
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كشلد و حله  یشلود و او را ول یول یررلت ا عـاّواهّللخـُوـ  د خل و یرتلد ول یول یگلرخحله دكشلد. و  یو
كشلد. و  یكشد؛ و مهله را او ول یشود و او را و یو یررپس مشش ا عاّواهّللخُو  د خ و یو یگرخد

رد. و تعجج رر شود و خامت از او حگرآهذر حاشد و حه صورت شیسخ كه در وعراح حا  رتعجج ن
خمتلفه حاشد حه آِن واحد، حه جهلخ آنكله هرچله  ید و در جاهاخخمتلفه درآسخ كه حه صور رن

 اتخ. یاز او ح ایراز اوتخ و هر صاحج ح یا در ولك هسخ جلوه
 نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ووعظه هجاهن»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل   ن و لعنة اهّلل عّیحمّما و آله الطاهر انا و ووالنایس اهّلل عّ  و م

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـف ا:خـفروا یشأنه در  ن  اج ـة فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

  رللتللر اتللخ از    واجللجمینجللا كلله  فتللخفه حلله اخه شللرخللن آیللر ارد از تفسللرتللخن وللا رتلل
كله عللن  ین و شلناخ  علاههیعل اهلل ن تطمیعذادات مشا شناخ  خدا و شناخ  امئه  اهر

در  یانند. و اه  مهه ولته ا قاجل  حله بلودن ب ر لرعرشان ب ر ان شخو اد، ییامئه را از او اخت منا
او قرار  یاز برا یو ر  یحاشند و هركس حاصططح خود ا  یشان از جنس خودشان وخان ارو
 خواننلد، و حعیضل یاو را ورشد ول ند، و حعیضخ و یجمهتد و یاو را آقا دهد. چنانكه حعیض یو

ر رلن اتخ و حه غین شناختنا اص  دیند. و اخ و یاو را كاو  و ناوند، و حعیض یاو را اتتاد و
ل آ لا توحخ  ارلنلا اتلخ و اصل   خنا آ ه هسلخ فلرع اخاز ا د رلنلا مهلان چهلار اتلخ، و اوك

د رلد افعلال و توحرلد صلفات و توحرلد ذات و توحرلد چهار اتخ: توحر كه توحمیاتخ. و  فت
خ ولا ار  توحرحه تفصد رنا كطم رتخ  ارعذادت. و در وقام تفص ن اتلخ كله یلد افعال و مهك

كله توحی اتخ. زنیخ وا هن در ولك مهر و خاصمید وردم را درتخ كنرتوح ار رد ولردم حسلرلرا
 و الحول میتوان یدش خراب اتخ ورتوح یكجا  كه هركیسیمی حگومیخراب اتخ و ا ر خبواه
ة االك حاهلل، ولكن من ، چنا له مهله یمیمنلا ی و ولیمیاصطح منا ن اتخ كهی. و از وا ایمی و یو القوك

  و علاو ردورحوم جلراخللد اعطوه و ت اهلل وقاوه و رف  یف ورحوم اعیل خرش ات علوم را ش
وانللده حاشللد واهللا اصللطح  اهلل وقاولله اصللطح منودنللد. و آ لله از آن شلل ات حللایق   اعللیلرللنذ
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ته.یمیمنا یو   حبول اهلل و قوك
د یا د ون كه خیحسا ووحك  یگلانگخانلد كله  دهرلدانند و وشلركند و هنلوز نفهه یود را ووحك
نكله خاتلخ و حلال ا یكخخدا   وی یشان كه تو وخاز ا یكخدم از رچه؛ چنا ه  رت عینخخدا 
كتلا خكتلا اتلخ و فللك مشلس هلن خند، و فلك ،ر هلن خكتاخاء ر، و مهه اشكتایخو  یكختو هن 

د و او را وهللخ خلحگو ی رلسلخ؟ نتوانسلخ چردا چخل ییكتاخا و یهیكتاخن یاتخ، پس فرق ا
 ا كهتر و هنوز نگفته اتخ.خشتر یا بختال اتخ  كخد و خدادم كه فكر كند و حگو

ونذلر ولا و حله  ینلد در پلاخایران كله بیزد، حلكه علهاء ای  علهاء رپس واجج اتخ بر  
د را، پلس رلرفتنلد توحاد  خلرنلد و حعلد ا لر راد  خلنند و رخ خ وع و خشوع زانو بزنند، حنشلخ ا

خ  تارده اتخ بر ا د را. رشان فهن توحخشان و تف ك  فرووده اتخ بر اخمحد كنند خدا را كه و ك
چ ر و در هلمین عللن حاشلیلن علن را خدا حه وا داده اتخ و شأن وا اتخ كه حاول  ایراكه ایز
ولر، ذهلتا ولا را اند شأن او اتلخ آن ا وأوور كرده یسخ. و چون هركه را كه حه اوررگر نخد یجا

از  ین و در نزد وا اتخ. و چون هر اولرین علن؛ پس شأن وا اتخ ایاند حه مح  ا وأوور كرده
ن اور هلن در ید رو حه او كند، اخاتخ و هركس كه و طر حه آن اور شود حا اوور در دتخ كیس

 د رو حله ولا حكنلد. و چنانكله هر لاه نلانخلدتخ وا اتخ؛ پس هركس كله و لطر حله او شلود حا
لاز ول یخواه یو از ول ی، و هر لاه ،لاش خبلواهیررل  یاز خبك  ی، و هر لاه وسلاج  فقهلیررل  یاز بلزك
و  یررد از وا حگخحا یخواه یآهذر را هن وی، ا ر علن وعرفخ خدا و  یرر  یه وراز فق یخواه یو
مشاها نگفته؛ و  یكس هن برا چرسخ و هرنوشته ن چ كتایرن در هین خمصوص وا اتخ و ایا

حلدن مشاهلا نلان اتلخ و  ین را شأن وا قرار داده. و چنانكه غلتایف ك  حه وا فرووده و اخدا ت
 یرد، غلتارلو ینكله ولخكاهلد تلا ا ید وركند كه ا ر غتا حه او نده ید رو حه او وخهر اه  رتنه شو

د خلررد و حگخلاورید رو حله ولا برن هسلتیلن اتلخ. هر لاه  رتلنه دیلروح مشا هن وعرفخ اصل  د
ان ُورد میاال كه روح رد و وقیترو ینكه وخكاهد تا ا ید حه او وررا؛ كه ا ر غتا نده روح خود یغتا
اولخ رزنلد و روز ق یتلر منل و ثلوای چ عهلیلرخ هلرلچنانكله از وشلود  یاز مشاها وقذول منل چ عذادیره
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 شود. یروح هذاءًا ونثورًا و اعهال ی
  ركه هلركس خلودش حتصلنخد ارمشاها متام شد چراكه دانست یپس اآلن حجخ از برا

د آحاء و اجلداد رخورد و هركس حه تقل ین او حكار او ویندار اتخ و در آخرت هن دخن كرد دید
د رلحله تقل ا لر عذلادی د و نه حكار آخرت او. حیلخآ یاو و یار، نه حكار دنینخ  كرد درخود حتص

او كه وردم او را  یاز براكند  یخ وخقدر كفا نیا مهركرده حاشد، آن هن در دن یطخالشرا ه جاو رفق
نلا تلا خداننلد؛ ولكلن ا یعخ، او را كافر منلخا و شرردانند و در دن یخوانند و وسلهش و یجنس من

ن دارد در آجنللا وللمون یللد. و ا لر دخللآ یمنلل ك حكلار كیسللخلل چرنلد و در آخللرت هللخللج قذللر مهللراه او
ف رلا كلرده بلود تكلركه در دن نكه اعهایلخند او را و ا ر ندارد در آجنا كافر اتخ. ههخ اخ و یو

ف بلرزخ، عللن اتلخ؛ ا لر رلش  تشخ. و تكلینا بود كه  را مهراو بود و ثواب او در دن یشرع
ف آخرت وعرفخ اتخ و ا ر در آجنا عارف حه رعاو اتخ در آجنا ومون واالك كافر اتخ. و تكال

 كافر اتخ. اوخ هنرشان هسخ، ومون اتخ واالك در قخان ارعرخدا و رتول و امئه و ش
د آحلاء و اجلداد و در آن رلد حلدون تقلرلن مناجی  درن اتخ كه حتصیف مشاها ارپس تكل

ا خلحاشلند،  د كه ا ر پدر و وادر مشا جمویسرن خود داشته حاشیدر د ینرقخد و چنان رثاحخ حاش
  رلد. حلكله ا لر  رن خلود ثاحلخ حاشلیلد و بلر دخلررشان نگخن ایحاشند، مشا از د ود و نصرایهی
؛ حلكه ا ر متام رح  وسكون  خود ثاحخ و وستحكن حایشنیقخن تو، تو بر ین دیلها بر ردند از اع

خ او رل در حقك نیقخراكه ی؛ زید بر ردخن خود نذاین تو ح  اتخ، از دیكه د بر ردند و تو حدای
 .یدار

ه سلتادخا تاحله آتشل یبلر رو د كله كیسلرد، چنان حاشخا دا كردهین را  یحاال ا ر مشاها د
نكله  فلمت خمن. حلاال ایلب یدر مشاهلا منل جلایرد ولكلن ولن هرجلان آولده حاشلرد حه هخحاشد؛ و حا
 ا جملویسخل ا نصلرایخل یودهیلكله ا لر پلدر و ولادر مشاهلا   داشلته حلایشمین خلود را قلایلچنان د
اتخ. حلكه هر  یو جموس وشهور هاهر یود و نصارهین ی، وراد نه اد آ ا را نكینرحاشند، تقل
شود. و هر نطفه كه  یدر او  تارده و یودهیداشته حاشد، روح  یودهیخ روح ره قاحلك یجسه
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 و نی چه از صللج وسللهنیود، و مهچنهیا از صلج خ حاشد نیونعقد شود چه از صلج وسله
در او جلوه  اتخ، روح نصرای یك  او قاح  روح نصاررو جموس، ا ر ه یچه از صلج نصار

  اه  هر ولیتنیكند. و مهچن یدر او جلوه و خ اتخ روح جمویسركند و ا ر قاح  روح جموت یو
رد چله ر  یخواهد حاشد آن روح در آجنا تعل  و ی، و آن قالج از هر نطفه ویدارند و روح قالی

ر ولهتلا و چله از اهل  مهلان وللخ. پلس یاز اه  تلا یكخ حاشد و چه از نین وسلهیاز صلج ا
اتخ و پسلر وسللهان، و پلدر  یودهیا پدر خ، یدوهیاتخ كه وسلهان اتخ و پسر  یحسا پدر
و پدر وسلهان. ولكن هر اه وللد  ا جمویسخ نصرای یو پسر وسلهان، و پسر ا جمویسخ نصرای

شود و ا لر  یخ منیب لخ اه رزاده ونكر ف  زاده اتخ و حطل وسلهان وسلهان شود، او حطل
و جموس هن هر اه وسلهان حاشد  یزاده اتخ و ولِد نصار هن وسلهان حاشد حطل یودهیولِد 

شود. و ا ر فرزنلد وسللن وسللن نذاشلد الذتله حراولزاده اتلخ و ونكلر  یخ منیب لخ اه رونكر ف 
 لخ حاشلد الذتله در نطفله او خللیلرد اتخ كه هركس ونكر ف خشود چنا ه حد یلخ ورف 

 شود و مهه اقسام او حراوزاده اتخ: ین خل  چند قسن ویاتخ؛ و ا
ك خشللود و در نطفلله شللر یطان در او داخلل  وللراهلل اتللخ و شلل حسللن ه ینكللخا یكللخللل  

 شود. یو
سلخ آن كله ا لر از نسل  ح لرت آدم حاشلد حراولزاده رنكه از نس  ح رت آدم نخا اخل  

 سخ.رلخ نرشود و ونكر ف  یمن
 لخ.رز حراوزاده اتخ و ونكر ف رض حسته شده اتخ و او نرنكه نطفه او در حخا اخل  و 
لخ رز حراولزاده و ونكلر ف لرلحلرام حسلته شلده حاشلد و او ن یه نطفله او از غلتانكلخا اخل  
 اتخ.

لد  نكه نطفه او یخا اخل  و  نكاح حسته شده اتخ، آن هن حراوزاده اتلخ و حراولزاده خملك
 اتخ در جهمن.

ر از پدر و وادر اتخ و او رنكه تقصخرود و حال ا ینكه حراوزاده حه جهمن وخاوا حمكخ ا
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لخ را در آجنلا قذلول ررا قذلول كلرده و انكلار ف ل ین اتخ كه در عاو ذرك حراوزاد لیا خذر ندارد،
ن اتذاب، او را هاهر كرد؛ و خذاثخ از مهان نطفه اتخ ین عاو حه ایمنوده و خداوند عاو در ا

كنند و حه لذاس اتطم  یان وردم نفاق ورها هستند كه در و نه از پدر و وادر. پس حسا حراوزاده
 را از حركلات و تلكنات و نیشناتند ونلافق یاءاهلل ورشوند، ولكن اول یاند و شناخته من دهدرآو

رت ر. حلاال مشلا هلن حاحصلحلن الق ل و لتعرفّفن یف دخفروا یكه و   قوله تعایلرشان حدلخاقوال ا
ك را اول خللد از حا لل ، و عطوللخ هررد و حلل  را حشناتللرللز حدهرللد و وللمون را از ونللاف  مترحاشلل
ود حا آ ا اتخ پس آ ا هیكه حاشد، ا ر عطوات  د هر فرقه را در هر لذایسرد. پس حشناترحدان
ند، و ا لر عطولات جملوس دارنلد جموتلند. و خحا آ ا اتخ نصارا یودند و ا ر عطوات نصارهی

د؛ چله رد او را، صاحج آن وتهج حدانرنیب یرا در هر لذاس كه و  عطوات هر وتهینیمهچن
 یو  اه یآور یحه لذاس عقرب درو یرا  اه یعه. وثًط ووورر شره حاشد و چه غعردر لذاس ش

. و یآور یدرو ا حه صورت انسایخگر، خد وایرحه لذاس ح ی، و  اهیآور یحه لذاس ووش درو
ود حه هر لذاس كه حاشلد از عطولات هیمهان ووم اتخ. پس  كین یو نرم و وایل یچون او را و
ود هیمال  ال ن اتخ كه خدا فروودهیخ و عطوخ او ارود اتخ و خاصهیشود كه  یاو وعلوم و

كخااه وغسـو تا. خـن و لعنوا امامـالوا بـل هیاخااهّلل وضلولة اّل  اخ نلد خ و یول علینخ شـا خف یـن ـو 
ود دتخ خدا حسته اتخ و لعنخ كرده شدند حه تذج آ ه  فتند، حلكه هر دو دتخ خلدا هی

ر اتلخ كله او را راو كه خواهد. و وراد از دتخ خدا ح رت یكند هر ور یحاز اتخ و انفاق و
ف در ولك من یواتطه خلقخ من ن اتلخ یلشلان اخگر اخخ دردانند. و خاص یدانند و او را وتصخك

هللا عللینخ اخّتــذوا احغــارهن و رهغــاّنن ارحاحــا  وــن دو. اهّلل دخللفروا یكلله خللدا ولل خللود را  ی رفتنللد وطك
هبا نكه آ لا را خكنند؛ نه ا یشان ا اعخ وخند اخ و یآ ه وكه  ن وعینیخود حدون خدا، حا یر

شان را، چله وطلاب  كلطم خلدا و رتلول بلود و خكردند اقوال ا یكنند. پس وتاحعخ و یتجده و
شان، خا یآورد از برا یوعجز و ن اتخ كه آ ه ح رت وویسیگر آ ا اخخ درچه نذود. و خاص

خ او رلل در حقك نیقللخكردنللد و  یِقلل  ولل عللوام ِقلل آودنللد و حاصللططح  یحللاز شلل ه داشللتند و بللراه منلل
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ك از آ لا هلن قذلول خل چرفرعلون و آخلر قذلول نكردنلد و هل یه آورد از براخكردند. چنا ه ُقه آ یمن
ا را شللكافخ و خللنكلله درخمهلله وعجللزه و ا نیللشللان بللود كلله حللا اخنكردنللد و آنقللدر شلل ه در دل ا

ك شلود تلا خلد؛  فتند حگو درخال بروا را دوازده كوچه منود و فروود حخشان درخخبواهش ا ا وشلبك
ك شد. و خواتتند ته درمینرگر را بذخكدخواها  ا خشك شود، اور فروود حلاد خ و اور فروود تا وشبك

را كلله حللخ را تللجده  یدنللد  عللخا  تشللتند دخللا را خشللك كللرد و وعهللتا چللون از درخللرا، تلله در
. فروود میحساز تا وا تجده كن هن حیتوا  یا از برایو  فتند ب كنند. آودند نزد ح رت وویس یو

عك ـ . خمـوم  فـأتوا عـّد؟ رد حلخ بررتلترخواه یكمن، و از جهالخ و ید ورون مشا را اور حه توح
كها هلن اهلة ا وویخامنام هلن مالوا  عّ ن بود كه حعلد یگر آ ا اخخ درك خاصخو  اجعل لنا اهلا  
 نكلله نلله تللخینخدند و حللال اراو را  رتللتدند و رخللود تراشلل یبللرا یا ،  وتللالهذللخ وللویسراز غ
دند. پلس رشلن یحاصلططح علوام از او ول یخ صلوت ُخرُخلرخداشخ.  ا  فخ و نه كراویت یو

 ر.رود اتخ چه در لذاس خود حاشد و چه در لذاس غهیهتا را داشته حاشد رن خاصیهركس ا
كلله نخانللد حا خللدا جللزء قللرار داده ین اتللخ كلله از بللرایللا یخ و عطوللخ نصللاررو خاصلل

ك فرقه از خپسر خداتخ و در حمكخ ثاحخ اتخ كه ولد، جزء پدر اتخ. و  یسرند عخ و یو
رات خدارند مهه اشخ و ین اتخ كه ویآ ا اعتقادشان ا ند و چون كثرتشان متام شد، خاء تكثك
نلا مهلان اتلخ خنلد اخ و یشوند. و و یشود؛ و مهه خل  چون ُوردند خدا و یمهان وحدت و

 ند:خ و یا در آوده اتخ، و و رن تركیكه حه ا
 شللللللن ار او راختللللله نگللللللردد بر

 

 ر و  رنللدیللو حر ان خللوایرلل رن 

 

نكله خزننلد حا یا. و وَثل  ولخلاتلخ و خلدا، درخدر یند خل ، وث  ووجهاخ و یو یو  ع
نلد، و چلون نفلس زنلد خبلارش ناونلد، و چلون خا چلون جلوش زنلد ولوجش  وخلنلد درخ و یو

لش رنللد، و چللون روان شللود تللخفللرو چكللد حللارانش  و ونجهللد شللود ابللرش خواننللد، و چللون
و «. القلدم واكلان یف الذحر حبر عیل»اتخ كه بود. خا شود مهان درخخوانند، و چون داخ  در

را داشلته  ینصلار یهتارو مهه خمتلفند، پس هر كس كله خاصل یاند نصار  چند فرقهنیمهچن
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 ره در آوده حاشد.رغا حه لذاس اتطم و خاتخ چه حه لذاس خود حاشد  یحاشد نصار
ر خلل  شلده از رمحلان رلنلد آ له خخ و ین اتلخ كله ولیلخ و عطولخ جملوس ارو خاص

اتخ  دارد جمویس خ جمویسرن اتخ. هركس خاصمیاتخ و آ ه شخك خل  شده اتخ از اهر
ود مهان اه  هیسخ كه رر اتطم. و الزم نرا غخچه حه لذاس خود حاشد و چه حه لذاس اتطم 

حسا  یاه  فرن  حاشند. ا یر كاوتند، و نصاررا غخجموس مها ا كه از كاوس ذر حاشند، و رخ
ا عطولات خلود را، هیلشلان عطولات خنلد بلر ایب یرت ولركنند و حاحص ی  ورتش یكه ادعا كسای
ا خلودنلد هینكله خخواننلد و حلال ا یشلان را وسلِلن ولخا عطوات جموس را. و ولردم اخرا،  ینصار
در كتلاب خلود نوشلته اتللخ كله اولورات علاو بللر  احج كتلایا جملوس. چنانكله صللخل ینصلار
از آ ا خدا قادر  سخ، و بر حعیضراز آ ا خدا قادر اتخ و حنده قادر ن قسن اتخ: بر حعیض ته
 از آ ا خدا قادر اتخ و حنلده هلن قلادر اتلخ. و حعیضل سخ و حنده قادر اتخ، و بر حعیضرن
 سلخ بلر كیسلرده نرادات را در دتخ دارند و  وشلد كه مهان اعتقرنیب یگر را هن اشاهده وخد

 .ین اعتقادات هستند  عیكه صاحج ا
نجا. كطم ولا در خد حه اروا را كشان ن كطوها نذود و خدا از وصلحیتی، وقصود وا ایحار

خلواهن  ی و ولمیمشا شلرح كلرد یاز صفات خدا را از برا   صفات خدا بود و حعیضران تفصیب
علدل را  . و جمهلًط وعلینمیمشلا شلرح حنهلا ی را كله علدل اتلخ از بلرااهلل گر از صفاتخد صفیت

ن علدالخ تله یلارا حقدر حقلش حله او حدهنلد. و اولا  حدان، عدل آن اتخ كه هر صاحج حیق
 اوخ.رعخ، و عدالخ در جزاء قخاد، و عدالخ در شریقسن اتخ: عدالخ در ا
 یفراهل  آن عصلر تكلل حقلدر قلوه فهلن یعخ آن اتخ كه در هر عصلرخاوا عدالخ در شر

آهذللر حفرتللتد حقللدر اتللتعداد آن عصللر. چنا لله در اول خلقللخ آدم، چللون هنللوز فهللن یكنللد و  
خ برا عیتخشان كن بود شرخا شان قرار داد. و چون حعلد خبواتطه ح رت آدم حقدر اتتعداد اوك

 یفرو تكلل عیتخ رفخ، پس بواتطه نوح شلر یشان ن جخه اراد شد و حنخاز او وردم فههشان ز
خ، تكل ادیخ حقدر زمیشان قرار داد. و حعد از آن در عهد ابراهخا یادتر از براخز ف رلن ج آن اوك
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شان فرتتاد ولكن هنوز خا یشان حسوخحقدر فهن ا یفرتكل  در عهد وویسنیادتر شد. و مهچنخز
شلان نوشلته خكردنلد در شلج، صلذح حله در خانله ا یو یترفههشان آنقدر كن بود كه هر اه وعص

كلمن،  ینلازل ول ییفروود حط ی. و هر اه خدا ون جهخ حتر كنند از وعایید از اخشد تا شا یو
نكله خا اخلدنلد، و خد ید كله ولررتل یشان وختر ا یشد و حاال ینكه حط نازل وخكردند تا ا یقذول من

گلر نلازل خد ی حطهلانیشلان. و مهچنلخشلد آب ا یا خون ولخشد،  یشان ش ش وخداخ  آب ا
دنلد و چنلان رفهه یشلان كله منلخقلدر خرفلخ بلود روح ا حلتر كننلد و وعهلتا آن دخشد كه شا یو
شلد،  یشلان جنلس ولخ بلود كله هر لاه حلدن انیشلان چنلخعخ اخشلان كله شلرخف بلود هلاهر اركث
شلان خشلد حلدن ا ین  اهر وینند از حدن خود ووض  جنس شده را و حه ارحا وقراض چب سیتخحا
خ خامتیان بود، برخطف اشخشان بر  ذ  حا ن اخر. پس هاهر ارالغ  كله احلض رلنیالنذ ن اوك
للد ولرفلطن وعصلل نكله هر للاه كیسلخدن ارشلن تلازند ا للر كلرده، توحلله  یخ كنلد او را در جهلمن خملك
ن اتخ لطافخ روح ید. پس اخمنا ید و او را در هبشخ خملكد وخفروا یكند و خدا هن قذول و یو
للخ، آب را  للاهر یللعخ اخشللر شللان چنانكلله درخشللان و وطللاب  حا نشللان اتللخ هللاهر اخا ن اوك

ر حدن و غ  عخ ولویسخن و شلرینكه دخ  و برهان ارن اتخ دلیره منودند. ارفروودند و او را وطهكِ
نكه حعلد از هلزار تلال خن شعور و فهن حا وردم اتخ كه احض ایراكه ایاوروز ونسوخ اتخ، ز

ن یلن اتلخ كله ایلب ر لوار را. اكند اولر آن  ی ومید و تسلخمنا ی ونیقخحدهد از اوام،  یخذر یعاه
ه بللر ارتكللال للخ آوللده و ایللف شللاقك ك از خلل چراآلن هلل ن وطالللج حلنللدحاال آوللده اتللخ كلله ایلیللن اوك
خ حقدر اتتعداد عذاد و یعخ اخن اتخ كه شریان حه  وششان خنورده اتخ. و از ارنرشی  ن اوك

د بن عذربواتطه خامت انذ عیتخشان شرخاه  حطد اتخ حقدر قوه ا داهلل فرتتاد و وواف  اء حممك
ف رلعخ و هلركس را حقلدر وتلعخ او تكلخن بود عدالخ در شلریقرار داد. ا یفرشان تكلخقوت ا

پانصلد ركعلخ منلاز  یروز  كله شلذانهمیتوانسلت یكرد و وتعخ آن اتلخ كله شلاقك نذاشلد. ولثًط ول
كردن  تتعداد حجك كه اخ هرمیتوان ی، و ومیرررا ششهاه روزه حگ  كه هر تایلمیتوانست ی، و ومیكن
 میاورین ها بیش از ای كه نواف  را بمیتوانست ی، و ومیدفعه و چهار دفعه حه وكه برو ، تهمیدار
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گلر خد ییو در جلا كّلف اهّلل ن سا  ااّل وسـع اخال ف فروود و فرووده اتخرتكل و وعهتا حقدر آتای
ن یللتلخ خللدا بلر مشللا در دقللرار نللداده ا علینخ ن وـن حــر یالــا كن یفیواجعـل اهّلل علــ دخللفروا یول

  او را حعلد رد و ا ر خدا خواتخ تفصخدرعخ را فههخاز عدالخ در شر . هبرحال جمهیلیحرج
   فخ.میخواه

 عینخخ خود خل  كند. ررا حقدر قاحل یا ن اتخ كه هر ذرهیاد ایو اوا عدالخ خدا در ا
نكه آ ان را آ لان خلل  خد. وث  اخكه خود در عاو ذر قذول منوده او را ووجود منا ی ور مهان

 آ ان اتخ و نه آ ان نی، و نه زونی زونیراكه آ ان آ ان اتخ و زوی. زنی را زونیكند، و زو
نكله در علاو ذر، آ لان خ را آ لان و حلال انی خل  كنلد و زولنی. پس آ ان را چگونه زونیزو

 ، و مهان غینر غینرر غرقر اتخ و فرر فقرغ  در عاو ذرك غیننی. مهچننی زونیآ ان اتخ و زو
خ و ورض، حسن و قذح، نور و هلهخ، عایلنیر. و مهچنرر را فقرخل  كرد و فق را غین   صحك
 یاء كه حاشد، مهه را خدا تر جلارر اشیاز تا ی رر. و هر چر و حقمی ، عظرز و ذلی، ع و دای

ر راء غراز اش یئرك شخ لكف ندارد. و ا ر  ییك تر ووخخود از حمكخ درتخ  تارده چنانكه 
انش هبلن رلن ولك حاشد و حنیر ارن ولك غیآود كه ا ی ور كه خل  شده اتخ بود، الزم و نیا

راكه مهه ولك هبن حسته اتلخ چنانكله ین كه هسخ حاال، زیر از ارخبورد. پس حمال اتخ غ
ن علدالخ اتلخ وسلأله جذلر و یلپاشلد و از ا ی، مهله او از هلن ولیاز آن را بلردار یخلرك وخلا ر 
ن  له اتخ وسأله حدا، و ا ر ی  آن خواهد آود. و هن از ارض؛ و هر اه خدا خبواهد تفصخفوت

 انات شرح منود.ی حه افصح بمیز خواهركند او را ن یارخخدا 
آن عهللش را حله او  یحكنلد وقت لا و اوا علدل در جلزاء آن اتلخ كله هلركس هلر عهلیل

قخ حاشد و خا عه   رخا، رب او در دنعخ حاشد و ثواب و عقاخدهند، اعن از آنكه عه  شر یو
راكه اعهال یقخ حاشد و ثواب و عقاب او در آخرت. زرا عه  حقخثواب و عقاب او در برزخ، 

تعلل  حله  تعل  حه برزخ دارد و اعهال عقیل یو عله یا دارد و اعهال روحرتعل  حه دن یجسه
نه حكند در راو، و حه ت اتخ ثواب و عقابرآخرت دارد. ا ر حه دتخ و پا و چشن كند، در دن
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ا خلاو ثلواب  یرا اقت ا  عدالخ كه هر عهیلنین اتخ عیبرزخ ، و حه دل حكند در آخرت. و ا
سلتادن حله خاز ا لراف اتلخ و ا   نكلردن حله  لریفرعدل، و نكه وعینخعقاب حدهند. ههخ ا

 ینكنللد. وثلل  آن آقللا   حلله  للریفرللنكلله در وتللط حاشللد و ههللخ جلللج نفلل ، وخاتللتقاوخ، و ا
دانسخ  ینكه ودعخكه دو نفر در نزد او رفتند و ورافعه داشتند. پس وتحه  نشد تا ا یجمهتد
ك خللاو، پللس  یكلله نداشللخ كلله بذللرد بللرا ی رللخواهللد. چللون شللج شللد چ یولل ی رللنكلله چخا
گر رفتند حه ورافعله، پلس ورافعله بلر خد یآقا. و حاز روز یداشخ برداشخ و برد از برا یتوز هی 

روز حل  حلا ولن شلد، ی، دا قایضختوز  فخ  هیه  تشخ. صاحج  رعل یوف  خواهش ودع
توز را لگد زد. پس عدالخ آن اتخ  هی فخ قا ر   چطور شد كه اوروز ح  حا او شد؟ قایض

 .سیتخو در وتط حا سیتخو حه اتتقاوخ حا   نكینرو كه حطریف
تخ ن بر مهه مشاها واضح ایاو كجاتخ؟ ا یز اتخ و جارچ ا عدالخ خدا چهخحاال آ

توان  فخ  ین اتخ. و حه ذات خدا منیآفر راكه او عدلیتوان عدل  فخ، ز یكه ذات خدا را من
كند؟  یو حه  یت یلرن اتخ؛ چگونه ویآفر  رن اتخ، و او ویراكه او اتتقاوخ آفری، زمیوستق

د و بلر خلآ یخ او وارد ولر   فخ و وعلوم اتخ كه بلر وشلخا واختوان عادل  یپس ذات خدا را من
ن ینكه اختوان  فخ ذات او عدل اتخ و حال ا ید. حكن او عدل اتخ، منخآ ین او وارد وحك

پلس علادل  االسـن مـ ة علادل اتلن فاعل  اتلخ و اولام فرولود  لوی یصفخ اتخ چنا ه ول
ك خلنكله فعل  و فاعل  حله خشلود، ههلخ ا ینكه ذات هن فاع  منخصفخ فاع  اتخ و حال ا

شلود ههلخ  یو خلل  صلفخ اتلخ. پلس ذات، علادل منلاعتذار در صق  مهند و هردو خلقنلد 
تواند حاشلد و و لطر اتلخ  یگر منخد ی رآنكه ا ر ذات عدل حاشد خودش خودش اتخ و چ

راكه ذات علدل ید ذات نذاشد. زخحه عدل. پس ا ر و طر شد حه عدل هر اه عدل نذاشد، حا
 یدا حمكلد حاشد. پس علدل خلدا حكلن خداتلخ و خلخاتخ و ا ر عدل نذاشد ذات هن نذا

سلخ و ردهلد. حلاال وعللوم شلد كله حكلن خلدا ذات خلدا ن یكند و او را عادل قلرار ول یخل  و
شللللان اف لللل  خن این ب ر واراننللللد، و حنللللابرایللللاهلل ا صللللفات او و خللللل  اوتللللخ و اول وللللاخل 



 

216 

 

 نلدخفروا یاهلل چنا له خلود آن ب ر لواران ول ن احكلامیاهلل و هبتلر شانند احكلامخاللهند و ا صفات
 اوا املعاین دخفروا یند و وخشان صفخ خداخو اتن، صفخ اتخ پس ا اهّلل االمسا  احلسنحنن و

در  یك اعتذلارخلو حكلن و حلاكن، حله  اه و لسـانه و اوـره و حةمـهخـه و حنـن جنغـه و یفنحن وعان
ند و هن حاكن از جانج خدا حبكن او. خشان هن حكن خداخن اعتذار ایحاشند و حا یصق  هن و

از احكلام خلدا،  یاز اواور خلدا و حمكوونلد حله حمكل یك وأوورند حه اورخم هرو چون مهه ورد
هن كه اور و آور  ی، و حاعتذاریحاشد و حكن از جانج حاكه یكه اور از جانج آور سیتخذهتا حا

  رل اور او و حكن او، پلس آولر حله  یمیشان هن فروودند واخو حكن و حاكن در صق  مهند، و ا
شان و خاز جانج ا یفرشان اتخ و هر تكلخاز ا شانند. هر حركیتخاحكام، ا  راوور و حاكن حه  
ا و رلشلان حلاكن در دنخراكه ایا و آخرت. زردر دن :شان اتخخا ی  وردم حسوروذدء و وآب  

د خلو آ له خلدا حفروا نا حساهبنیاهبن مّث اّ. علخنا ایاّ. ال ن اتخ كه خدا فرووده اتخیآخرتند ا
نجلا  ل  ولراد خانلد و در ا نا مهه، وقصود، خدا و امئلهخو اوثال ا حننا خ وّنا اخا حن اخ نایعل و نایال

 میكش ید لشگر وخكه حگو . وث  تلطایید كه در نزد او حاشند  عخ و یو كیس« وا»اتخ و 
دارد و وزرا و وكط و غطوها و  ین اتخ كه لشگرین ههخ ای وا. امیكن ی و احا ه ومیرو یو و
د خلدا، حله ذات خلحگو« ولن»و ا لر «. ولا»د خل و ینا در نزد او هستند، ولخ، چون اهتا داردررع
 یولن؛ و ولن از بلرا  لوی یگانه خود فرووده اتخ چنانكه هر وقخ خود تلو ولراد تلو حاشلد، ولخ

ون و واتطگان  یحسو عینخاب خل ، خواتخ ا یشود. حاال خدا فروود حسو یواحد  فته و
كن یكن و حسـاهبن علـیاب اخللـو الـخـا خلوای یارت وخه در ز. چنا اند ون، مهه، كه امئه

شلان را خسلخ ارشلان بلر مشاتلخ. نخمشاتخ و حساب ا یاب خل  حسوخامئه ون، ا یا عینخ
ر از حكن خدا و رغ یر از اور خدا و نه حمكرغ یشان را اورخسخ ارر از كطم خدا و نرغ یكطو

شللان خا یخداتلخ پلس رجلوع حسلوشلان نفلس خر از فعل  خلدا؛ و چلون نفلس ارلغ نله فعلیل
كله ولا  حدرتلیت علینخه راجعـ . یـاّنـا هّلل و اّنـا ال  لوی ین اتلخ كله ولیرجوع حه خود خداتخ ا

شلان خا یكلردن حسلو . و وعللوم اتلخ كله رجلوعمیا شلان رجلوع كننلدهخا ی و حسلومیا مملوك امئه
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  اذ یـواروو  دخلفروا ینكله خداونلد علاو ولخخداتلخ. چگونله نله و حلال ا یكلردن حسلو رجوع
علخ خلدا ی اتلخ بنیو مهل ع . اهّللخغایعونك اّّنا خغاین یاّ. الذ دخفروا یو و ی  ولكّن اهّلل رویرو

ر رسخ غرگر نخد شان افعال خداتخ و خدا را افعایلخ. پس افعال اعخ كینیكه حا دتخ او ب
ون  ر فروودآهذیو   طع الرس ل فقاا اع اهّللخون  شان ا اعخ خداتخخكردن ا ن، و ا اعخیاز ا
ده اتخ، و خود او خلود خدن خداتخ، حلكه خود خدا را دخنكه وث  دخنه ااحلو  یفقارأ رآین

علخ حلا دتلخ خلدا یخداتخ، و چشن او چشن خداتخ، و دتخ او دتلخ خداتلخ كله ب
شلان خده، و صلفات اخلده آن كله دخلكرده، و رخساره او رخسلاره خداتلخ و رخسلاره خلدا را د

صف صلف حله صلفخ خداتلخ، و شلناخ  خحله صلفخ ا اتخ صفات خدا. پس وتك شلان وتك
 یشان شناخ  ذات وقلدس خلدا اتلخ. پلس هرچله در وللك و لاف حسلوخذات وقدس ا
ن یلشان اتخ و هرچه هلن ووجلود شلده، حله اخا ی ترد و و اف حسو یشان منخخدا شود از ا

الرض حنـ ر و اشـرم  ا نلدخفروا یشلانند چنانكله ولخواتطه ووجود شده و مهه ووجودات، انوار ا
هّبا ، ح رت اویو وراد از ا ر دهنده اتخ حله  ر اتخ و اوتخ كه ارض اوكان را  رورشرن ربك
  علاو اوكلان ردهنده   پس  رورش و اشرم  االرض حن ركن خوای یارت وخ  كه در زرن دلیا

دهنده خود نذاشد و چگونه حساب خل    رورش یآن ب ر وار اتخ. چگونه رجوع خل  حسو
اولخ رد كله چلون روز قخلا دهرا و آخلرت؟ و نشلنرلشانند حلاكن دنخد كه اخا دهراشد؟ نشنحا او نذ

ك خلآن ونذر هلزار پلله اتلخ كله هلر پلله از  ی تارند و از برا یان حمشر ورله را در ورشود ونذر وت
آخلرت حدونلد. و  یكه اتل ا یگر هزار تال راه اتخ و راهخدانه جواهر اتخ و هر پله تا پله د

كنند و  یر ورا را ترهفخ دفعه مهه دن ینردوند؟ هر  رفة الع ید چقدر وردان یرت وآخ یات ا
محلد را  یستد. پس خدا للواخا یتر و نیك پله پاجخر راو ند و ح رترنش یآهذر بر عرشه ونذر وی 
  یاعط ن اتخ وعینیر. و ارد حه ح رت اوخفروا یفرتتد و آن ح رت عطا و یآهذر وی  یبرا

ه اتخ كه   یو از برا حاول ا ّلوا  احلها و ع ك خلر ی  دوتتان آن ب ر وار در زرآن هفتاد شقك
ه از او و  یكخند خدوخ آن ب ر وار خآ ی ردند. حعد دو ولك و ین ومی  غ  ا ارروند و از   یشقك
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آهذللر و او عطللا یدهللد خللدوخ ح للرت   یهبشللخ را ولل یدهارللخ وجاهللخ و نللور، و كلخللدر  ا
دهلد خلدوخ  یدوزخ را ول یدهارخ كراهخ ونظر، و كلخحنا یكخر. و رد حه ح رت اوخفروا یو

ا اجلّنة و النار و ی  وقالیاعط ن اتخ وعینیر و ارند حه ح رت اوخفروا یآن ب ر وار؛ پس عطا و
ك و  ردن كج. و مهله انتظلار  ینند در پارنش یو مهه وردم و مامس ا عّ ونذر، حطور تشهد و تورك
اعهلال خلود را در  یهلا شلان و ناولهخا یكنلد از بلرا یر چله حكلن ولرا ح رت اوخكشند كه آ یو

شلود حله  یول ك التفلایخآهذر ینكه از ح رت  خخ خ وع و خشوع تا اخاند حا  ا دتخ  رفته
  ردهند كه   ید. پس نقذا و جنذا آن را انتشار وخفروا یو ك حریفخر رر و ح رت اورح رت او

خواننللد حكلن آن ب ر للوار را، و  یحلله خلط خللود ول ك ب حللان خلود و لآللخ خلود وخلاشلخاص، هر
كتاحنـا  ن اتخ وعینیقتًا و ارشان را حقخاعهال ا یها شان ناوهخا یخواند از برا یو نطـو خهذا 
كنمت تعهل . یعل كّنا نستنسخ وا ر اتخ كتاب نا   خلدا و اوتلخ رو ح رت اوكن حاحلو اّنا 

كل ی دخفروا یكه خدا و كتای در او شرح شده اتخ. و  یئرو هر ش نیوغ اوام ناه یفی  احص و 
  دوتلتان را رلدهلد   یو جنلات ول رشع  االموات للرمحن فالتسهع ااّل مهسا   نجاتخ وقامخا

شلان، و اولر خشلان بواتلطه اخشلوند دمشنلان ا یخود ل  نقذا و جنذا ل  و هلطك ول یبواتطه نوكرها
. و ا شان حه وطجكه تا دوتتان را حِكشند حه هبشلخ وخكنند ا یو ن اتلخ یلدمشنلان را حله جهلمنك

كّ ار عن ا یفیالق وعین كل  خ او را كله ردند وعصرزان تنجرشان هر اه در وخو دوتتان اا یج ّّن 
جه رشان و اعهال تخا یآورند اعهال حسنه نواصج را از برا یاده اتخ از حسنه او، پس وخز
خ خللكننللد كله كفا یرا فلدا ولخ نكنللد، آنقلدر نواصللج خلدهنللد حله نواصللج و ا لر كفا یشلان را ولخا

خ او چقللدر حاشللد، ا للر كللن حاشللد، مهللان وقللخ وللردن و جللان رخ او را حكنللد. تللا وعصللروعصلل
اره  ناهانش و میتسل ار رچشند و حسل یشتر حاشد در برزخ عتاب را حه او ویشود، و ب یكردن، كفك

را حكنلد. پلس    ناهلان او رلخ  خلآورند كله كفا یاو و یحاشد در آخرت آنقدر از نواصج را برا
شود، و ناصج ا ر عذادت  یده ور داشته حاشد خبشنیعه ا ر  ناه ثقلرن اتخ كه فروودند شیا
اراهـا  دخلفروا یشود چنا ه وعصوم ول ی را حكند از او قذول مننیثقل اثـو حاالعهـال و ا. زكـ  و ال ال
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 میوـن محلهتـا و التسـل تهـام حـه و االمـرار ح  ـاجله و القغـ لخته و االخو ا. ملح  ااّل بوال ة یلیونج
رنلد از ر  یان اتلخ و ولرعرروح، و روح آ ا نزد ش اتخ ی یاند جسه كه كرده و عذادی لرواهتا
شلان را. چنا له اولام فروودنلد  ناهلان خ   ناهلان ارلخبشند   یان و ورعردهند حه ش یآ ا و و
 یا آنكله كوتلاهخل اند در حكن خلدا و عذلادت خلدا، كرده یا آنكه كوتاهخقسن اتخ:  عه تهرش
انلد كله  در حل  ولا كلرده یاند در ح  وردم. ا ر كوتلاه كرده یا آنكه كوتاهخاند در ح  وا،  كرده
شان، و ا ر خز حگترد از ار تا او نمیكن یاند التهاس و در ح  خدا هن كرده ی و ا ر كوتاهمیخبش یو

 و ثلواب حله آ لا میكنل ی  تشلخ ولمیكله بلر ولردم دار در ح  وردم كرده حاشند، وا حلیق یكوتاه
 میكنل یول نا، آنقدر نواصج را قرحایخخ نكند ثواب اخشان. و هر اه كفاخ تا حگترند از امیده یو
 شان را حكند.خخ  ناهان اخشان كه كفاخا یبرا

 ید روخل و یجلوره حرفهلا ول نیلاز ا د كه چلرا فلطیخنجا حگوخدر ا ك وقدیسخحاال ا ر 
ن اتخ كه اول ی كه وواف  حمكخ امی وج یشوند؟ جواب و یو یخ جررونذر كه وردم در وعص

 ی، و ا لر ولردم دوتلخ نشلوند اولر و  لكلین یو حعلد اولر و  ل خ دوتلخ كلینیلب وردم را حا اه 
ن یلكنلد و ا یر بلر ولردم منلرد، تلأثرلد و فلطن وكنرفطن حكن ندارد و هرچه حگوی یشان هن ررخا
و   خلود را دادنلد حله شخیصلنینعلل یك تلاخلآهذلریاتلخ كله ح لرت   نه وث  وقلیتخوعا

او واجللج  یهبشللخ از بللراال الــه ااّل اهّلل  دخللفروودنللد بللرو در كوچلله و حازارهللا و حگللو هللركس حگو
كللرد كلله  یاد وللخللآهذللر را در دتللخ  رفللخ و در كوچلله و حلازار فری  نینعلل یشللود و آن هللن تللا یول

ن وقخ عهر حه آن شلخّ یدر اشود.  یاو واجج و یهبشخ از برا ال اله ااّل اهّلل دخهركس حگو
هبشلخ ال الـه ااّل اهّلل  دخ هركس حگومی و یآهذر ویش  خ؟  فخ حفروا وی ید و  فخ چه وررت
خ، رشلوند در وعصل یول یسلخ ولردم را و جلررن صلطح نیلشلود.  فلخ ا یاو واجج و یاز برا

یلید كه  رن كطم را. حاال او نفههیگر وگو اخبر رد و د حه وردم و خواتخ فرووده بود  آهذر تف ك
ل دوتخ شوند حا  خشان را خملكد در هبشخ كند حاخا  یفرن ورمحخ، و حعلد تكللیآهذر از اینكه اوك

 آن اتخ كه ولردم را میشد. و حك ض كتایرن فیتازد و وان  ا یشان جارخكه الزم اتخ بر ا
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آودنلد  جلان كلهرنلد و هبخآ یجلان ولرد و ا لر دوتلخ شلدند، الحمالله هبخلخ دوتلخ منایلب حا اه 
شلان را هلن در هرجلا كله هسلتند خشلود؛ پلس دوتلتان ا یز ولیلشلود و تلر ر یاد وخشان زردوتت

كله دوتلیتیدارنلد. ز یشلان را دمشلن ولخدارند و دمشنلان ا یدوتخ و امئله  شلان هلن دوتلیتخا را
لد در هبشلخ اتلخ. نشلن امئه دوتیت اتخ و دوتیت د كله اولام خلا دهرخدا، و دوتلخ خلدا خملك
حاشللد. پللس  یشللود، ا رچلله تللنگ یرا حللا او حمشللور ولل ی رللدوتللخ حللدارد چكلله  فروودنللد كیسلل

ن یلشلود و هر لاه ولردم حلا دوتلتان خلدا دوتلخ شلدند، د یشلان حمشلور ولخشان حا اخدوتخ ا
ن یـد املـر  عـّن اتلخ كله فروودنلد یلشلود ا یشلود و حلا آ لا حمشلور ول ین آ ا ولیشان هن دخا
خ، كله حله ركند در وعص یو ین حرفها وردم را جریند اخ و یكه و د حدانند كسایخ. و حالهیرل
للد  حرفهللا دوتللخ آلنیمهلل د الحماللله دوتللخ خشللان شللوخد و هر للاه دوتللخ اخشللو یوللحممك

تاتخ : دوتخ، و دوتخ دوتلخ، و دمشلن  ته راكه دوتیتید. زخشو یشان هن وخدوتتان ا
ه ن اتلخ كلیلتاتلخ: دمشلن، و دمشلن دوتلخ، و دوتلخ دمشلن. و ا هلن تله دمشن. و دمشلین

فروودند هركس دوتتان وا را دوتخ دارد وا را دوتخ داشته و هركس وا را دوتخ دارد خلدا 
 را دوتخ داشته و بر مهه واضح اتخ كه دوتخ خدا خملكد اتخ در هبشخ.

 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ووعظه ن زدهن»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس  عّاهّلل  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة فلـ ا:خـفروا یشأنه در  وال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

از صلفات خلدا علدل  یكلخ میشد در آجنا كه  فت یفه ونهتخه شرخن آیر اركطم وا از تفس
عخ، و عدالخ در جزاء. و خدا خنوع اتخ: عدالخ در خلقخ، و عدالخ در شر اتخ و آن ته

لل  عللدالخ در  عخ و هللن در جللزاء. و جمهللیلخخلقللخ عللادل اتللخ و هللن در شلر هلن در از وفصك
حقلدر  یعخ آن اتخ كله در هلر عصلرخنكه عدالخ در شرخروز عرض كردم؛ حایعخ را هن دخشر

ه و اتتعداد اه  آن عصر، شر  د.خمنا یفرحفرتتد و تكل عیتخقوك
 نی را زولنی  كند وثًط زولء خل را مهان یش یئراد آن اتخ كه هر شیو اوا عدالخ در ا

د. و مشلس را خلمنا یرا علرش منل كنلد و كلریس یمنل خل  كنلد و آ لان را آ لان، و علرش را كلریس
خ و تلقن، و علایلنیند و ،ر را ،لر، و مهچنلخآفر یمشس و ، و و دای  اتلخ فقلر و غنلا، و صلحك

 ض.خن  له اتخ وسأله جذر و تفوینا. و از اخعلن و جه  و اوثال ا
 یكلخكند و بر دتخ  یر جاررخ یكخا جذر آن اتخ كه خدا حدون تذج، بر دتخ و او

؛ و عقاب هن حكند. و ا ر چنان حاشد حا  یخ از او حاشد. چنا ه قوورسخ هر ثواب و وعصخشخك
 جه از جانج خداتخ نعوذحاهلل.رنكه مهه صطح و فساد و حسنه و تخند اخ و یهستند كه و

تواننلد  ی  افعال را حه عذاد و آ له ولروا تاشته حاشد  ض آن اتخ كه خدا خو اوا تفو
هلا جه هر دو از جانج خلل  اتلخ. چنا له  لاعیترن حسنه و تیحكنند، پس حنابرا  یاز وطك
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هلن بلر قلول خلود  ن اعتقادنلد و ولَثیلیلاند و خود هن بر ا ن اعتقاد نوشتهیچند بر ا فاض  كتی
حدتخ تو داده اتخ، راه را هن حه تو منوده  یررشر، مشرند كه ا ر صاحج مششخ و یاند و و زده

ا حد. خ ن كه خوب كینیدر ا یا بر دمشن. و تو خمتارخاور یبر دوتخ وارد ب یخواه یاتخ، تو و
كله نله قاجل  حله جذرنلد و نله حله  یلرن اعتقادنلد االك قللیعه هن بر ارش ین ضعفایاز ا یاررو حس
ض، خلطف خراكه اعتقلاد حله جذلر و حله تفلوین. زهیاهلل عل تند تطمیب ض و بر وتهج اه ختفو
له و بلراهیب اه  د خلات حممكله از قلرآن و احادخلار و آر حسلنیخ اتخ و هلر دو كفلر اتلخ حله ادلك
د كله رلش ذكلر آ لا را نلدارد. جمهلًط حدانخن جمللس  نجلایكند و ا ینا وخداللخ بر كفر ا یاررحس
خ ركه حاشند. و چنا ه خاص ه هر لذایسه خارجند حرض از وتهج اواوخ حه جذر و تفونیقاجل

از  یزدان اتلخ و هلر شلرك یلرات از هلركس كله تلرزند از ر  خرد  خ و ین اتخ كه ویا جمویس
خ هن این، ذهتا هركس از امیهركس كه تر زند از اهر خ را داشته حاشلد جملوس رن خاصین اوك

خ اتخ و از وتهج اه   خ خارجند.یب  ه هن از وتهج اهخ قدرنیخ خارج؛ و مهچنیب اوك
ت ـ  نلدخفروا ین اتخ كله ولیخ ایب حاال وتهج اه  ن. ی االوـرنیض بـل اوـر بـخالجغـر و ال

ض. خاز تفلو یاز جذلر حاشلد و قلدر ینكله قلدرخض اتلخ نله اخر جذلر و تفلوروعلوم اتخ كه غ
ر از هلركس رلسلخ. و ولتهج حل  آن اتلخ كله آ له خرن نیلن دو كفر اتلخ، پلس ایراكه ایز

كننلد لكلن حله  یشلان ولخشان تر زند اخكه از ا ینند حه ف   خدا؛ و هر شرك ك یشان وخترزند، ا
خ خلدا وثل  روح اتلخ در حلدن اعهلال و رر فروودند كه وشرختالن خدا. چنا ه ح رت او

 یروح و ولرده اتلخ و از ولرده كلار اتلخ ی خ نذاشلد، پلس حلدیرهر اه در اعهال، روح وشل
. حللاال ا للر نیاتللخ هللاهر و بلل یا ن عهلل  را جلللوهحللاروح حاشللد، آ د. پللس هر للاه عهللیلخللآ یبرمنلل
خ خلدا روشل زنلد احلدًا. پلس نله عهل ، ی یاز تو ترمن خ خدا در اعهال تو نذاشد،  اعیتروش
سخ رروح. روح تنا ن حدن اتخ و نه حدن ی عه . چنانكه نه روح ی خ یرشود و نه وش یو

 سخ.رو حدن هن تنا ن
اًل عرض كمن تا وطلج را وَثیل ا حارحفهه اوك ا شاغول خد، از شاغول و دتخ ح ك نكه هر اه ح ك
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ا هلهخآ ی ونیرا تسخ كند، شاغول پاج آن شلاغول  یراكه اقت اینكرده اتخ حه او ز ید و ح ك
ا احسایخرآودن،  ایاتخ ب  لا نلدارد كله الزم ب حله او نكلرده اتلخ و  للی خ ح ك د خلایهلن از ح ك

للا شللا یاحسلان او بللرا للا. و هر للاه ح ك او  یحلله او كللرده واالك اقت للا د، احسللایرغول را حللاال كشللح ك
ا ندارد و الزم هن ن فرودآودن اتخ و  لی ا حاالبردن او. پس ا ر احسایرهن از ح ك حه  سخ بر ح ك

 حه او نكرده اتخ. یاو نكند و او را حاال نكشد، هله
را خلتالن  خ اور وعصلنیكنلد، هر لاه خلدا در حل یرا ول ُبعلد و پسلیت یحاال حنده اقت ا

حه  نكرده اتخ حه او. و اوا ا ر در وقخ  اعخ او را حاال بذرد حه وقام قرب، احسای یكند، هله
كله ا لر وقلخ  اعلخ او را یاز خدا ندارد كه او را حاال بذرد. ز حنده كرده اتخ و حنده هن  لی را

و را حلاال نذلرد، خلود توانلد حكنلد و ا لر خلدا ا یمنل گلر نله در آن حلال و نله حعلد ثلوایخحاال نذلرد، د
گلر خد، دخلخ خلتالن ننهار وعصلنیسخ و خدا او را احسان منوده. و ا ر او را در حلرحاالرونده ن
د تا حتواند خمنا یخ كند، خدا هن ختالنش ورخواهد وعص یتواند حكند. حلكه او و یخ منروعص
ه ندارد كه وعصروعص كلار، چگونله او خ كنلد و ا لر احسلان نكنلد حله ثواحرخ كند و ا ر نكند قوك
 از خود ندارد. یا د حدهد كه  اعخ كند واالك خود قوهختواند ثواب كند؟ پس قوت حه او حا یو

از  ن اتخ كه در حعیضلیان از خل  و ارپس واضح شد كه احسان از خداتخ و عص
تكلن خوای یه ورادع پس ا ر خدا احسان نكند، كه ثواب را وستح   نی رفة ع ن یس ایل ال
 شلهرد مهرلد حگوجخلشلود؟ پلس مشاهلا حا یو ا ر ختالن نكند كه عقاب را وسلتح  ولشود؟  یو
د تلا او مشلا را احسلان رلد و  لج اعانلخ از او كنرو خدا را عذادت كن نیاك نستعخاك نعغا و اخا

و  یارخلشله خلدا مشاهلا را رد، مهرشه در  اعلخ حاشلر  اعخ مشا. و ا ر مشاها مهنیكند در ح
كنلد و مشلا حله  ید خلدا خلتالن ولرخ كنررتاند و هر اه وعص یقام قرب وكند و حه و یاحسان و

كلله اقت للاید زرللكن یدا وللیللخللتالن او ُبعللد از وذللدء   اتللخ و چللون تللو  عللخ مشللا پسللیتر ذ یرا
ه پاج یآن هن تسخ و ی برونیپاج یخواه یو ، و اییل بنیدهلد تلا پلاج یآودن ول نیكند و تو را قوك

كله خلدا كلریدهلد. ز یقلوت حلاالرف  ول او تو را یحاال برو یهر اه خبواه   كیسلمی اتلخ و كلرمیرا
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وگلر  یا رتلد حله تلو حسلنه یخبواهد، مهلان را حله او حدهلد. جمهلًط منل اتخ كه آ ه را كه كیس
  قولله رنكله از خلود تلو اتلخ حلدلخوگلر ا یا جهررتد حه تو تل ینكه او از جانج خداتخ و منخا

و واامــاحك وــن حســنة مفــن اهّلل و  دخللفروا یكلله ولل ن وطلللج را در آجنللایللكلله فروللود شللرح ا تعللایل
خ وگلر از رسلخ وعصلرسخ  اعلخ وگلر ف ل  خلدا و نرپس نجة مفن ن سك یوااماحك ون س
 خذاثخ حنده.

كّل ون عنا اهّلل در وعین  وی یحبد كند كه چه و حاال ا ر كیس  می لوج ی، جواب ولمل 
هلن حله تلذج تسلخ  یگلرخرفل  د نی، حاالرف  او حسذج حاالبردن و ف   خداتخ و پاجحیل

كه  نیكند و مه یو پسیت یراكه حنده اقت ایكردن و ختالن خداتخ كه وا تارده اتخ او را. ز
د. خآ ی مننیرود. و اوا ا ر او را نگاه دارد، او پاج ی ونیاو را وا تاشخ و نگاهش نداشخ الذته پاج

كند وگر حله وا لتاردن خلدا و  یخ منركند و وعص یخ ور تارد آن هن وعص یپس چون او را واو
 تارد؛ و هر اه  اعخ كند و خبواهد  اعخ  یخ كند، خدا هن او را واورخواهد وعص یچون و

كند. پس  اعخ او انزله جسلد اتلخ و احسلان خلدا انزلله روح، و  یكند، حه احسان خدا و
سخ رن یوك ء تا حدن، یش خ آن هن انزله جسد اتخ و ختالن خدا انزله روح. و روح یروعص
روح هن ورده اتخ. پس هن روح حا حدن اتخ و هن حدن حا روح.  سخ او، و حدن یرن یئرو ش

 یئركردن و وا تاردن خدا هن ش خراتخ تامك و وعص یئرپس  اعخ كردن حا احسان خدا، ش
. و نه  اعخ، ی وا تاردن خدا؛ و روِح  خ كردن، یرشود و نه وعص یاحسان خدا و اتخ تامك

كــّل وــن عنــااهّلل ن اتللخ وعللینیللجانللج خداتللخ ا هللر دو از و وعهللتا نلله جذللر اتللخ و نلله  مــل 
ار رلراكه خدا حنده را دعوت كرد و آن هن اجاحخ منود، و وانگتارد حنده را حتهام اختیض. زختفو

  تارد. یخ كند او را واوركند و ا ر خبواهد وعص یخود و ا ر خبواهد ا اعخ كند او را حلند و
د كه وتهج ح  نله جذلر اتلخ و نله رنكه حدانخاز حمكخ ههخ ا هیل  جمرن بود دلیا
سلخ رن وسلأله نیل  ار ، حمل  تفصلرلن جمللس قلینا. و اخر از اراتخ غ یض، حلكه اورختفو

رون یلشلان را از شل ه بخ تلا امیمنا یعرض و ی روانده حاشد چ حایق یا ش ه ولكن ا ر بر كیس
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 آورم.
نكه تمال خ كند در بودن وسأله حه انیقخاتخ كه  فهن وسأله دو نوع اتخ: نوع اول آن

اتسخ. نوع دوم آن خهسخ كه از  له حلو نكه حاقلوایخاز او هسخ. وث  دانس  ا و جوای
رت رده حصلخلو حله د و تلمال و جلواب او را درتلخ كلین یاتخ كه اص  وسلأله را خلود حفههل

، چنانكه حلاقلوا و فهن در او كین یسازنكه خود اجزاء حاقلوا را حخ. وث  ااو را و عه  كین ینربذ
كله حمكلِخ وسلأله فههیقتلًا زركله چطللور اتلخ او حق و دانسلته حلایش یرا خلود حسلاز دن، رللرا

د تا ا ر شل ه خحه دانس  وسأله ندارد. حاال حه متام هوش و  وش وتوجه حه كطم شو دخیل
ادتر شود، و خن وسأله زیحه ارون رود و اندك فهن مشاها هن یمشا، از دل مشا ب یوانده حاشد برا
 د.رن وطلج، مشا هن ضذط مناجی بر امی و یته وقدوه و

ل ا وه اوك ًا هسلخ حلدون شلك و ینًا و صلررقخاتخ كه هبشخ و جهمن  ینكه ا اعخوقدك
  اتخ.رنیالنذ ن خامتین دو اتخ خارج از دیكه ونكر ا ش ه و كیس

له دو شللده اتللخ حالذداهلله و وعللد و  از جانلج خللدا ین اتللخ كلله اوللر و  للیلل امیو وقدوك
عقلول اتلخ كله صلدق اتلخ وعلد و  یهن هسخ از جانلج خلدا حالذداهله، و ا لاع یدروع
 و ونكران از میمنا یعان از مشا را داخ  هبشخ ورنكه فرووده وطخسخ؛ حارد خدا، و كتب نروع

 كمن. یمشا را داخ  جهمن و
وه ت بذنلدد و حعلد او را بزنلد و را  كیسل یدتلخ و پلا وم آن اتخ كه هر لاه كیسلرو وقدك

ن هللن اتلخ قطعلًا و حداهلًة. پلس نسلذخ هللن حله خلدا داده یلز و راه بلرو، ارلد حلاال برخخحگو
 كند. یمن ی هلهنی چنمیراكه حكیسخ حه خدا نسذخ حدهند؛ زرز نین را جایشود و ا یمن

ًا حه دارد كه جذر یخ منرن شد كه خدا وردم را جذرًا حه وعصین وقدوات ایجه ارحاال نت
 سخ. و ا ر حگویرسته نخ كند هلن كرده اتخ و بر خدا هلن شانیدوزخشان برد، حلكه ا ر چن

ح رد او صحروعد و وع د حگویخبرد، پس حا یدارد ولكن حه دوزخش من یخ ورحنده را حه وعص
دارد و دتلخ و  یخ منلررا حه وعصل ح اتخ و جذرًا هن كیسرد او صحرسخ. و ا ر وعد و وعرن
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ن یلكله هبشلخ و جهلمن هسلخ، پلس حله ا ی دارنیقلخرا هن نذسته و هلن نكلرده، و  كیس یپا
د خل ور شد حا نیخ را از خذاثِخ خود حدان و  اعخ را از لطف خدا. حاال كه ار، وعصنیبراه
ك خو در خلقلخ او هلن حلا خلدا شلر سلیترالذتله تلو خلال  آن ن كین یكه تو و كه هر عهیل حدای
كـل ی تخ چنا ه خود فروودها ی رو خدا خال  هر چ سیترن  یحگلو ا علینخ   مل اهّلل رـالو 

د، خدا خال  مهه ف رلكه حاال چطور شد وسأله، پس تكل یا دهرخ نفههخز اتخ.  ارچ حممك
قلدر  نین وسلأله را حله تلو حدهلد. و مهلیلتا خدا فهلن ا صذر كین یدرن اتخ كه هر اه نفههیتو ا

ن دو تلا اتلخ. یلر ارلن دو و غی انیاتخ كه ب یض، حلكه اورخحدان كه نه جذر اتخ و نه تفو
ن یراكه ایاز آن، ز ین اتخ و قدریاز ا یقدر ن اتخ و نه آن. پس نگوییكه نه ا ن وعینیحا

ان میل، حاز هر دو كفر اتلخ و ایررن كفر حگیاز ا یاز آن كفر و قدر یدو، دو كفر اتخ. پس قدر
لكلن حله  ی رلداتلخ خلال  هلر چاتلخ. پلس خ یار حلد اعتقلادرن حسلیلن؛ حلكله ایشود ا یمن

حه تو از تو، و ودد از جانج خداتخ و عه  از تو. چنانكه ا ر او ودد  یاتذاب، و اوتخ اوال
ه خلود حكلین تلوای یخ. و منرو نه وعص كین یندهد، تو نه  اعخ و  یا و تلو از خلود قلوه حله قلوك

حتاحد  یواریكه حه د ی. وث  آفتاكین یحه تذج قوه او و ؛ پس آ ه حكینعهیل كه حكین یندار
 یچ اثلرروار را، از او هلینكند ور د ندازد. هر اه آفتاب نورخبشیه بخوار حه تذج آفتاب تایو د

ف اتخ رنكه لطخ ردد. ههخ ا یان منخوار هن نذاشد، نور آفتاب منایرتد و هر اه د یحه ههور من
ف اتلخ، پلس از آ لان رلن لطنكله هلوا هلخنتاحلد، و ا یفرد تا حه كثلخآ ینور آفتاب و حه چشن من

او  شلود و روشلین یرتد هاهر و ی ونیكه حه زو نیاو و مه شود روشنای ی هاهر مننیچهارم تا زو
كه فرعون تاخخ  خ خلود را، آنقلدر حلنلد كلرد كله هرچله  ن اتخ كه وقیتیشود. ا یده وخد

ود و  خ خود را كه د وگر مهان خخد یو د و مهه هوا را هلهایخد یمن چ روشنایركرد ه ینظر و
شلود و  یندارد، ذهتا روشلن منل ف بود و هوا چون كثافیترن اتخ كه هوا لطیش بود. و از اخرو
 یوار نذود آفتاب بروزیكند. حاال ا ر د یف اتخ، او را روشن وروار كثیشود و چون د یده منخد

وار را هلن یلود، دانداخخ. پس ا لر آفتلاب نذل یه منخوار تاینداشخ ولكن ا ر آفتاب هن نذود، د
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وار، نور تو از ون اتخ و بروز تو ید ید كه اخ و یح ورنذود چنا ه آفتاب حه زحان فص یا هختا
هللاهر  یا هخسللخ و از تللو تللارن یاز نللور وللن اتللخ كلله ا للر نللور خللود را بللردارم از تللو، تللو را بللروز

 حله تلو، و میال  ون اتلخ و ولن اورحنده ون،  اعخ تو حه توف ید اخفروا یشود. خدا هن و یمن
  ولن حلا تلو نذلود، نله رلخ تو حله خلتالن ولن اتلخ. پلس ا لر توفرهلهخ تو از تو اتخ و وعص

وار یل. پلس چنا له حله آفتلاب نلور ووجلود شلد و حله دیترو نله وعصل حكلین توانسلیت یو  اعیت
تو حه تذج نور خدا. پس هن  اعخ تو ه، حه خدا هن  اعخ تو ووجود شد و حه تو هلهخ ختا

 ة اهلل.رخ تو اشرو هن هلهخ تو و وعص ووجود شد
ض بل اور خال جغر و ال ت    اتخ كه فروودندنیحاال هاهر شد وسأله كه وتهج ح  مه

و  كیـعل و ال حّجة یل لك احلّجة عّ خوای یه وراز ادع ن اتخ كه در حعیضیو ا نی االورنیب
سللخ، و رن یوتللطقلله خقتللًا  ررض حقخاتللخ و وللتهج جذللر و تفللو یقلله وتللطخن وللتهج  ریللا

سلخ و در ضلطلخ اتلخ چنانكله ر در وتلط نمیر حكلرل در وتط اتخ و او حل  اتلخ و غمیحك
 اجلاّد . یه یو الوسطی و الشهال و ّلة و الطرنیهیال وعصوم فروودند
د كلله از خداتللخ وللدد و از مشاتللخ قذللول، و نلله وللدد تنللا رن برهللان دانسللتیللپللس از ا

روح اتلخ و نله روح  تلخ و قذلول، حلدن. و نله حلدن یراكه ولدد، روح ایشود و نه قذول. ز یو
قه خسخ كه  ررن نیدر ا یا اتخ حا قذول و ش ه یاتخ حا ودد، و ودد حدن. پس قذویل ی

 ر.ر ال غمی اتخ كه  فتنیح  مه
ده حه مهه ووجودات و نور او روشن كرده اتخ مهه یر اتخ كه تابراو حاال نور ح رت

ز رلچ چرر نور آن ب ر وار اتخ كه ا ر نلور آن ب ر لوار نذلود، هلووجودات را و هرچه هسخ مهه اث
ن آثلار یلدا شلد. حلاال ایلچنلد از او   یاد، آثلاریلد در عاو اینذود. پس چون نور آن ب ر وار تاب
د در مهله خلر حارلن اتخ كله وارد شلده اتلخ كله نلور ح لرت اویههخ نور آن ب ر وار اتخ، ا

ات حاشد و ا كه ذكر اتن خدا نشلود، آن فسل  اتلخ.  ی رد در هر چنخفروا ین اتخ كه ویذرك
و هّلل  دخلفروا ینكله خلدا ولخر ارن اتلخ كله در تفسلیلسلخ؟ ارك حلدای یحاال اتن خدا را خبواه
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خلدا و آن  یشلانند ا لاء حسلناخپس ا حنن واهّلل االمسا  احلسن دخفروا یاوام و االمسا  احلسن
اتلخ كله در او ذكلر  یخورند، آن عله یاو را و شود فس  اتخ؛ و یكه ذكر خدا در او من ی رچ

لخ ا لاءاهلل در آن نذاشلد، آن ررا كله آن عللن ف ل یاتن خدا نشود. پس هلركس خبلورد علهل
رد رل  یرا ول ید هلركس كله علهلخلعللن اتلخ. حلاال حا نجا  عام اعلینخعلن فس  اتخ. و در ا

ا نه؟ پس ا ر از اوام خاوام اخت منوده  د، او ازخمنا یكه اخت و ا از كیسخرد؟ آر  یند كه از كه وربذ
لخ اوام، ذكر اتن اوام اتخ؛ و رلخ اوام اتخ و ذكر ف راخت منوده در او مهه ذكر ا اء و ف 

د كه او خمنا یاخت و خورد. و ا ر از كیس یاتخ كه و یكو  عاورعه اتخ و نرذكر اتن اوام، ش
ن حد یذكر اتن خدا در او نشده؛ پس ا سخ ورلخ اوام در او نراز اوام اخت نكرده، پس ذكر ف 

 ین فس  اتخ. و حاال واجج كرده اتخ خدا از برایخورد و ا یاتخ كه خورده و و ی عاو
سخ؟ و حال آنكه ركه در علن او ذكر اتن خدا حاشد. حاال آن ك د علن را از كیسخررمشا كه حگ

 نیخ وگر بواتطه چنیب ده از علن اه رحه وا نرت ی رنكه چخواجج اتخ شناخ  او، ههخ ا
 یمنا نه متامرشان آجخراكه ایخ، وگر بواتطه امئه. زراز خدا حه رع یضررتد ف ی. چنا ه منكیس
شلان هلن خسخ و در وتلط اتلخ و علدل اتلخ، ذهلتا ارسار نخ و نیمیند و چون خدا در خخدا
ر در رلاو  لرتسلتند و در وتلطند و عدلنلد. چنا له حرسلار نخ و نیمیند و در خاو یمنا نه متامرآج
كــا. ال تاركــه االحصــار و الحت  ر عواملــه یفیســا اماوــه وقاوــه یف آهذللر فروللودهیف  خللتعر ه خــاالدا  اذ 

 ستاده اتلخ در جلایخآهذر این اتخ كه  یش اخن فروایآخر. و حاص  از ا ایل روا ر االفكار
نلد و خه نفلس اوسلتاد. و چلون مهله امئلخا ینجلا ولخد، در اخاین ولك بیز بود خدا حه ایكه ا ر جا

ر، و چنان جلوه رشان جلوه كرده اتخ الغخاند قامئ وقام خدا و خدا در ا مهه واحدند، ذهتا امئه
نلا حنلده او. چنانكله خنكه او خداتلخ و اخشان و خدا وگر اخان ارسخ ورن كرده اتخ كه فریق

شان خال خدا از ا  صفات و افعرپس   فا ااّل اّّنن عغادك و رلقكینك و بیال فرق ب دخفروا یو
 ،شانند حنده او. ویلخنكه اختوان  تارد وگر ا یجلوه كرده و فرق من

 ان ولللاه ولللن تلللا ولللاه  لللردونرلللو

 

  تلا آ للان اتللخنیتفلاوت از زولل 
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شللان خا یكلله از بللرا یاتللخ و هللر وقللاو یشللان وقللام حنللد خ  هللزار هللزار وقللام ارللحللاال  
نّتلونـا اتخ. و فروودند  یذاشد ل  وقام حند او حاشد و چه ن یاز برا یحاشد ل  چه اتن و ر  یو

ب ب ب خآ ینكه حه تعقك  درمنخههخ ا ف لنا واشجمت ة و مولوا یفیعن الّر د خدا، حلكه نه ولك وقلخك
آهذر هن خدا را ادراك ی  كنند خدا را؛ حیت یك ادراك منخ چرورت ، نه ومون ممتحن، ه و نه نی

ل دهخ یشان را از ربوبخكند. پس چون ا یمن اهلل و  اهلل و جنلج شلانند صلفاتخ امی وج ی، ومیتنزك
شلان اتلخ چشلن خشان اتخ دتلخ خلدا و چشلن اخن دتخ ایاهلل. و حنابرا اهلل و ذات نفس

شلان اتلخ اراده خشان اتخ نفس خدا و اراده اخشان اتخ فع  خدا و نفس اخخدا و فع  ا
عونــك اّّنــا خغاین یاّ. الــذ دخللفروا یو ولل ی  ولكــّن اهّلل روــیــ  اذ رویــوارو   قوللله تعللایلرخللدا حللدل

شلان قلول خداتلخ و فعلل  خر، و قلول ارلعلخ خداتللخ الغیشلان مهلان بخعلخ ایب ع . اهّللخغـای
خ خداتلخ. پلس رشلان وشلخخ ارشان اراده خداتلخ و وشلخشان فع  خداتخ و اراده اخا
اراده كنللد خللدا، و كننللد وگللر آ لله را كلله  یخواهنللد وگللر آ لله را كلله خللدا خواتللته و اراده منلل یمنلل
كله    قولله تعلایلرد حلدلخند وگر آ ه را كه خدا حگوخ و یكنند وگر آ ه را كه خدا كرده و من یمن
شان اتخ خن اتخ كه قول ایكه حاصلش ا یوحی یا. هو ااّل وح ینطو عن اهل خواد خفروا یو
ش خللدا را خنلله فروللارشللان را ا اعلخ كنللد، حعخش اخر. حلاال هللركس فروللارللنله قللول خللدا الغرحع

 حكلن و میشان عه  كند حه قول خدا عه  كرده و هركله تسللخا اعخ كرده و هركس حه قول ا
ن یلر از ارلسلخ غرن یراكه خدا را حمكیر. زر حكن و اور خدا را كرده الغمیشان را كند تسلخاور ا

گر خد ور  نیر از اركند، غ ینكه هر اه خدا خبواهد اورخ اور؛ حانیر از مهرسخ غرن یحكن و اور
 نوع نی ا اعخ كردن خدا مهنیر. و مهچنر اتخ الغنیكند و نوع حكن و اور خدا مه یمن یاور

سخ و آن افعال رشتر نیز برچ وردم ته یو چون از برا طع الرس ل فقاا اع اهّللخون  رراتخ الغ
ش ندارنللد. پللس از خللدا آ لله خبواهنللد ین تلله وللدرك را هللن بللیللو  فتللار و رفتللار اتللخ، ذهللتا ا

ب بند، رفتار اتخ و  فتار اتخ و كردار. و چون فروودند حفهه ف ـلنا  ة و مولـوا یفیـنّتلونا عن الّر
شلان اتلخ و رفتلار خكنلد و  فتلار خلدا  فتلار ا یشان بروز ولخ  صفات خدا از ارپس   واشجمت
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ك از چهارده وعصوم، خود او خشان اتخ. حلكه هر خشان اتخ و كردار خدا كردار اخخدا رفتار ا
وه، مهه صفات خداتخ و خود او رمحلخ خداتلخ بلر ابلرار و غ لج او اتلخ بلر كفلار و حتها

حكنلد حدتلخ  د و هر لاه انفلایقخل و یشلان تلخن ولخد ب حلان اخلفجار. پس ا ر خدا تخن حگو
 كند و هر اه خبواهد رمحلیت یشان وخحكند حه چشن ا حه كیس كند و هر اه نظر التفای یشان وخا

حكنلد حسلذج  كنلد و هر لاه خبواهلد غ لج حله كیسل یشلان ولخا حكند حه تذج دوتیت حه كیس
 یضلرد حله حنلد ان برتلد، مهلان فخلكله از خلدا حا یضر هر فنیكند. و مهچن یشان وخحا ا دمشین

شلان اتلخ و هلر خرتلد مهلان غ لج ا یكله از خلدا ول رتد و هر غ لی یشان وخاتخ كه از ا
 تخ.شان اخسخ كرد مهان ا اعخ اخخدا حا یكه از برا ا اعیت

شان حنده خاض  خنكه اخشان و خدا وگر اخ انیسخ وابرن چ فریقرپس واضح شد كه ه
  افعلال او افعلال رلخلل  كنلد كله    حنلد اینیند ولكن خلدا قلادر اتلخ كله چنلخو خاش  او

شلان حاشلد و خ  خلقلخ او در حتلخ رتذله ارلشان حاشلد و  خشان حاشد و صفات او صفات اخا
اهلل   لاف ایلخ  وارلخلل  كلرده كله    خلیقنیشد، و حاال چنشان حاخاو ذات ا یارذات عل

ر رلن، حاال چه حكمن كله غیسخ ارر نیپت سخ. پس چارهرن هن نیر از ارن حاشد و غهی اف الخ
اماوـه  حلاال وعللوم شلد وعلینوااتـاهن اهّلل وـن ف ـله  سـاو. النـاس عـّحیام  شلود؟ ین منلیاز ا

ز بود یكه ا ر جا یستاده اتخ در وقاوخآهذر اتخ كه ایر.  آخ ایل االدا  ر عوامله یفیسا وقاوه یف
ن كه خدا عدل اتخ یستاد. و حنابراخا ین وقام وینه در اخد، هرآخن عاو ولك آینكه خدا حه اخا

اتلخ و امئله هلن مهله نفلس  یقه وتلطخآهذر هن عدل اتخ و  ریسخ،  رن   حه جانیخو وا
كله    قولله تعلایلرشلانند در وتلط حلدلخند و اخقله وتلطاخآهذرند، پس مهه عدلند و مهه  ری 
كن اّوة وسطا  لتكونوا ش اا  عّ دخفروا یو كذلك جعلنا شانند خشانند وتط و اخپس ا الناس و 

. پس در ولك هن وتطند و قلج عاهند و مهه خوای یارات وخاز ز اهلل چنا ه در حعیض قلج
از شلجونات آن ب ر لوار  شلجوی یئرو هلر شل اء علاو، جلوارح و انلوار آن ب ر وارنلدرووجودات و اش

ات اوكان هسخ، حلكه در ولك چنا له خلود ول انـا الوامـف  دخلفروا یاتخ. پس او در مهه ذرك
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ا و آخلرت رلاچه دنخا وراد درخاچه، خن دو دریاچه. و اخومن واقف بر دو در عینخ نیالطتنج عّ
ا علاو خ اوكان و اكوان اتخ، و ا عاوخج و شهاده اتخ، و راچه، وراد عاو غخا دو درخاتخ. 

بنیاملشـرم انـا النـاار یفد خلفروا یو و و له اخللو و االوراور و خل  اتخ چنا ه فرووده   نی و املضـر
ت، و وآرب آن تا آخر تجك رآ اه از وشرِق مشِس وشومن   خ.خ و غرب والنیخ و وشرِق مشِس نذوك

  هلزار هلزار علاو، حلكله هرچله ربر   ین اتخ كه آن ب ر وار اتخ وستویجه ارحاال نت
كذلك شان فرووده اتخ خشان اتخ و خداوند عاو در وصف اخر از امئه اتخ حتخ وقام ارغ و 

كن اّوة  وسطا  لتكونوا ش اا  عّ خ وتط از برامیقرار داد عینخالناس  جعلنا نكه خا ی وا مشا را اوك
د را شاهد  رفخ بلر خلل  آ لان و حم كه آل ن وعینیوردم. حا ید مشاها شاهد از براربوده حاش مك

 الرمحن عّ دخفروا یكه و   قوله تعایلر  خلقخ حدلربر   یشانند وستوخر را. پس ار نه غنیزو
ه و آله كه وتط ك  اتخ. رعل اهلل و تطوه آهذر اتخ صلواتیو رمحن، وقام   یالعرش است 

خ و مهله امئله ا هلار خلام والبلر وقل یر اتخ و آن ب ر وار اتخ وسلتورو عرش، وقام ح رت او
ر رلشلان كله ونخاتخ بر ا یآهذر وستویآهذرند و  یك نورند. پس مهه نفس  خن هیاهلل عل تطم
ند بر عرش و خ  ولكند و وستوربر   یاتخ بر انوار، پس امئه وستو یر وستور  ولكند و ونر 

ر قلج ر، و ح رت اوآهذر وتط اتخ و قلج اتخ در آن عاو اولیكه   ن وعینیوادون او. حا
  خلل  و عدلنلد و رلن قلذنلد از  هیاهلل علل اتخ و وتط اتخ در عاو امئه، و امئه ا هار تطم

نكلله اول حكووللخ و خند بللر عللرش و وللادون او. پللس حاكهنللد از جانللج خللدا ههللخ اخوسللتو
ود و چون خدا بر ولك خ حاحلو قیضخاهّلل  دخفروا یكه و   قوله تعایلرق اوت از خداتخ حدل

العـرش  الـرمحن عـّسلخ چنا له فرولوده خاتخ، حكن او علدل اتلخ و اولر او وستو یوستو
ن یلرا بلر خلدا ا  نسلذیتمیاوریر برسخ، حلكه ا ر تعذرحا خل  ن چ نسذیتر. پس خدا را هیاست 

تلوان  فلخ كله  یآهذلر، حلا عهلر هلن دارد. و خلدا را منلیكله خلدا دارد حلا   اتخ كه مهان نسلذیت
شتر حاشد، و حا عهر كهتر. یآهذر نسذتش بیندارد كه حا   خل . او حا خل  نسذیتدارد حا  نسذیت
 یا كتلر از حنلدهخنزد یا آهذر را خدا خل  كرد و عهر را هلن خلدا خلل  كلرد، و او حله حنلدهیپس  
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نكه حنده خاتخ حا خدا. حاال چون قرب و ُبعد از حنده اتخ حه ا یسخ؛ حنده را قرب و ُبعدرن
د خكردن و احسان خدا، ذهتا حا یشود وگر حه حند  یدا حشود و قرب حاص  منج حه خخد قرخحا

خلود را حله او حكننلد و دعلوت خلدا را  یرو حه او حكننلد و  للج احسلان از او حكننلد و عرضلها
سخ حا رشنوند و خدا را هن حم  حممكه ن یشان دعوت خدا را منخنكه اخاجاحخ كنند. و حال ا

وضلات رتوانند حه خدا برتند احدًا و مهه ف یحاشند. پس من یهن وچند  ینكه وكلكف حه اوورخا
را كله حكلن او حكلن خلدا  شان كیسلخان ارد از وخن خدا بر  یرند. حنابرارد از خدا حگخرا هن حا

كردن اور  میكردن اور او تسل میحاشد، و اور او اور خدا حاشد، و دعوت او دعوت خدا حاشد، و تسل
خدا حاشد، و ردك بر او ردك بر خلدا  او دمشین خدا حاشد، و دمشین تیتاو دو خدا حاشد، و دوتیت

 صفات نیخ خدا حاشد، و مهچنرخ او وعصرحاشد، و ا اعخ او ا اعخ خدا حاشد، و وعص
ل واخل  خ  خل  حاشد، و حارد او اعلن و اف   و اصدق از  خاو صفات خدا حاشد. و حا د اوك
لد بلن عذلداهلل عل تینك  عه ور  شر  یاهلل هن حاشد. و ا اع ه و آلله الصللوة و رلاتلخ كله حممك

ل واخل  اهلل اتخ. پس آن ب ر وار در حم  حممكه خدا نشسته اتخ و حاكن اتخ  السطم اوك
، و اوتلخ در وتلط، و علدل و شلود احكلام خلدای یو ین ب ر وار جاریاز جانج خدا، و حه ا

و ق اوت خدا، و اوتخ حم  جلوه  حاكن و تلطان در ولك. و فروودند بر ون اتخ حكووخ
ه اتخ از خخدا. و چون آن ب ر وار اتخ صفخ خدا و حا د صفخ تاح  ووصوف حاشد و خدا ونزك

ه اتخ از  ی  ودركات خل ،  ر  توانلد حله او  یمنل   ولدركات خلل . پلس كیسلرآهذر هن ونزك
ن هن كه نشد. یوند، و اد دعوت خدا را هن اجاحخ كنند و اور او را حدانند و وأوور شخبرتد و حا
ر كه نفس آن ب ر لوار اتلخ حمل  حممكله خلدا حاشلد و جللوه او حاشلد. راو د كه ح رتخپس حا

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.

نند حاكن ولك و شاخو ا اجندرن، حم ك حممكه خدا انذهیاهلل عل و اوا پس از امئه تطم
اهلل  امئله ا هلار تلطم ینله تلرتاپامنارشلانند جللوه خلدا در وللك و آجخر. و ارلتلطان بر وللك الغ



 

223 

 

 نند و نه در مشال.رمیو نه در  ی  وتطیشانند در وتط و عدل و  رخن، و اهیعل
قله خد در وتلط حاشلد و علدل حاشلد و  رخلاتخ كله حا ن ب ر واران، آن كیسیو پس از ا

نده ق اوت خدا خو قلج ولك حاشد و مهه ولك اشعه و جوارح او حاشند و او مناحاشد  یوتط
ذلخ، و الزم اتلخ راوام حاشد در زولان غ ینه ترتاپامنارخدا حاشد و آج ینه ترتاپامنارحاشد و آج
لخ، جلواب یلداشلته حاشلد حلا ا حبیث یحاشد كه هر اه فرنگ  كیسنیذخ كه چنردر زوان غ ن اوك

نكله او خ؟ و حلال ایدهل یه جلواب او را ولرلر او نذاشد در عاو از وسلاج  فقها ا خآ ا را حدهد. آ
كنلد، پلس  ینلدارد حله آ لا، و انكلار ولتهج تلو ول یزند و اعتقاد ین تو را وا ویاص  قرآن را و د

ا خنكه مناز ههر چهار ركعخ اتخ و مناز صذح دو ركعخ اتخ؟ خحا یده یچگونه جواب او را و
ش از اكهلال یك و دو  لخلانله رد حنلا را بلر چهلار  لتارد؟ و شلك وخلا حاانله چهلار و پلنج ررشك و
اه و  رم و جهنده اتخ و خون اتتحاضله رض ترنكه خون حخا اخ حا   اتخ؟ و نیتجدت

 ی رخ چرن ا حگویخروز اتخ؟ و  روز و اكثرش ده ض تهرزرد و ترد و فاتد اتخ؟ و اق ك ح
رة رللتكذ د؟ و حگلویرلد حله خلا ر  ترانخلخ را حارلا نخلعللن و  یده شلود از رورلزانراتلخ كله برانگ
ه؟ رللگللر از وسللاج  فقهخد  وسللاجیلنید در حالللخ اتللتقاوِخ قللد  فللخ؟ و مهچنللخللاالحللرام را حا

خ ر  بر حقك ر اتخ دلنیكند؟ و مه ینا، و از مشا قذول وخشود ا یو یانشدكن حاهلل جواب فرنگ
ن مشللا حلل  اتللخ؟ نلله واهلل، یللكلله دن وسللاج  یللرد از مشللا از ایپللت یكللس ولل چرا هللخللن مشللا؟ آیلد
اولام حاشلد و او حمل  اولر و  ینله تلرتاپامنارذلخ كله آجرحاشلد در زولان غ سلخ كیسلخشود. حا یمن

  وسلاج  و ولدركات و اوهلام و رلحكن خلدا حاشلد، و انزلله قللج علاو حاشلد كله احا له حله  
حدهد. و الزم  ینو حا  یوشرق و وآرب را از وساج  هاهر یعقول داشته حاشد تا جواب علها

آهذلر و وفقلود یخ حعد از دور شدن ولردم از  ران رعرخود كه حگتارد در و یكرده اتخ خدا برا
شان خ  وشكطت ارشان حب ، و  خانه ارتا حكن كند و یشان، حاكن عادل عاهخشدن اوام ا
هر ز عاو اال طق   عیلمی. و حكیچ اوررو ه یا چ وسألهرچ وعطك  مناند در هرد و هخرا ح  منا
ق خ تارد كه ندانند چه حكنند و اور ا ی تارد و وردم را وعطك  من یمن حاكن عادیل را ی شان وعوك
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آهذر و یدر ولك  تارده حعد از رحلخ   ینرااند. پس خدا از حمكخ حالآه خود حاكن عادل او
آل خلود را  خ ورلان وللك بلرود، رعرلاتخ كه ا ر اوام از و یهین حدیوفقودشدن امئه ا هار، و ا

الـه یع عیوـن ضـ انلد شان خلود فرولودهخنكه اخن؟ و حال ایشود ا ی تارد. و چگونه و ی  منخضا
 حگتارد ولعون اتخ. یگرخخود را بر دوش د ینر  تنگركه   و فروودند كیس ف و ولع .

در وللك  ینرل اومینكه خدا حاكن عادل حكلخكس مناند از ا چرشاءاهلل ش ه بر ه پس ان
اء از خل  كه او در حممكه حكن خدا نشسته حاشد و در هر رذخ اوام، و حعد از انذرر غ تارده د
نلا خند كله حكلن ارشان كسانخان وردم هستند تا اور وردم را اصطح كنند. و ارهن در و یعصر

  خداتللخ، و دوتللیتمیشللان تسلللخ امیشللان ردك بللر خداتللخ، و تسلللخحكللن خداتللخ، و ردك بللر ا
خداتخ. پس غ ج او غ ج خداتخ و  شان دمشینخا دمشین خداتخ، و شان دوتیتخا

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 ولك كه راج  د ی رسخ چرشود. پس ن یآن ب ر واران واق  و یاهلل، حسو  اف ایلخ  وار 
ن اتخ حكن حله ولاان ل اهلل. و یكند خدا حكن كرده و ا یاو نذاشد، پس ا ر او حمك یحه تو
سخ در ولك و در حممكه رن ین حكن، و حاكهیخدا وگر ا یبرا یسخ حمكرذخ اوام نردر غ

نه ركند و آج یگر حمكخد اوتخ. و اوا ا ر كیس یمنا نه متامرراكه آجین حاكن حمكن. زیخدا وگر ا
 یقه وتطخسار حاشد،  رخ و نیمیق اوت خدا نذاشد و در وتط و عدل نذاشد، و در  یمنا متام
سلخ و در حممكله ق لاوت خلدا ننشسلته رسخ و حاكن حب  نرن، و حاكن در عاو نیسخ ارن

ر واان ل اهلل راتخ و حكن او حكن جذخ و  اغوت اتخ نه حكن خدا، و آن حكن، حكن غ
كـن حی و وـن مل دخفروا یخدا فرووده اتخ در كتاب خود در آجنا كه و شان راخف اخاتخ. و تعر

هركس كه حكن نكند حه آ ه نازل كرده اتخ خدا، پلس  عینخاهّلل فاولجك هن ال اسق .  اماانزل
نده خدا خراكه او مناید رو حه فات  كرد زخشان را فات  خوانده و نذاخشان فاتقند. پس خدا اخا
 یقه وتطخن  ریسخ. پس ارسخ و در وتط و عدل نر اوت خدا ننده قخنه منارسخ و آجرن
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نكله خحاشد كه در وتط و عدل حاشد تلا ا د حاكن از جانج خدا كیسخنكه حاخسخ، ههخ ارن
 میدرلفهه ی و ا ر او در وتط و عدل نذلود، از كجلا ولمیخدا بذر یحه عدالخ و اتتوا از او وا یپ

سخ؟ پس واضح شد كه اوتخ حاكن رن كه خدا در وتط و عدل اتخ، و در راتخ و چح
 او. ذخ اوام و واجج اتخ ا اعخ او و دوتیترحب  و عدل در ولك خدا حعد از غ

 نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «سمتیووعظه ب»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  و لعنة اهّلل عّن یانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

 ی كه از بلرامین بود و  فتیان وعرفخ دیفه در بخه شرخن آیر ارن از تفسیكطم وا قذ  از ا
ن مشا وعرفخ خدا و وعرفخ ی. و اص  دیاتخ و هاهر ، و حا ینیاتخ و فرع ن مشا اصیلید
شان كردن خش اخخ. و اوا فرع آن، عه  حه فرواعه اترآهذر و وعرفخ امئه و وعرفخ ب ر ان شی 

 عخ اتخ.خن مشا، شریقخ اتخ و هاهر دخقخ و  ررن مشا، حقیاتخ. و حا ن د
د رهن نداشلت ین مشا را كردند و آنوقخ ن جیتاب  اصطح هاهر د یحاال چون علها

ه آن ن نذود و علن آنوقخ هن حقلدیش از ایف آ ا هن برن حه مشا برتد و تكلیش از ایكه ب ر قلوك
دا یل  ینذود و ضرور هن نذود. ولكن چلون حلاال ولردم ن لج ین هن علهیش از ایعصر بود، ب

ادتر شلده اتلخ، ذهلتا خداونلد علاو از خلشلان زخادتر شده اتخ و فهلن اخشان زخاند و قوه ا كرده
اولر  علینخن مشا اصطح شلود. ین تنوات، حا ن دی قرار داده كه در انیحمكخ حالآه خود چن

لن تلازه برزخ هلید. زخلاصلطح منا یا و اور آخرت مشا را حه تذج وعلك كله وعلك  نی تلاب ، وعلكهلنیرا
هلل یهللاهر هللنیبودنللد و وعلك هسللتند. و چنا لله آ للا هللاهر را اصللطح   حللا یننی آخرالزوللان، وعلك
 یهلاهر ین خود را در نزد علهاینا هن حا ن را اصطح كردند. پس چنا ه هاهر دخكردند، ا

ن عللن یلد. لكلن ارلاصلطح كن حلا ین ین خود را هن حله تلذج علهلاید، حا ن دخاصطح كرد
 ین راهلید. و ارد حفههرتوان یمن وعلكن حا ین ن علن حا ن را ییسخ و ارحا ن وث  علن هاهر ن
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كله اید، زخلد برورلتوان یوعلكن من اتخ كه ی ك اتلخ. خلاتلخ  رشل ه و  رخطلر و تار ین راهلیلرا
ن راه ی، و اار ش ه اتخ و تو انزله  فیلرن راه را حسیا ین راه برویز اوعلكن ا ی توای یپس من

آذوقه و  ی ن راه دور اتخ و تو انزله شخیصی، و اچراغ و روشنای انزله هلهات اتخ و تو ی
داننلد، راههلا را حله چشلن ولردم و از  یكه حا لند و خود را اه  حا ن و قدر كسای نیلن . و ا

 یشلود از بلرا یآخرالزوان نذاشند آنقدر وشتذه ول یاند كه ا ر علها شعذه كردهوردم شعذه  یبرا
اند كه ا لر  كرده كنند. و چنان هلهای یوانند و راه ح  را  ن و یران و تر ردان ورشان كه حخا

اند از  برد، و چنان دشوار كرده یرون منیكس راه را ب چرن ب ر واران شاو  نذاشد هینور رخساره ا
خنواهلد شلد، و هر لز حله  ین راه  لیلنكله هر لز اخكننلد ا ین راه را كله  هلان ولیلدم رفل  اور یبرا

 ن راه  تارد.یكس جرأت نكند پا در ا چراند كه ه دهرانخچند را منا رتند، و خطرهای یوقصد من
اند و حال  وقاح  دكان خدا حاز منوده اند حا ن را بر وردم و دكای ان تاختهخاحلاص ؛ منا

كلهة رغ ن را كهیا ِ  صرف اتخ و خدا وَث  زده اتخ انكه حخا كشجر  رغیوَثل  وَثل و  ثةیثة 
كشجر   یكلهة   ذه وث  رثه اتخ و وَث  كلهه  رثه وث  شجره خذروَث  كلهه خذ عینخ غةیغة 
ن را حلدون حلا ن. ا رچله یلهلاهر د رد كیسلیپلت ینكه از مشا هن منخذه اتخ. و حال ارشجره  
كله هلركس ید. زرلن خود را اصطح مناجینكه حا ن دخا د یرن درتخ كرده حاشن را هیهاهر د را
عخ كلافر اتلخ؛ و هلركس خن و هلاهر شلریلن كرد، او در هاهر دینش را خطف هاهر دخهاهر د

هلاهرًا منلاز كنلد و حا نلًا در منلاز  ن كرد، در حا ن كافر اتخ. حاال هر لاه كیسلیخطف حا ن د
نه و تكون ها رهزار داد و تتد در حازار حكند، ا رچه هاهر او را حا  هأنكوفته برزد و قا ر خبرد و 

شلتر یداننلد ولكلن تلا للج قذلر ب یخوانند و ُوسلن و یو اتخ او را وصیلك رخ تا در دنخاورد،  ایب
د؟ و رلكن ید، حلا ن خلود را چله ولخلرم كله حلدن خلود را پلاك كردرلن منلاز.  یرود ا یاو من یهبهراه

د و خلن جهلخ آرام هلن داریلد، و از اخا ن خود را كاو  كردهید كه دخا    كردهخا ر خود را هن 
 و عذادت میا عخ را هن درتخ كردهخ و شررمیاتخ و واها ناج ین اثناعشرین وا دید در وج یو
آ لا  یتلا انلد و دوازده زده فرقله شلدهره، تلرله ناجخ فرقله اثناعشلرنینكله مهلخ. و حلال امیكنل یو



 

228 

 

ه از هفتاد و ته فرقه رك فرقه ناجخزده فرقه داخ  مهان رن تی. و ای ا ناجاز آ یكخهالكند و 
ط حاشلد بلر مهله ركله قللج علاو حاشلد و حمل توانلد داد وگلر كیسل یز آ ا را منلرمت اتخ. اوا كیس

  وردم را كه داخ  رد اصطح كند تشخاوضاع عاو و بر مهه اوهام و علوم وطل  حاشد. پس او حا
عخ را و خشلان را جنلات حدهلد از هطكلخ و اصلطح كنلد شلرخلكله نذاشلند و اها یهلا ن فرقلهیا

د در اصطح حا ن خود و قلج رن كوشش كنیحشناتاند حه وا ح  را و حا   را. پس حعد از ا
 د حه حمذخ.ر و فماد خود را اصطح كننیقخد حه رخود را درتخ كن

نا نذلود، خبود و وقصود وا اض خان وسأله جذر و تفوین در بیاحلاص ؛ كطم وا قذ  از ا
ا از برا نجا. حاال وَثیلخد وا را حه ارخدا كشان  كه میمشا  فت ین وسأله از برایا یاز شاقول و ح ك

ا حسته اتخ كه احسان كنلد  نجلا خگلر در اخد یا قلهرا خلتالن كنلد. و دقخلدر حاالرف ، حاز حه ح ك
ات را رلدا خلل  كلرد و قلرارداد  ن علاو، علاو ذرك را خلیلهسخ كه چهارهزار تال قذل  از ا   ذرك

نكه هر اه  اعخ كنند وسلتح  خان؛ تا ارنور و هلهخ، و  اعخ و عص یقاح  و صالح از برا
خ شوند و هر اه وعص خ كنند وستح  دوزخ. و از حمكخ حالآه خود از نور صرف خلل  رج ك

ه  اعخ بودنلد و راكه ا ر نور صرف بودند و طر حیشان را، و هلهخ صرف هن نذود. زخنكرد ا
ه ا یخ منروعص آود، و هر اه هلهخ صرف بودند و طر  یشان حه فع  منختوانستند حكنند و از قوك

نكه نور را خشدند. ههخ ا یآود، پس وستح  جهمن من یخ بودند و حسنه از آ ا برمنرحه وعص
ل منلل كنللد از  یمنلل خ و هلهللخ تللریقخللكنللد از نور ینللور خللل  كللرده و هلهللخ را هلهللخ، و نللور تنللزك

ّبكن هلهخ. و حعد خداوند عاو فروود  رورد لار ولا و  هسلیت از آ لا  فتنلد حلیل حعیضل ألس  بر
ج و ومون روا،   یخدا  رورد ار وا. پس آ ا كه  فتند هسیت سیتراز آ ا  فتند ال، ن حعیض

ل اجاحخ كلرد الطلف و اشلرف و اعللن شلد و هلركس حعلدتر اجاحلخ كلرد  شدند ولكن هركس اوك
لر شلد، و  ولا او هلهلای یخلدا سلیتر. و هلركس  فلخ نشد نسذخ حه عایل اكثف شلد و وقصك

سخ رن حا كیس كس را حبیث چررت قذول كرد و هرشعور و حص یهركس هرچه را قذول كرد از رو
ل اجاحخ كردند كسان حاال آ ای سجل .خ عل و هن خسجل عّماخال دخفروا یچنا ه و ند كه ركه اوك
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ب .الساحق . الس فروود هنه هستند، و رو آ ا كه حعد اجاحخ كردند، اصحاب و احق . اولجك املقّر
 پس حعیض كنیس حمّما نغیأل آهذر فروودیآ ا كه قذول نكردند اصحاب وشجهه. و حعد ب حان  

و االمئة االحاعشر  س عّیأل ر فروودر فتند ال. و حعد خدا حه زحان ح رت او و حعیض  فتند حیل
ألسمت   فتند ال. و حعد خدا حه زحان نقذا و جنذا فروود و حعیض  فتند حیل حعیضكن ا یون ولاه اول
 فتند ال حاختطف وراتج، ولكن  یو  ع  فتند حیل یز  عرن ا اهّلل و تعادو. اعاا اهّللیتوال . اول
  اتلخ كله درنیمه حدای یشعور قذول كردند و انكار كردند. وَثلش را ا ر خبواه یمهه را از رو

خ رشعور. پس در آن عاو هن صطح یاز رو شخك حكین توای یو و ر حكینرخ توای یا ورن دنیا
ات. ا ا و اخن بود حكایهردو را داشتند مهه ذرك ن اتلخ كله هلركس اجاحلخ یلخ اور شاقول و ح ك

 نیكرد، خدا او را حه احسان خود حاال برده و هركس اجاحخ نكرد او را خدا حه ختالن خود پلاج
ّبـه و ملحی مل دخلفروا ین اتلخ كله وعصلوم ولی. اآورده محلد  علینخ لـن ال  ااّل ن سـهخ هـا حاوـا ااّل ر
االك نفلس  یا كننلده كنلد وطولخ یدهنلده خلود را و وطولخ منل وگلر  لرورش یا كند محدكننلده یمن

و واامـاحك وـن  دخلفروا ین وطللج را شلرح فرولوده در آجنلا كله ولیلز خداونلد علاو ارخود را. و ن
ل اّوـا یناه السـغخاّنـا هـاد خلفروا یگلر ولخه دخو در آ جة مفن ن سكیمفن اهّلل و وااماحك ون سحسنة 

ك  را   كرا  و اّوا  نكله خ هلر دو راه را، خلواه شلاكر حاشلند حله امیخ كلردخكه ولا هلدا حدرتیت عینخشا
كله هلركین نكننلد. زینكه كفران نعهخ خدا حكنند و  لج دخا كفور حه اخ لج راه حكنند،  س را

ن ندارد كافر اتخ. پس فروود وا یكه د رود و كیس یرون وین از دتخ او بین نكند دی لج د
اتلخ كله  یهین حلدیلخواهنلد تلارك حاشلند. و ا یخواهند آخت حاشند و و ی ومین را هاهر كردید

ات را در نللور و هلهللخ،  ا بللر او  خ خلقللخ را، حبللیثرللفرخ نفههللد كخللخللدا صللالح كللرد مهلله ذرك
از حاال آولد و  بود و خدا در آن ف ا بود و حعد صدای ك ف ایخد كه رن نكنسخ. لكن  هارن

ك وقدوله خلآهذلر را، لكلن یان خلل   رلد از وخلد كله خلدا بر  رلقلدر حدان نیهاهر شلد. مهل یلفظ
 د.ر تا حدانمیحگو

اًل ا كه قذول نكردند چند وقام دارند و آ ا كه در  كه قذول كردند و كسای نكه كسایخاوك
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كه  یگرخن اتخ كه چرا وث  آن دین  اعخ ایخ نور و هلهخ، تمال از ارثراوند از حك وقخ
نلا وارد خد و حبلد بلر اخلا نشلده نا كه چلرا وثل  آن اعلایلخ رتند از ا یاز صق  مهند نشده؛ و من

اء نشلدند، و رل رتلند كله چلرا انذ ید، و از انسلان كاول  منلخلا د كه چلرا انسلان كاول  نشلدهخآ یمن
خواهنلد. پلس خلدا  یمنل خواهنلد، و وقلام خلامت را از امئله یاء وقام امئه را منلرز انذ انیمهچن
توانلد  یمن كس هن از وقام دای چرو هكّلف اهّلل ن سا  ااّل وسع ا خال كند یمن ف شاقك حه كیسرتكل

خ از اتلف  آن وقلام حله خلحكنند در مهان وقام خود،  ا نكه ا ر تریقخبرتد وگر ا حه وقام عایل
حله  رتلد، و نله نلی یمن رود. و نه حه عذادت و نه حه دعا هر ز انسان حه وقام نی یآن و یعطا

نكه هركس عذادت كنلد و دعلا كنلد كله خراكه ا ر حنا بود ایآهذر. زیوقام امئه، و نه امئه حه وقام  
ند. پس ا ر ا مهه وردم خامت شوخا و امئه، خامت شوند، را انذخاد شوند، خا زرانذ سیتخشود، حا نی

خلوردن  ن وسأله اتخ  نلدمیخ حاشد؟ و از ارد رعخا حاشند، كه حارچنا ه مهه وردم خامت انذ
اقوته محراء اتخ و آن چهارده حند اتخ و خنكه آن درخخ، مهان قصذه خح رت آدم ههخ ا

ستان الهوت اتخ. پس ح رت آدم را از  ه  آن وقام ون  كردند و او هن  ه  آن راز ن آن ی
د اتلخ آن خن اتلخ كله حلدیه حه آن وقام بود  ه  كرد. و اركه شذ یام را نكرد حلكه وقاووق

ك آن رفلخ. خله آن بود نزدركه شذ ك آن درخخ نرفخ، حلكه درخیتخدرخخ را  ه  نكرد و نزد
د خمتلللف اتللخ كلله خللنكلله احادخكنللد. و ا یكنللد، خللطف حكللن خللدا منلل یخ منللروعصلل واالك نللی

ش اخز درا چخنار بود ا درخخ اخدرخخ  ندم بود  ن اتخ كه درخلخ هبشلخ مهله یگر بود، تخك
ح رد صحخز اتخ و مهه ا عهه در آن درخخ هسخ و مهه احادرچ ها را دارد و رر او مهه وهرو

تقرحا هذه الشجر  نكه خدا فروود خاتخ. پس ا د،  ندم نذلود. خن درخخ وشویك اخنزد عینخال
ند؛ خ و یفروود. چنا ه در عجن هن شجر را بر  ندم من یفروود، تنذله و یا ر  ندم بود شجره من
لد اتللخ و شللجره آن درخلخ علللن اتللخ و  ناونلد و آن درخللخ علللن آل یدرخلخ را شللجر ولل حممك

شكن  ر را ب رگراو ن اتخ كه ح رتیهركس رره آن درخخ را خبورد صاحج علن اتخ و از ا
كله در  یخ كه فرووده اخت علهلن اتیعلن اتخ. و از ا یاررشكن او از حس یند، و ب ر خ و یو
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كه در او ذكر  یاو ذكر اتن خدا نذاشد فس  اتخ و هركس خورد او را، فس  را خورده. و عله
ر اتخ و شكن او از علن بل رگ راو خ اتخ. پس وذدء علن ح رتیب اتن خداتخ علن اه 
خ رلخ داشخ. پس هركس هن از آن درخلخ خبلورد حلدنش روحانراتخ و مهه حدن او روحان

د اتخ و عرب درخخ را شجره و كند. حاال درخخ، مهان علن آل یدا وی  ه را خ و یحممك د و حتك
 سـجاا.خو الـنجن و الشـجر  دخلفروا یو ول یو النجن اذا هـ  دخفروا یكه و   قوله تعایلرجنهه، حدل

ه و درخخ تجده و عینخ چه؟ چون آن  عینخكنند  ینكه جنن و شجر تجده وخكنند. حاال ا یحتك
لحقــه الحــو و خســغقه ســابو و الخالاتللخ كلله  یده اتللخ وقللاورللدرجللات هبشللخ روج اعللیلاز  ی
كه  اوع  طهع یفخال ك شلود خلكنلد و هلركس نزد ین وقلام را منلیلادراك ا یچ صاحج ودركرهادرا

 و آ ان نیان زور را در ونیاز حورالع ك وویخد اتخ كه هر اه خشود. چنا ه حد یحمترق و
دالشلهداء ر از نلور جسلد تنید اتلخ كله حلورالعختلوزند و حلد یولزند، مهه اه  علاو یاویب

حله آن  تواند كیس یكند و نه و یو ن وقام را كیسین نه  ه  ادراك ایاند. پس حنابرا خل  شده
د خل  شده اتخ و او را یخن قصذه یراكه ایوقام برتد. ز نلد خ و یو اقوته اتخ و از نور حممك
ا نـ ر ااّل هیف یریال اند  ا از او اتخ چنا ه فروودهنكه صاحج صو اتخ و مهه صوخههخ ا
وگلر  چ صلدایروگلر نلور تلو و هل یچ نلوررسلخ هلرن عینخا موت ااّل موتك هیسهع فخن رك و ال
 تو. یصدا

و جعلنـا هلـن لسـا.  دخلفروا ین را در آجنلا كله ولیلحاال خداونلد علاو شلرح فرولوده اتلخ ا
را نا   در مهه عاهها. پس اوتلخ لسلان اهلل و آن   وا لسان عیلمیقرار داد عینخ ا  یماق عل

  صللو ا و حركهتللا از اوتللخ و مهلله اهلل  عللاو اوكللان از حركللخ او وتحركنللد و هللر رللكلله   ییِقلل
 نیاز آن نواتلخ. و مهل نلای یا نلدهخوش از اوتلخ و هلر  وهیلب از اوتخ و هر تلاكیت تكوی

عاو.  یو ُ ر اتخ قرآن در مهه جاده اتخ رچیاتخ كطم خدا و كتاب او كه در مهه جاها  
شنود  یگر را منخد كس صوی چرولكن چون قرآن  ر كرده اتخ حه صوت خود مهه اوكان را، ه

شلنود  یمنل یكه بلرود در حلازار وسلگر د. وث  كیسخشنو یاء وراوتخ كه از اش یو مهه صو ا
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از  یهر فلك اتخ، حیت ن صوت از آن ییدارد و ا صوی ی روس را. پس هر چ یوگر صدا
افلطك  یرا حمكلا از صلو ا یقرن علن ووتلیچنانكه ا یگرخدارد برخطف د ك صویخافطك 
دارنلد و  ك صلویخنا هرردارند و اه  آ ا ا و زو ك صویخنا هرر زونیاند. و مهچن برداشته

 سلخ.رن ر از او صلدایرلاهلل اتخ، پس غ مهه صو ا از افطك اتخ و صوت آ ا از آن لسان
سلخ و ردر او ن ی رلر عطر چرعطر اتخ چنانكه غ یاتخ كه متام او بو یا وَثلش وث  حجره

سلخ رشلنود ولكلن چلون ن یمنل گر بویخعطر، د یر از آن بوركه داخ  آن حجره حشود حآ كیس
عطر  ر كرده اتخ دواغ او را و  یگر جز آن بو، و  ر كرده اتخ مهه آن حجره را، ذهتا بوخد بوی
اس بو یفههد بو یمن ه او از  یجناتخ را من یعطر را، چنا ه ك ك فههد از حس  ر شده اتخ شاوك

شان را هلهخ خ  وشاعر اراه  هلهخ و كفر اتخ كه  ر كرده اتخ   ین وَث  از برایآن. و ا
 كفر و شقاق و نفاق.

ده ركله شلن حاال آن صوت اتخ كه  ر كرده اتخ مهه عاو اوكان را چنانكه هر صلوی
حلله تللذج او  حلله تلذج او وتحللرك اتلخ و هللر تلكوی ز هرجلا از اوتللخ و هلر حللركیتشللود ا یول

سلخ وگلر رن ین اتخ كله فروودنلد نلوریتاكن اتخ و مهه اوكان حه تذج او عاقلند. پس ا
كّل ویلن اتخ كه فروودند یاو و ا یسخ وگر صدارن نور او و صدای اذنـا  سـاوعة و  اّ. لنا وع 

اهلل و از آن  از آن لسلان ینلده در هلر عصلرخحلاال وعللوم شلد كله  و .نا  نـاار  و لسـانا  نا قـا  یع
از آن صوت اتخ ولكن  از اوتخ و هر صوی اقوته اتخ و حركخ هر صاحج حركیتخقصذه 

طان اتلخ رطان حاشلد از شلركطم ا لر از جانلج خلدا حاشلد كلطم خداتلخ و ا لر از جانلج شل
از خلدا را عذلادت خلدا را  یا هنلدخ لوش حلدارد تلخن  و د اتلخ كله ا لر كیسلخچنا ه حد

طان را كلرده اتلخ. رطان را عذلادت شلراز شل یا نلدهخ لوش حلدارد تلخن  و كرده، و ا ر كیسل
ا. ذكـر  دخلفروا یارت ولخلن اتخ كه در زیاز دمشن اوتخ ا یاز اوتخ و هر شرك  یررپس هر خ

كنمت اّوله و امله و فرعه و وعانه و وأواه و ونهتاهیاخل ل رل، مشاجیررشود خهر اه ذكر ح عینخ ر  د اوك
، هر اه ذكر شرك نیاو. مهچن یو ونهتا یاو و اص  او و فرع او و وعدن او و وأو حشود  ی اتخ شخك
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ل و اص  و فرع و وعدن و وأو كل ند چنا ه فروودند خاو یو ونهتا یامئه ضطلخ اوك حنن امل 
كل شرّ یر كه  و هر شخیصكه ح  اتخ كطم او كطم خداتخ  و هر شخیص ر و اعااؤنا امل 

ز حدهلد رلچه كنلد و چگونله مت یچاره عاوین بیطان اتخ. حاال ارحا   اتخ كطم او كطم ش
ك نلوع اتلخ و هلاهر هللر دو وثل  هلن اتللخ و خللنكلله تلخن هلر دو خحل  را از حا ل ؟ و حلال ا

كـل  قة و عـّیكّل حّو حق عّداند كه  یند و ویب یرت ورنا ولكن حاحصخز حدهند ارتوانند مت یمن
كنلد و هلر  ی  حله حلاال ولرلو و هر حلیق ینور اتخ و بر هر صوای قیتر، حقبر هر حیق واب ن رم

رود  ینكله حل  از نلور خداتلخ و رو حله آن نلور ولخ تارد ههلخ ا ی ونی و پاجنیرو حه زو حا یل
كغرفروود  چنا ه ح رت صادق  اجـهخاّ. اهّلل سغحانه رلو املمون ون ن ر عظهتـه و جـالل 

را  خودش خل  كرده. حلاال هلركس ولموین یاخون را از نور عظهخ و جطل كذرخدا وم عینخ
را كله خلل  كلرده اتلخ او را از نلور خلود، و رادك بلر خلدا وشلرك یلردك كند خدا را ردك كرده اتلخ ز

شود  یرا كه در هر نطفه كه شركخ كند آن حراوزاده ویطان اتخ زرن وشرك شرك شیاتخ و ا
ن حراولزاده چنلد قسلن یلف اج . و ا یكند بر ومون و راو یردك و شود و یو لخ عیلرو ونكر ف 

ادر خللشللود، و  یاهلل حسللته ول حسلن  ا نطفلله یخلطان اتللخ: رطنخ و شللرك شلراتلخ و مهلله از شل
شللود وهكللتا  ینكلاح حسللته ول ا یخللشلود، و  یوللا از لقهلله حلرام حسللته خلشللود، و  یض حسللته ولرحل

 ده كه خطف شرع انور اتخ.خحاختطف وراتج عد
د خملكد در نار حاشلد؛ قذلول كلردن خاند، چرا  ف  حا ر كردهرنكه پدر و وادر تقصخحاال تخك ا

. حاال هر اه چن ه را خبوانلد و رن عاو درس خبوانلد و كتلج تل ك یدر ا  كیسنیاوتخ در عاو ذرك
ها جاخضذط منا و نلد خن را آقلا حگویلشلود كله ا ید او را و ولرلداننلد تقل یز ولید و اجهتاد كند، وطك

كثـرهن    چنانكله خلدا فرولوده اتلخرلن قذیارند از ارد و حسخ او را حكنند آ ه را كه حگونیمتك ا
كثرهن ال اسق . فرووده اتخ و جایكافرو.  كثرهن الد خفروا یو و ا كثرهن  دخفروا یو و عقل .خا ا

كثــرهن اجلــاهل .از قللرآن  یارر فروللوده اتللخ در حسللنیو مهچنلل علهــ .خال كثــرهن الضــافل . و ا  و ا
كثرهن املشرك . ند و آج نا. ولكن آن كسایخو اوثال ا ا شان خاواوند و ونكر ا یمنا نه متامركه حقك
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اتلخ خند كله حلجك ررشلان كسلانخلند آ ا، و ارشان رادك بر خداتخ قلخونكر خداتخ و رادك بر ا
 ه تعایل  قولرشان كهند حدلخكنند و ا یشه محد و شكر خدا ورستند و مهرا نرندارند و  الج دن

د خ احادنی  را و مهچنرجا ودح فرووده اتخ قل و مهه الشك ر یل ون عغادیو مل دخفروا یكه و
ل املـمون امـّل یل املمون ملیل املمون ملیاملمون مل دخفروا ی له و   از آنرار اتخ در ودح قلرحس

كل   االمحـرخـاحـاكن الكغر ی  االمحر و هل رأخون الكغر انله تلا رخ در وخلدا قلرار داده اتل یو حَمَ
 اتخ. احد و آن حجك عیلیز برزاده از حراوزاده مت نكه حطلخا

 انرللد اخللخللوش بللود  للر حمللك جترحلله آ

 

 شللود هركلله در او غللش حاشللد یرو هرتللا تلل 

 

را  زاده و حراولزاده كله هلركس حلجك علیل حل  و حا ل  و حلطل یاتخ بلرا زایرپس و
 و نیقردارد، كلافر و حراولزاده اتلخ حلالرا  زاده اتخ و هلركس حآلض علیل دارد، ومون و حطل

ن یللر ارللنكلله حراوللزاده حاشللد. پللس چگونلله حآخوگللر ا شللود كیسلل یونكللر ف للاج  آن ب ر للواران منلل
كننلد و حلال  یول یعخ را جلارخنكه هر دو لفظ هاهر شلرخن دو را و حال ایز حدهند ارتوان مت یو
هلر دو بواتلطه او شلده  طان اتلخ. و خلقلخرنكه كطم او كطم خداتخ و كطم او كطم شلخا

للد اتللخ اتللخ. پللس مهلله صللو ا از او اتللخ، مهلله صللو ا صللوت آل و آن را شللجره  حممك
د و آل كردند از  یكه آدم را   یا ن اتخ مهان شجرهیاقوته اتخ و اخن قصذه یند و اخ و یحممك
كلله خللطف فروللایك آن درخللخ نشللد، زخللشللدن حلله او و آدم هللن نزد كخللنزد كنللد  یش خللدا منللخرا
تلر از وقلام  نیبلود پلاج یه حه آن درخلخ بلود و آن وقلاوررفخ كه شذ ك درخیتخذر، حلكه نزدآهی 
د كه نزد آل  یادخاو و كن و ز ینذود از برا یترن اتخ كه وعصیك بود حه وقام او. پس از اخحممك

عنلله هللن  یسللته بللود كلله از شللذه آن ونللخكللرد، وللثًط از او شا تللرك اوالی نكللرد وراتللج او را. حللیل
ز رز كرد از شذه آن هن  رهرن اتخ كه هر اه از شراب  رهیان كاو  امینكه شأن اخزد. وث  ارهبرر

كند در حالخ اوكان ههخ رن  او كه رن  شراب  یز ورهن  ره ییاله چایكاو  از   كند حیت
د  ه آن درخخ هن نشود. وثًط ا ر  ه  وقام آلرك شذخن بود كه نزدیاتخ. پس شأن آدم ا حممك

كله انذیك وقام اوتخ آن را هن نكند. زخكند،  ه  آن ورتذه را هن كه نزد یرا من وثل   ا حعیضلرلرا
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رونلد و حله وقلام امئله  یاء از وقلام خمصوصله خلود حلاال منلرلك از انذخل چرشوند ولكن هل یو حعیض
رتلند احلدًا. و  یا منلرلحاشلند اولا حله وقلام انذ یو وث  حعیض ان حعیضرعر شنیرتند. و مهچن یمن

رتند، و وطجكه حه  یحاشند ولكن حه وقام انسان من یدر صق  هن و ذقه جن حعیض  نیمهچن
وان رلرتلد، و نذلات در حتلخ رتذله ح یوان حله وقلام وطجكله منلرلرتند و ح ی جن مننیوقام ومون

 رود و خدا هن از  ذقه دای یچ  ذقه از ورتذه خود حاال منراتخ و  اد در حتخ رتذه نذات و ه
ن یلك از اهل  اخلا لر بررتلند از هر كنلد. حلیل یتلمال ول ه را كله از  ذقله علایلكنلد آ ل یتمال من

د. ولثًط رر را خواهند  رترن تقصیاو نكرده اتخ، ا كه كرده اتخ و وقاحیل یرر ذقات از تقص
حشلود خداونلد از او  یاز آ ا صلاحج وقلام حلنلد یكخحاشند و  یكه در صق  هن و یآن دو نفر

 از نیحاشد. و مهچن ینكه او در صق  تو وخو حال ا یآن وقام نشد رتد كه چرا تو صاحج  یو
 رتلند  یا منلرل از انذنی؟ و مهچنلحكلین توانسیت یكه و ی رتند كه چرا فطن عه  را نكرد یاو و

 رتلند  ی جلن منلنید، و از ومونخا نشده  رتند كه چرا نی ید، و از انسان منخا كه چرا اوام نشده
وان رلد، و از حخلا  جلن نشلدهنی رتلند كله چلرا ولمون یو از وطجكله منلد، خلا كه چرا انسان نشلده

ف  اد رف نذات اتخ و تكلرف نذات تكلر رتند وهكتا تكل ی رتند آن را كه از وطجكه و یمن
نكله خلاك خههلخ ا ین نشدیرر رتند چرا ش ینكه از خاك شوره وخف  اد اتخ. وگر ارتكل
لخ رده اتخ و خاك تلخ و شور ههخ انكار ف ن شیررخ كرده اتخ كه شخن قذول والیررش

ف آن تللمال رحلله لآلخ آن عللاو از تكلال یاتلخ كله تلللخ و شلور شللده اتلخ. و از اهلل  هلر علاه
 كنند. یو

 مین بلود كله  فتلینجا و كطم وا در اخد وا را حه ارنا نذود و خدا كشانخاحلاص ؛ وراد وا ا
بود و در آن ف ا خلدا  ك ف ایخد رنخل  كند، نه  هان ك چون خداوند عاو خواتخ خلیق

ن صدا خل  شود، حلكه ید از خدا و از اخایتوپ ب یوث  صدا ك صدایخنكه خا اخخل  كرد. 
ألس   مهان لفظكن  یحاعتذار بود كه عرض كردم. حیل ی لفظنینه چن كنخداوند عاو فروود 

ّبكن . و حعد خداوند علاو د حیل و فروورنیالنذ آهذر خامتین لفظ را وگر  ید اراتخ. پس نشن بر
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ّبكن آهذر و لآخ اه  آن عاو فروودیك از هزار هزار عاو حه زحان  خدر هر س یأل و فروود ألس  بر
ش خلدا را چنانكله مشلا قلرآن خخ كردنلد فرولاخلآهذلر حكایاتخ كله   یهین حدیو ا كنیحمّما نغ

و درخللخ  انــا اهّلل ایّن   فللخ یتنكلله درخللخچگونلله نلله و حللال ا انــا اهّلل ایّن د رلل وج ید و وللرللخوان یول
 خ كرد كطم خدا را.خحكا

 روا حاشد انلا احلل ك از درخلیت

 

 ؟خبلللیت كرلللچلللرا نذلللود روا از ن 
 

خ را خد لذاس والرو  وشكن یس حمّما نغیأل د لذاس نذوت را و فروودراحلاص ؛ خدا  وش
 لذاس نقذا را و فروودد رو  وش ا كنیقة اولخو احاعشر ون ولاه و فا هة الصا س عّیأل و فروود

 نكله دوتلیتخر برهلان نوشلته اتلخ ارچنا له در تفسلا اهّلل و تعـادو. اعـاا اهّلل یـألسمت توال . اول
ن عهد را در مهه هزار هزار عاو از اه  آن یدمشنان خدا را عهد  رفخ و ا دوتتان خدا و دمشین
كه در  یخ از وردم مهان عهدآهذر عهد  رفیر خن  ین عاو هن در غدیدر ا عاهها  رفتند. حیت

د خان  ردخر حآ  وذاركشان منایز یدرر را چنانكه تفرگر  رفخ و حلند منود ح رت اوخد یعاهها
كن  وواله ف ذا عّ و فروود و وتتكر فروودند وردم را از آن عهدها كه در عاو ذرك  رفته  وواله ون 

  فتند حیل چنا ه در عاو ذرك حعیضپس  حكن ون ان سكن ألس  اویل بودند از وردم و فروودند
 فتنلد ال و كلافر  و ولمون شلدند و حعیضل  فتنلد حلیل ر خن هن حعیضی فتند ال، در غد و حعیض

د رك از امئه را شهخك خنكه خدند تا اخورز و در حا ن دمشین در هاهر  فتند حیل شدند، و حعیض
فا هه زدند و حمسن را تقط ح رت  ید كردند و در حه هپلوردندان خامت را شه كردند. حیت

 كردند.
ن اتلخ كله تلو یلد، وَث  او ارد حدانررا ا ر خبواه حكن ون ان سكن ألس  اویل حاال وعین

شلان و لذلاس از تلو خحله ا یده یچنانكه لذاس تو و حه زن خود و فرزند خود و اوالد خود اوالی
رتلد  یرا منل و اتلخ. كیسلوال خود تل یررشان حگخلذاس را از ا یشان، و ا ر خبواهخاتخ نزد ا
شان اتخ. حاال ا رچه لذاس خه در نزد اخنا وال تو اتخ عارخراكه اید حه تو، زخحگو ی ركه چ

له ایل شلان خشان از اخحه ا  وشند، لكن از وال تو اتخ و تو اوالی یآخره زن و فرزند و را ون اوك
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لكشلان. میشلان از مهله واخا حله لكشلان از تلو اتلخ و تلو اوالیمی  وارلشان. حلكه  خاز لذاس ا
د ا رچله حله خلچ از خلود نداررلك مشا حلكله هلمی  وارخ اوام حه مشا از  خپس چنان اتخ اولو

للك میچ نلدارد الرعذلد از خلود هل ز. حلیلرلچ چر از خلود هلمید ولكن واها نداررنیب ین چشن ویا
ًا و ال ووتًا و ال ح قلخ راوالتلخ حله خلود مشلا و حقوًة و ال نشورًا حلكه اوام رلنفسه نفعًا و ال ضخك

 یا كله تلو حنللده ینیلب یمشللا از اولام اتلخ، منل ی لاف حسلوخ  وارلللك مشلا. و  می  وارلمشلا و  
. وثًط خانه تلو او را حكش توای ید تو اتخ ولكن حنده خداتخ و تو منخو حنده زرخر یخر یو

راكه وال خدا را خرج یز او را خراب كین توای ی، اوا منكین یو خود خرج و كین یخود درتخ و
ــّذر شللود و خللدا فروللوده اتللخ ین اتللراف در وللال خللدا وللیللو ا یا كللرده ــانوا ارــوا. یاّ. املغ ك ن 
؟ وگلر وال اوام را حدون اذن اولام صلرف منلای توای یوال وال اوام اتخ چگونه و نیا یالش
ادتر. و آ له خلز و آن حقدر وصلرف تلو اتلخ نله د خرج منایخد حه تو، حاخنكه هرچه را برات مناخا
عهلان حلدون  یاخلاز در ك وشلخ آیخلهر لاه  اتلراف اتلخ. حلیت اد از وصرف خلرج منلایخز

  ولال و وللك، ولال و وللك اولام رلكله   یدرل. پلس فههیا اتراف كرده ی یرون بریوصرف ب
ال و جلان رل  ولال و عرلحله   ه اتخ و اوتلخ اویلخاتخ و در نزد هر كس كه هسخ حه عار

 مشا، از مشا.
ّبكن خ را و وعینخاولو د وعینخدراال فههح ل او را كن  اتخ قول نیرا و مه ألس  بر كه اوك
د و از لسلان را حله  لوش نقذلا رتلرد و از لسان انذرا رتردند و از لسان امئه حه  وش انذرامئه شن

كـن د. و از اول خلقلخ لفلظ رر خلل  رتلید و از لسان جنذا حه  لوش تلارنقذا حه  وش جنذا رت
نذلود كله  ك وقیتخشه و نه آنكه رخ اتخ مهر ور در فعال نیاوخ، و مهرخ تا آخر قات یجار

 سلیتخگلر نشلد، حلكله از اول آ له حاخسلخ حشلود در آن وقلخ شلد و دخ فته شود. پلس آ له حا
را  حكـن وـن ان سـكن ألسـ  اویل د وعلینخلدرآخلر خلقلخ. حلاال فهه شلود ایل یحشود آنلًا فآنلًا ول
 ن بود شرح وطلج.یو ا حكن ون ان سكن یلاو الن  چنا ه فروودند

شلود و  یالفلور حلرام ول تو حرام اتخ، یف یكه زن تو برا د حه كیسخحاال هر اه اوام حگو
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فطن حطل  یتو حرام و از برا یالفور از برا سخ و از فطن اتخ، یفرد زن تو از تو نخهر اه حفروا
كله مهله حنللد ان ی. زن فلطن حللداین زن را زیلنكله اختللو ا یشلود از بلرا یشلود و واجلج ولل یول را
انـا عغـاك و  خوای یارات وخاز ز نكه در حعیضخ  ارلك حنده از آقاتخ. حدلمید و مهه وارشانخا

قتًا و مهه وردان غطوان و مهه ر حقمیحاش یو مهه عذد رقك آن ب ر واران وابن عغاك و ابن اوتك 
نلد، مهله حللرام خرا بلر وللردان علاو حلرام منا   زنلان علاورلزان آن ب ر واراننلد. پلس ا للر  رلزنلان كن

  رلراكه وسلط اتخ بر وال خود و خمتار اتخ حله محل  و نقل   یشوند بر شوهران خود. ز یو
 لور  نیلا خ او بر مشلا. پلس ا لر كیسلخو اولو ن اتخ تسلط نییوال خود در مهه احوال. و ا

كه در  د و دانسخ كه وایلخال خود دال و ورحه خود و ع د و امئه را اویلخحه خود د را اویل نی
دادن و  دادن و زكلوه شلود مخلس یاو آتلان ول یه اتخ از اوام نلزد او، از بلراخدتخ اوتخ عار

كنـ  آهذر اتخ و چون فروود ی  وال وال  رد. پس  خكه او حفروا یكردن در هر راه خرج وـن 
اوالتلخ حله او از  س علیل حله او، پلمین بلود كله هلركس ولن اوالیلورادش ا وواله وواله ف ذا عّ

ه اتخ از اوام تو در نزد تلو. و فرولود هركله خن آ ه در نزد تو اتخ عاریلك او. و حنابرامی  وار 
آهذلر اتلخ الحمالله یدوتلخ دوتلخ   را دوتلخ دارد، پلس ا لر كیسل دارد عیل یورا دوتخ و

اله دوتتان آن را دوتخ دارد الحم عیل دارد. و هر اه كیس ی الج را هن دوتخ و بن ای عیل
تاتخ: دوتخ  ن حمال اتخ چنانكه فروودند دوتخ تهیر اردارد و غ یب ر وار را هن دوتخ و

تاتخ: دمشن، و دوتخ دمشن، و   دمشن هن تهنیو دوتخ دوتخ، و دمشن دمشن. و مهچن
آهذلر را دوتللخ داشللته اتللخ و یشللان را دوتللخ دارد  خدمشلن دوتللخ. پللس هلركس دوتللخ ا

شان را دمشن دارد خدا را خخ دارد خدا را دوتخ داشته اتخ و هركس اآهذر را دوتیهركس  
 دمشن داشته و كافر اتخ.

 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «كنخو س یووعظه ب»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ّن و لعنة اهّلل عیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
 ذرو..حین لعّل ن هیوا موو ن اذا رجعوا النذرین و لیالا ت ّق وا یفیل

د چهلار رل كله توحمید، و  فتلران وقام توحید تا حه برفه كشخه شرخن آیر اركطم وا از تفس
لل   د عذللادت. و جمهللیلرللد افعللال و توحرللد صللفات و توحرللد ذات و توحرللتاتللخ: توح از وفصك

ن یلد عذلادت هلن ارح. و جمه  تومید افعال را عرض كردرد صفات و توحرد ذات و توحرتوح
ر رد غخسخ، و نذارن یر از خدا وعذودرتوان عذادت كرد، و غ یكس را من چراتخ كه هز خدا، ه

لد رلن چهلار توحیلا خلود. حلاال ا لر كیسل یقلرار داد از بلرا یخدا وعذود د را درتلخ كلرد، ووحك
للد ن د را درتللخ نكللرده اتللخ و او هالللك اتللخ و وشللرك. و رللچ توحرسللخ و هللراتلخ واالك ووحك

كثرهن حـاهّلل ااّل یو ال د:خفروا یكه و   قوله تعایلر  كردند حدلخد خود را ضارارند كه توحرحس مون ا
 و هن وشرك ..
صلفات او  یاتخ و نه از بلرا یكخذات وقدس خدا شر ید كه نه از برارد حدانخپس حا

د خلا. پلس نذیكخعذادت او شر یاتخ و نه از برا یكخافعال او شر یاتخ و نه از برا یكخشر
كلله  لوشید، زخلر خللدا تللخن حگورلحدارنلد كلله از غ كله  للوش حله تللخن كیسلل كللردن تللخن،  را

كا. النا و  ایل یون امض اند عذادت اتخ؛ چنا ه فرووده نطـو عـن اهّلل خنا و فقاعغـاه فا. 
كا. النا و  ن اتخ كه صورت یو نه ا طا..یطا. فقاعغـا الشینطو عن الشخفقاعغـا اهّلل و ا. 

كله ایسلخ  لوش كللرد تلخن خلدا را، زخرنلد و عذلادت كننللد. پلس حارحگدر نظلر  یورشلد ن یللرا
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عذلادت اتلخ.    احكلام خلدایرلعذادت خداتخ. و عذادت نله مهلان منلاز اتلخ، حلكله  
ن اتخ كه فروود هركس ی. پس ایا را، عذادت خدا كرده یاحكام اذه پس هر اه عه  حنهای

نـا و  ایل یون امـض نانكه فروودندحه تخن خدا  وش حدهد، عذادت خدا كرده اتخ؛ مهچ
خ كرده اتلخ یآخر. حاال ا ایل فقاعغـاه  دخلفروا ینكله ولخود را ههلخ اهیلن اتخ كه خدا وتوك

نكله خان خلود را، حلاال نله اخا اعخ كردند وطك  عینخ اخّتذوا احغارهن و رهغاّنن ارحاحا  ون دو. اهّلل
شلان خا و قذلول كردنلد آ له را كله اشلان رخ  كردند تخن ایشان را؛ حلكه تصدختجده كردند ا

خوردنلد و ولال  یكردند و رشوه و یر واان ل اهلل ورشان حكن حآخدانستند كه ا ینكه وخ فتند حا ا
كردند و قول  یشان را وخد ارخوردند و وعهتا تقل یز ا را و وهی و بنیو وساك یتاوخصآار و كذار و 

خ هن چنان كیسلن ایدانستند. پس ا ر عوام ا یح ورشان را صحخا  ودایهیلد كننلد، رلرا تقل وك
ند خ و یان وا وخ. آ ه كه وطك میدان یچ منرند كه وا هخ و یچند خواهند بود، چنانكه هستند و و

ا خلوب. و حلال آنكلله خللگلران خ؛ خلواه حللد حداننلد آ لا را دمیكنل یح اتلخ و ولا ا اعللخ ولرصلح
ن را یلانلد ا ان خود. و اوام شرح فرولودهخطك ود از وهیدند خان خود آ ه دخشان از وطك خنند ایب یو

خ كرده اتخ خفروا یكه و كننلد. پلس  یان خود را ولخد وطك رنكه تقلخود را ههخ اهیند خدا وتوك
ود هی وث  میكن یان خود را وخد وطك را وا هن كه تقلخاهلل، آ رتول ابنخن عرض كرد یاز حاضر یكخ

از  فلرق نلدارد وثل  كسلای یشلان؟ فروودنلد از راهلخا درلد ولا حلا تقلرا فرق دارد تقلخ بود میخواه
خ كه تقلیعوام ا ر رلنكه حكن حآخخ را و ارشان وعصخنند از ایب یرا كه و كنند كسای ید ورن اوك

 تارنلد، و  یرنلد و  لرف وظللوم را ولر  یخورند و  لرف هلاو را ول یكنند و رشوه و یواان ل اهلل و
ن قاعلده، یلگر هلن نفلاق دارنلد. پلس چلون اخكلدختا حلا خورند و وعه یو اوقاف را و یتاوخوال 
ن یود فرق ندارد و اهید ردش حا تقلر حاشد قاعده او، تقلنیود اتخ ذهتا هركس مهچنهیقاعده 
كلله وللیش و غلرض خداتللخ زخسللخ و خللطف فروللارخ نخراه هلدا ا خــكن یاع ــا الــ أمل دخلفروا یرا
تعغاوا الش حن  و لقااضــّل میهـذا مـرام وسـتق . اعغـاوین و انیطا. اّنـه لكـن عـاّو وغـیآدم ا. ال

كث د رلد و تقلخل و یطان تلخن ولرد كله از جانلج شلرلكن یرا ول د كیسلر. و چرا تقلرا  یونكن جغاّل  
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را حكنلد   كیسلنید چنلرلد؟ حلاال هلركس تقلخل و ید كله از جانلج ولن تلخن ولرلكن یرا من كیس
 وشرك اتخ.

را حكنند كه او از جانج  د كیسركه تقل شان،خد ارد آ ا حا تقلرفرق دارد تقل یو اوا از راه
 ید وگر از خدا و نرود وگر حسوخصفات اوام حاشد و نگو ینه ترتاپا منارد و آجخخدا تخن حگو

د رقتًا اوام را تقلرد اوام اتخ و آن حقرتقل  كیسنید چنرخدا و نكند وگر از جانج خدا. و تقل
. پس وعلوم شد عتنا املتعّله .یا  و شحنن العله اند امئه ن اتخ كه فروودهیكرده اتخ و ا

د تلخن خلد اولام، عذلادت اتلخ؛ و هرچله ولمون حگورلد اولام اتلخ و تقلرلشان تقلخد اركه تقل
 خداتخ و هركس  وش حه تخن او حدارد،  وش حه تخن خدا داشته اتخ.

 اشلخاص، نیدكردن چنلرلج تقلرلن اتلخ عی و انیود و ومونهید رن بود فرق تقلیپس ا
د خداتللخ رلشلان تقلخد ارل كلله تقلنید ولمونرلتقل كلویرطان اتلخ و نرد شللرلا تقلنلخد ارلكله تقل
 كلطم نیشلان را حكننلد، متكلخ كلطم انیشان تخن خداتخ، و آ ه متكلخنكه تخن اخههخ ا

ن عذلادت یلدادن حه تخن خداتخ؛ و ا شان  وشخدادن حه تخن ا اند، و  وش خدا را كرده
 لوش حلدارد  علینخادن حه تخن خداتلخ. حنلده د ،  وشیحند  نكه وعینخخداتخ. ههخ ا

ن یكردن تخن خداتخ و ا شان،  وشخكردن تخن ا ن  وشیخود را، پس حنابرا یتخن آقا
را كله علرض  شلان كسلایخد ارلد امئه اتلخ. بلرخطف تقلرد، تقلرن تقلیعذادت خداتخ. و ا

طان رشلشلان عذلادت خكلردن تلخن ا طان اتلخ و  لوشرد شلر، تقل كساینید چنرشد؛ و تقل
تند. و ا ر حاحصهینا خاتخ. پس ا كه وشركند و  ار اشخایرحس ند چهیب ید وخرت نظر منارود اوك
 ند.خمنا یر خدا را ورعذادت غ

را كله وتاحعلخ اولام  ان وا وتاحعخ كنند كیسرعرد عوام شخو حعد ح رت فروودند كه حا
اواوند.  ینه ترتاپا مناره آجك ن صفات و كهند كساییلند صاحذان ارد، ولكن قلخمنا یخود را و

 اتلیتخرند و  للج رر  یو یهستند كه اجازه اجهتاد های شان چبه  لذهخد كه ارو  هان ننهاج
شان خخواهند. حلكه ا یكنند و و یكنند آ ه را كه و ینند، و ورنش یند، و در حممكه شرع وخمنا یو
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 كهتر از  و رد امحرند. شان كهند، حلكهخعظام و كراوند و صاحذان شأن و كراوتند و ا
خلود حاشلد و وسلتعد  ینكه دامئًا وشآول اور آقاخكند حه ا یسخ حند خاحلاص ، حنده حا

چ خنواهللد وگللر آ لله را كلله خللدا ران خللوف و رجللا حاشللد، و هللرللشلله ورحاشللد و مه یفروللانذردار
شتر از ید برحكند، او خود. و هر اه خدا التفای یح حدهد بر رضارخدا را ترج یخبواهد، و رضا

حاص  شود و قط  التفات از او شود،  نكه وذادا حدایخاو داشته حاشد و خوف داشته حاشد از ا
حاصل   خدا. و حسا حاشد كله حلدای یو حمذخ او را در دل داشته حاشد، و رضا حاشد حه رضا

 شود و التفات خود را بردارد.
 تا میوطلج را شرح منان یاز ا یدارم كه قدر یش آود دوتخ وی، چون لفظ حداء  یحار
دوارم كله رلار وشلك  اتلخ ولكلن اورد، ا رچله حسلرلن وسلأله را درك مناجید و اخرت شوربر حص

ن وسأله را و خدا را یبذرد، و اقرار كند ا یا نكه هركس حقدر خود هبرهخ تا امیان منایب حطور آتای
   عذادات او.رن عذادت هبتر اتخ از  ین اقرار كه ایعذادت كند حه ا
كند بر وردم  یكند بر وردم و اههار و یرا واضح و ین اتخ كه خدا اوریحداء ا حاال وعین
ن اههار را ید و اخگر حنهاخد یخواهد  ور یكدفعه وخن اههار را، و ینند ایب یچنانكه وشاهده و

كنلد. ولثًط شلخّ  ی ور كه اههار كرده بود بر وردم، خلطف آن ول نیدهد؛ و ا یر حدهد، وریتآ
ن یلننلد و حله ایب یده اتلخ و مهله ولردم مهچنلان ولرك حله ولوت رتلخلكله ولرض او نزد یضخور

 ح لرت صلادق یدهلد. چنانكله روز یاحوال كه بر وردم هاهر اتلخ، خلدا شلفا حله او ول
ك اتلخ، و خن وردنش نزدینكه اخكه بر مهه وردم هاهر بود ا یهاریادت برف بردند حه عختشر

ه یه وخ او نشسته و  رنیبر حال شخیص ن علرض كردنلد یفروودند، حاضر یكند. ح رت تذسك
ن فروودمیخ شوخفدا ا خلگر خروز د كند ته یه وخكه  ر ن شخیصید؟ فروودند اخ ههخ چه تذسك
خ ولخن وریشتر خواهد ورد و ایب ن اتلخ حلداء، ههلخ آنكله در اول، بلر یلاحلد. و اخ یض، صحك

ح شلد و آن را كله رشد و صلح رد و حعد حداء حاص رو ین شخّ ویمهه وردم هاهر بود كه ا
  پسر ح لرت ر حداء شد در خصوص ا اعنیض شد. و مهچنخح، ورردند صحخد یوردم و



 

243 

 

 فتنلد او اولام  ی بودنلد كله ولنی  صفات او صفات اواوخ بلود و مهله ولردم چنلرصادق كه  
خواهد شد حعد از ح رت صادق. تا آنكه او در عصلر ح لرت صلادق فلوت كلرد و ح لرت 

 .كاهن اوام شد
كدفعله خلطف او خان ولردم، و رلاتلخ و یو هاهر یهیكه حد ید كه هر اوررحاال دانست

رون یلمشلا ب ی  هلنك و غلنك از دذهلارلنله  خد هرآرلن وسلأله را حفههیلشود، حداء اتلخ. و ا لر ا یو
 و هرچله او حدهلد، مید ولا حنلده اوجلرل وج یدهلد، ول یرو یا غهلخ ینكه ا ر فرحخرود. ههخ ا یو
اتلخ از  ین اولریل. و امی كنلمید تسللخلوا حنده، و اوتخ خدا؛ هرچه اولر كنلد ولا حاار دارد. راخت

نكه حداء حاص  خا اخخواهد واند  وا حایق ین از برایسخ كه اروا و وعلوم ن یجانج خدا از برا
كله از بلرایسلخ. زردوار حمض هن نرسخ، و اورخواهد شد. و هر ز خاجف خالّ ن حنلده،  یرا

دوار اتلخ و هلن رلهلن او د حملض هلن كفلر اتلخ. و او در هلر آیرلوترس حمض، كفر اتخ؛ و ا
نكه وسأله حداء را حداند. و خشود وگر ا یدوار منرشه هن خاجف و هن اورخاجف. ولكن حنده، مه

اتخ كه ك   كه ك  عهر خود را  اعخ كرده، وث  كیس ن را، پس در حالیتیهر اه دانسخ ا
حاشد  د وث  كیسخخ كرده، حارعهر خود را وعصكه ك   خ كرده اتخ. وقیترعهر خود را وعص

داند  یتو و او و یو اوتخ خدا دای ینكه تو منخكه ك  عهر خود را  اعخ كرده اتخ. ههخ ا
 .ا عایخا نه، و تو را تاجج حداند خنكه قذول خواهد كرد خا نه. و اخكه عه  تو قذول اتخ 

نلد منودنلد و فروودنلد كله ف داشتند دتلخ راتلخ خلود را حلخآهذر تشریح رت   یروز
حاشد كه از  ین دتخ ون، و حسا ویشان ثذخ اتخ در اخ  اه  هبشخ و آحاء و اجداد ارنام  

رد از اه  هبشخ حاشد. و حعلد دتلخ چلح رو چون ا خ كند كیسراول عهر تا آخر عهر وعص
ام آحلاء و   اه  جهمن و نرن دتخ ون نام  یخود را حلند منودند و فروودند كه ثذخ اتخ در ا

ان وردم حه  اعخ وشهورند و از اول عهر تا آخر عهر رشان. و حسا اه  جهمن كه در وخاجداد ا
 رند در جهمن تاكن خواهند شد.ركنند ولكن چون ا ی اعخ و

سلخ وگلر هرچله را كله بلر او هلاهر كنلد. رن یحاال وعلوم شد كه حنده را از اولر خلدا خذلر
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ن یلا اخلداند كله آ یر خواهد داد؛ و منریتآ یداند ك یدهد، حنده منر حریحلكه او را هن ا ر خبواهد تآ
 ن اور حاص  شود. و كیسیدر ا نكه حدایخا اخ حال نیااند بر مه را كه هاهر كرده، حایق یاور
سخ و اهل  جهلمن رتواند حفههد كه اه  هبشخ ك یوردم، و من یتواند حداند اور خدا را از برا یمن
ن اتلللخ كللله در عهلللد یلللنلللا را. اخدا حللله او داده اتلللخ فهلللن ارا كللله خللل سلللخ، وگلللر كیسلللرك

یقربود حس یعاحد یسرع ح رت خلود قلرار داده  یاز بلرا یوعذلد یك كلوهخو در  ار زاهد و وتك
نكله خرا تلا ا یسلرنكه خداوند عاو اور فروود ح لرت عخبود و حه عذادت خدا وشآول بود. تا ا

د خرون آود از وعذد خود، دیب یكار اثنا عاحد از یپن یدن او. و در اخرفتند حه وعذد آن عاحد حه د
را كه وشهور بود در آن عصر حه فجور و فس  در پشلخ وعذلد خلود. پلس برآشلفخ و  شخیص
كله  اییلب فات  فاجر، تو را چله عرضله اتلخ كله در پشلخ وعذلد كیسل یو ا یلو  ی فخ ا

تلو، ولن  یج خلدا بلرانجلا كله وذلادا از آتلش غ لخد؟ برو از اخآ یدن او وخحه د یسرح رت ع
حسلوزم؛ و بر شلخ حله وعذلد خلود. پلس آن شلخّ وتفكلر شلد و وتلتكر شلده و نلادم  شللخ و 

خ كلردم و چقلدر دورم از رمحلخ تلو كله از آتلش ولن حسلوزد رولن چقلدر وعصل یعرض كرد اذهل
شلد حله  یام و حاز شخ منود، و خدا هن قذول فروود. حعلد وحل . توحه كردم از هرچه كردهیگرخد

ن یلدم و حلاركردم بلر ار، مهله را خبشلن علاییلخ كلرده اتلخ اركه آ له وعصل یسرح رت ع
ن عاحد كرده اتلخ، ثلواحش را دادم یتاله را كه ا نیعاحد، ههخ توحه او. و مهه عذادات چند

 ن فات ، ههخ ُعجج او.یحه ا
ش از مهه وطجكه عذلادت كلرد و در یطان كه برو از وسأله حداء اتخ عذادت كردن ش

 ه شد.آخر راند
 له اتخ اور تحره فرعون كه در صذح مهه كافر بودند و در عصر مهه   از آننیو مهچن
 ومون شدند.
د. و رلحفهه ی رل و از وسلأله حلداء چمیمشا حگو یخ خلقخ را از برارفرخواهن ك یحاال و

 .ین حداء راحفههینكه از اختو تا ا یاتخ برا ن خلقخ وثیلیا
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اًل حدان . و خداوند عاو حه و ق ای یو َقَدر یا اتخ و اراده یتروشخدا  ید كه از براراوك
ش از اراده. و یخ، التفات كرد حه نوع خلقلخ  لرز خل  را خل  كرد. وثًط حه وشرن چهار چیا

خل  كند. و حه َقَدر، اجزاء عناصر  كند كه خلیق ینكه اراده وخآورد حه خلقخ حه ا یحه اراده، رو
كنلد و  یدهد. و حه ق لاء، مهله را  ل  ول یو یَقَدر، وقدار او را قرار د؛ و حهخمنا یج وررا هبن ترك

خبواهلد  یكنلد خلل  را. ولثًط هر لاه جنلار ینكه متام وخكند حتهاوه، حه ا یو یك شخّ واحدخ
اًل حدون توجه حه چ یونذر حكند. و حعلد اراده  یخواهد اراده كار یدر علن خود و ی رحسازد، اوك
كند ههخ ونذر.  یكند؛ و حعد چوب درخخ را قطعه قطعه و یدرخخ وكند و توجه حه  یو یكار

هبا  كند. یمتام و یكند و ونذر یاو را هبن نصج و یو حعد چو
خ و اراده و َقلَدر و روشل ین از براینجا چهار حركخ صادر شد و وَث  اتخ اخحاال در ا

كله تلرك التفلات تواند  یخ ورنجا هسخ، در وشخدر ا یا قهرخدا در خلقخ خدا. و دق یق ا
حسلازد،  یا جنار حه تاخ  ونذر. و هر اه التفات كرد جنار در علن خلود كله ونذلرخكند حه خل ، 

تواند  یونذر نكرده، و یده و قطعه قطعه از براخاورده و چوب او را نذررچون هنوز رو حه درخخ ن
كرد و اراده هن كرد و رو ترك كند و التفات و اراده در تاخ  ونذر نكند و نسازد. و هر اه التفات 

تواند كه او را ترك كند  یونذر، حاز و ید آن را و قطعه قطعه نكرد از براخحه درخخ هن كرد، اوا نذر
و ونذر را نسازد. و هر اه التفات حه تاخ  ونذر كرد و اراده تاخ  هن كرد و رو حه درخخ هلن 

وتخ و متام نكرد ونذر را، یو اوا هبن ن آالت ونذر كرد  یآورد و چوب او را هن قطعه قطعه از برا
نكه تا مهه آالت او جاها ختواند كه نسازد ونذر را، و آالت را هبن ونصوب نكند. ههخ ا یز ورن

تواند كه ترك كند ونذر تاخ  را. و هر لاه التفلات و  ینجا هن وخشود. پس ا یرد، ونذر منرقرار نگ
خهلا را راو و مهله و یخهلارولكلن متلام نشلد مهله و اراده كرد و آالت ونذر را هن هبن نصلج كلرد

آن  خها را و ونذر متام نشود. اوا ا ر متام كرد حیترتواند حاز متام نكوحد و یده، ویجاها متاوًا نكوب
گر خدراكه حاال یتواند كه بر ردد از ونذر تاخ  و ونذر نسازد. ز یگر منخد، دیرا هن كوب یخ آخررو

 شود. یر ونذر منرتوان  فخ كه ونذر وذاش؛ و ونذر، ونذر اتخ و غ یآن ونذر اتخ و حه ونذر من
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خ رنكه حركخ اول وشخحركخ خدا در خلقخ. حا ینا چهار حركخ شد اقت اخپس ا
كله ولین هسلخ زیخل  كند، حداء در ا خ او قرار  رفخ كه خلیقراتخ؛ پس ا ر وش توانلد  یرا

 ا للر نیهللد آ لله را كلله خواتللته. و مهچنللتوانللد خنوا ین خلقللخ. وللیللخ خللود را بللردارد از اروشلل
تواند كله خنواهلد و قطل  اراده هلن  ینكه وخهسخ حا ن هن حداییخواتخ و اراده هن كرد، در ا

نجلا هلن حلداء هسلخ خ، در ار هلن كلرد در خلقلیتیحكند. و هر اه خواتخ و اراده هن كلرد و تقلد
 هر لاه خواتلخ و نید. و مهچنلر هلن حكنلیتواند خنواهد و قطل  اراده هلن حكنلد و تقلد ینكه وخحا

تواند تا هنوز او اء نشده و خلقخ او متلام  یز ورر هن كرد و ق ا هن منود، نیاراده هن كرد و تقد
ر را بر ردانلد و متلام ید و تقلدخلحه او خنورده، كه خنواهد و اراده را قطل  منا یخ آخررنشده، وث  و

سخ. و ا ر نور خل  شد، نور، نور رردار نگر حداء بخهن نكند خل  را. و اوا هر اه او اء شد، د
كه خل   یئر هر شنیر او. و مهچنرر نور. و هلهخ ا ر خل  شد، هلهخ اتخ نه غراتخ نه غ
شود كه هسخ  یء من ر آن یشرء، غ شود و آن یش یر آن منرگر غخء شد، د ء آن یش شد و آن یش

ن اتخ كه ح رت صادق یت. و اا اثذاخكند  ینكه حمو وخسخ؛ وگر ارن گر حدایخنجا دخو در ا
ة و اراد  و مار و م ا  و اذ. و اجل یالسها  ااّل حسغعة امش االرض و ال یف   یف وا ون ی دخفروا یو

كتاب ن؛ و یشود ا یو یك از مشاها جارخدر حدن هر اتخ، حیت یاء جاررن در مهه اشی. و او 
و اراده و قدر و ق اء. و هر اه  خرن چهار حركخ اتخ: وشید، حه اركن یهن كه مشا و یهر كار
. خللدا هللن آ لله خواتللته، تللوای یخ و اراده و قللدر و ق للاء را وللروشلل كلله حگللردای یخبللواه
ر یلكنلد حله ا ی. و اراده را هلن قطل  ولرا ا ر دعا حكین ذیترتو وص یخواهد از برا یمن ن دعلا و وقلدك

خ ركله آن ول یق ا هن واداو تو را و در یكند دعا ی رداند و وستجاب و یهر اه كرده حاشد برو
در آن هن هسخ؛ و  تواند ق ا را هن حگرداند و حدای یرا نزده و هنوز متام ننهوده او را، و یآخر

گلر خده شلد، دیلكوب یخ آخلررولآن  د ق لا بر لردد. و اولا هر لاه متلام شلد حلیتخشلا دعا ا ر حكلین
 سخ.رن گر حدایخشود و در او د یشود و خل  متام و یاو اء و

ض خ. پس تا ورات حمفوظ حایشرنكه از مهه حلختا ا شه دعا كینرد مهخن حای حنابراحاال
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ا خل. آسلیترح نر، صلحیضلخ، وریض شلدخنكله ولرر؛ و مهیض نشلوخدعلا كلن كله ولر ینشد
خ حدهد خدا حعد،  نكله ر؛ و مهیر نشوردعا كن كه فق یر نشدر تا فقنیا ندهد. و مهچنخصحك

ا نه. و فقر فقر اتخ و ورض ورض، خحگرداند،  دا تو را غینا خخ. آنه غین یرر، تو فقیر شدرفق
شتر دعلا حكننلد تلا ید  خح حگرداند. پس حارحگرداند و صح تا خدا تو را غین نكه دعا كینخوگر ا
گر خنكه او اء شد، درر و ق ا منوده، مهیحاص  نشود و آ ه خواتته و اراده كرده و تقد حدای
برخاتلخ از  یدند كله حلادخشان حط نازل كرد، اول دخبر ا كه خدا یسخ. وث  آن قوورن حدای

ظ شلد و حلاز هلن دعلا نكردنلد، تلا رغلل یدند وث  خبارهلاخنكه دخا راف ولكن دعا نكردند، تا ا
دنلد از آن ابلر، آتلش خنكله دخز دعا نكردنلد، تلا ارشد و ن ینا ونجهد شدند و ابرخدند اخنكه دخا
كردنللد،  یوم دعللا وللرا حركللخ تللخلل میا حركللخ دوخللل شللان. حللاال ا للر در حركللخ اوخد بللر اخللحار

 د، دعلایخلشد. ولكن در آخر كه او اء شد و آتش حار یحاص  و شد و حدای یوستجاب و
ونس در یلگر نازل شد آ ه شلد. ولكلن بلر قلوم خشود؛ د یحاص  من شود و حدای یوستجاب من

 حركخ توم حداء حاص  شد و حط بر شخ.
 شود در چهار شج قدر، و شج قلدر خملیف یو یكخ جارن چهار حری اتخ انیو مهچن

كذلاره خقلدر  یشلود در علرض تلال، مهله در شل ا یكه بر وردم وارد و وضایر  فرسخ و  رن
شود بر وردم در عرض تال. و آن چهار شلج، اول، شلج  ین ش ا هپن ویشود و از ا ینازل و
اتخ و آن شج نوزدهن ، شج اراده میهه شعذان اتخ. و شج دورخ اتخ و آن شج نروش

كلن ولاه وذلارك خسلخ و یوم، شج قدر اتلخ و آن شلج برشهر وذارك رو ان اتخ. و شج ت
وم ولاه وذلارك رو لان رسخ و تیرو ان اتخ. و شج چهارم، شج ق اء اتخ و آن شج ب

 اتخ.
د در خخ اتخ و هرچه حارهه شعذان هنوز از تال كهنه اتخ و آن شج وشرو اوا شج ن
 تو، و ا ر دعای یشود از برا یاز آن در آن شج خواتته و ك جزیخد خایوارد ب آن تاِل نو بر تو

ع حكلین و عذلادی حكلین د خللشلود؛ و آ له حا یحاصل  ول ، حلدایحكللین یو تلوجه حكلین یو ت لخك
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رتد. و در شج نوزدهن كه شج اراده اتخ، آ ه را كه خدا  یتو حه تو برتد، من حسذج وعای
ادتر حاشلد از شلج خلتلو ز ین شلج ت لرع و زارید در اخكند؛ پس حا یو تو اراده یخواتته از برا
ش از ید بخاید در عرض تال وارد بخد آ ه حاخآ ین شج هن بر تو وارد وینكه در اخاول. ههخ ا

ده اتلخ در شلج رش از آ له رتلیرتد حه تو ب یوم كه شج قدر اتخ ورشج اول. و شج ت
نكه حعد از خوات  خدا خادتر حاشد، ههخ اخن شج زیتو در ا ید ت رع و زارخ و حامیاول و دو

سلخ خوم و حار آتلانتر اتلخ از حلداء در تلمیر هن منلوده. و حلداء در اول و دویو اراده كردن، تقد
د خلوم حداء حاص  نشلده و حلط هنلوز حار و تمین شج تا ا ر در شج اول و دویت رع كرد در ا

ن شج حاص  شود، یحط نازل نشود و حداء در ا كه و دعا كین نازل حشود بر تو، پس توحه كین
 شج چهارم نیده بر ردد و او ا هن نشود. و مهچنرو تتهه اجزاء او متام نشود و تا حه ق ا نرت
 یو توحه كرد یشود و ا ر در اوشج ت رع و زار یكه شج ق اتخ، تتهه اجزاء حط درتخ و

گلر. و خسلخ دردر او ن شود و حدای یكه حداء حاص  شد، ف ا. واالك چون صذح شود او اء و
نكلله شللج ق اتللخ و بر شلل  از ق للا خشللتر حاشللد، ههللخ ایتللو ب ید اوشللج ت للرع و زارخللحا

گللر او للاء خخ. و ا للر هللن اوشللج حاصلل  نشللود، دروشللكلتر اتللخ از بر شلل  از اراده و وشلل
ر گلخد یگلر شلد، وگلر خلدا حعلد فرجلخنلازل شلد، د كه حلطی سخ و وقیترر نیپت شود و چاره یو

 یكخد در ختا وستجاب شود و شا ن چهار شج كه دعا كینیحدهد. و خدا تو را اور فرووده در ا
د در آن تال بر خخ آ ه حاخ،  این ش ا وستجاب شد. و اوا آنكه ق ا شد ا ر دعا كردیاز ا

در ، یا ناخوش شوخ یررد در اول تال اخد. وثًط هر اه حاخآ یتر وارد و عقج ید، اندكختو وارد آ
سخ خن چهار شج را حایحاشد. هبر حال ا یرون منین؛ و از آن تال بیشود ا یآخر آن تال واق  و

 میادتر كرد تا حداء ا ر در شج اول حاص  نشده، در دوخعذادت كرد و عذادت را شج حشج ز
خ آتانتر اتلخ از بر شل  از اراده، و بر شل  از رن اتخ كه بر ش  از وشیوم شود. و ارا تخ

ه آتانتر اتخ از بر ش  از َقَدر، و بر ش  از َقَدر آتانتر اتخ از بر ش  از ق ا، و بر ش  اراد
 سلخ و در آن حلدایرن گلر بر شلتینخاز ق ا آتانتر اتخ از بر ش  از او اء. حلكه از او لاء د
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 گر شد.خحاشد و هرچه او ا شد، د یمن
د خلوم حارسلخ و تلیج بدر عذلادت، در شل یا دهرحاال پس ا لر در آن تله شلج نكوشل

ن شلج وسلتجاب شلود، و اولام عصلر حلاب ف ل  را بلر تلو یلد دعلا در اخ، شلاتلا حتلوای حكویش
برند در نلزد اولام  ی، مهه را وطجكه وكین ینكه آ ه در روزها و ش ا تو وخوفتوح تازد. ههخ ا
عرض  شود، صذح تا صذح آن را حه ی اتخ كه آ ه در ولك ونیشان. مهخعصر تو و خدوخ ا

ام اولام عصلرند حلدلخرتانند. ههلخ ا یاوام عصر و وعصلوم كله  ل  قلورنكله مهله وطجكله خلدك
داننللد  ین وطلللج را منللیلل. ولكللن چللون وللردم اعتنایا. املالجكــة خلــّااونا و رــّاام شــ نللدخفروا یولل
 می لو یكله ولن ول نلا جاهلنلد. و جلاهیلخ فلخ، و ا ی  منلرلدانسخ تا جذرج یآهذر منیند  خ و یو

ها ندارند. حاشلا  یشان خذرخلخ ارخ و ف یب اند و از علن اه  ذه رفتهیعلوم غر ند كه یپخوطك
ام خلود ولخ  حاشند، چگونه ارو كطك كه امئه حمتاح حه جذرج حاشلند؟ حلكله  یشان حمتلاح حله خلدك

 نیانلد و ولمون  جن خل  شدهنیحاشند و وطجكه از شعاع ومون یشان وخان ارعروطجكه نوكر ش
نكله خچلون وطجكله را خلدا خلل  كلرده ههلخ ا اند. حلیل ان خل  شدهرعرن شیاجن از شعاع 

ووكك  بلر او  ینكه ولكخدر ولك وگر ا ی رسخ چراء حاشند، چنانكه نراز اش یئرك ووكك  شخهر
ر رلر خداتلخ و غرلخلدا غ یخداتلخ و وحل ید وحخآ یآهذر ویاتخ، ذهتا آ ه از نزد خدا بر  
اتخ كه خدا وطجكله  یهین حدین خل  و ایاتخ بر ا ووكك  یخدا خل  خداتخ. پس ولك

اء حمتاجند رستند، حلكه اشرد و وطجكه هن حمتاح حه حفظ نخاء را حفظ مناررا خل  كرده تا اش
كردن، خدوخ وطجكه اتخ در ولك خداوند و خدا هن حمتاح  ن حفظیحه حفظ وطجكه؛ و ا

 ی رلهلر چ ی لا. پلس چلون از بلراكردن، خل  حمتاجند حله آ سخ و ههخ حفظرحه وطجكه ن
ند و حال خحدن تو وطجكه را خل  كرده كه آن را حفظ منا یوو یاز برا وطجكه حافظند، حیت

ن یحه حفظ وطجكه، و خدوخ وطجكه ا ید. تو حمتاجختوانسخ حفظ منا ینكه خود او هن وخا
نكله خلدا خلود خحلال انلد و خمنا ینكه وطجكه تلو را حفلظ ولخند. حاال اخاتخ كه تو را حفظ منا

ن خلدوخ یلنا، حلكله اخن اتخ كه خدا حمتاح اتخ حه حفظ اید نه اختواند تو را حفظ منا یو
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د خلاح تو. وثًط خدا آفتاب را خل  كرده اتخ كله روشلن مناروطجكه اتخ در ولك ههخ احت
 هن تذید عاو را حدون آفتاب. حلكه آفتاب ختوانسخ روشن حنها ینكه خود وخعاو را و حال ا

 ین اتخ در ولك. حاال چون كلطم خلدا خلل  خداتلخ و از بلراین هن خدوخ ایاتخ و ا
خدا هن  یكطم خدا هن وطجكه حافظند، پس وح ی  خل  خدا وطجكه حافظند، از برار 

 نی  اولرلخلدا جذرج یدارد. ذهلتا حاول  وحل حلاویل یئرنكله هلر شلخخواهلد ههلخ ا یول حاویل
 اللج،  بلن ای رتد حه هاهر امئه، پس حه فروان عیل ی ن امئه واز حا ین وحیاتخ و چون ا

شلان خرا از حلا ن ا ین وحلیلد اخلاتلخ و حا ین وحلیاتخ و حاو  ا ین وحی  حافظ ارجذرج
د خلرا كله حله او حفروا یكند، و هر اور ید نوكرخشان برتانند و نوكر اتخ و حاخرند و حه هاهر ارحگ

 اوتخ. یش آقاخن فروایا اعخ كند و ا
عه اتلخ و رشل ین اتلخ كله ا لاعیلد ارلد حفههرلن ا لر خبواهیحلندتر از ا ك وعینخو اوا 

ل واخل  آهذرینكه  خا تینك  كله از خلدا نلازل  یضلرد هلر فخلن قول، حایاهلل اتخ و حنابر ا اوك
 ا حله انلایسرلا برتلد و از انذرلآهذر حه امئه برتد و از امئه حه انذیآهذر برتد و از  یشود اول حه   یو

كله   جن حه وطجكه برتد. حلاال ا لر حگلوینی جن برتد و از وموننیحه ومون برتد و از انایس
د خاهلل اتخ، پس حا كه او اول واخل  یا آهذر اف   اتخ، خطف ا اع كردهیخدا از   یوح
 ین وحلیلآهذر اتخ، پس ایخدا پس از   یكه وح اهلل نذاشد. و ا ر حگوی آهذر اول واخل ی 

از او حه  ین وحید اخاتخ از خل  خدا و در حتخ رتذه آن ب ر وار واق  اتخ. پس حا هن خلیق
آهذلر ید حله  خل لها اول حار  فرلاتخ از جانج خدا بلر خلل  و   یضرن فیراكه ایوردم برتد ز

 نی جن و از وموننیحه ومون و از انایس اء حه انایسراء و از انذربرتد و از او حه امئه و از امئه حه انذ
ن ب ر لواران یل  حاشد تا حله وقلام  لاد كله جسلن ارد حاولش جذرجخحه وطجكه و از آجنا حا جن

هن ندارد  یررتاند، و ع یآورد حه هاهر نذوت و یحاشد و هاهر نذوت. پس از حا ن نذوت او و
  ررتد حه خل  اوا بواتطه جذرج یآهذر هن ویخداتخ بر خل  و از   ی، وحیراكه وحین؛ زیا

اتخ از خملوقات خدا و بر او وطجكه حافظند و  افظ اوتخ. چنانكه آفتاب خلیق  حرو جذرج
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ار رحسلل یهللا نللهراتللخ از خملوقللات و وطجكلله حافظنللد او را. و هر للاه مشللا آج ز خلللیقرللشللعاع او ن
لل  او حاشللد و خللحا یك ولكللخللفتللد ینللا كلله بخك از اخلل، آفتللاب در هرنیزولل ید بللر روخللحگتار د ووكك

 یهلا نلهرن آجیلكننلد تلا در نلزد ا یآورند و حمافظخ ول یرا از نزد آفتاب و وطجكه آن شعاع آفتاب
شود  یها. و من نهرن آجیرتانند نور آفتاب را حفرووده آفتاب حه ا یرتانند، و وطجكه و یوتعدده و
او را حافظ نذاشد و هن آفتاب خل  اتخ هن شعاع او، و حافِظ هر دو  یحاشد و ولك كه خلیق

 حمكلخ اتلخ و نی ونه اعتقاد از عل نیرتد. حلكه ا یهن در ولك هبن من یروطجكه اتخ و ع
ن خلقلخ را یل خلقلخ اتلخ و حمكلخ انیاء را عركردن وطجكه ور اش ن حفظین خلقخ و ایا

داند كه چگونله خلل  كلرده اتلخ خلدا خلقلخ را، و چقلدر حمكلخ در  یداند و او و ی ومیحك
 حاشد. ین خلقخ ویا

آهذلر حله ولردم یآهذلر و از  یشلود بلر   یوضلات از خلدا نلازل ولر  فرلد  خلدرحاال كله فهه
  در رلدهنلد تلا در علاو وطجكله. پلس جذرج یچند، پلس واتلطه را تنل ل ول یا رتد بواتطه یو
شلان از حلا ن خرد حله اذن و اولر ارل  یشان و ولخشان و هاهر اخ حا ن انینجا واتطه اتخ وابخا
  رلر اتلتاد جذرجرد اتخ كه ح رت اوخه حدشان. پس چنا خرتاند حه هاهر ا یشان و وخا

كند  ی  ور جذرجمیر تعلرسخ حه وردم برتاند و اآلن ح رت اوخ او كرد آ ه را كه حامیاتخ، تعل
د حعد برتاند. خكند آ ه را كه حا ی او ومیشه در اول خلقخ او تعلر ، و مهردر اوِل خلقِخ جذرج

ا خلل  شلده اتلخ كله رلل وقام او از نور انذر اتخ و اورراكه متام وجود او حسذج ح رت اویز
  رلو جذرج عتنایاّ. املالجكـة خلـّااونا و رـّاام شـ ه و فرولودرلرند تطم اهلل علران ح رت اورعرش

 حفرتلتد بواتلطه او و حله محل  او نیحله زول یر هروقخ خبواهد وحراتخ كه ح رت او یخادو
تلخ كله در هلر شلج قلدر ح لرت د اخن خلدوخ را. و حلدید اخفروا یفرتتد و حه او اور و یو

شلان خده اتلخ حله اركله از خلدا رتل وضلایرند حه وطجكه تا آن فخفروا یاهلل فرجه و قامئ عج 
هّبـن وـن هیتنّزل املالجكة و الروح ف ن اتخ وعینیشان برتانند و اخاورند و حه جسد ایب ا حـاذ. ر

ن ب ر واراننلد و حله یلوللك ا  رلدهنده   نكه  رورشخ. ههخ اوطلع ال جر حیّت  یكّل اور سالم ه
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 ن اتللخ وعللینیلرا كله خللل  وأوورنلد حلله او. و ا ی  اوللوررللكننلد   یاذن ح لرت قللامئ نلازل ولل
هّبا نكله آ له خههخ ا و اشرم  االرض حن ركن خوای یارت وخچنانكه در ز اشرم  االرض حن ر ر

دهنلده مهله علاو.  ورش  انلوار و  لررلر  رشانند ونخراكه ایند، زخحاشد مهه اشعه او ی ونیدر زو
ن ب ر لواران. حلاال یلآورنلد بلر جسلد ا ین ب ر واران ولیرا حه اذن ا ی  احكام اذهرپس وطجكه  

 چه. عینخن، ین بود كه چطور قرآن در شج قدر نازل شده و ایا یاز برا ك وعینخن یا
ن اتللخ كلله قللرآن كللطكً در شللج قللدر نللازل شللد در یللاو ا یگللر از بللراخد ك وعللینخللو اوللا 

گلر خد آهذلر نلازل شلد. و اعلینی بلر  نیه در زولخله  آخلاهعهور و حعد حدفعات توره  توره و آ خیب
د و رقرآن در عاو غ لر  یگانه بود و در اخج ووحكَ گلر خلود خد دا كلرد. و اعلینیلن عاو كه آود تكثك

. وثًط حطور آن عاو ههور فروود و قرآن آن عاو بود یر، اص  قرآن اتخ و در هر عاهراو ح رت
ن حرفها وركلج شلد و در علاو ین عاو، حطور انسان كاو  جلوه كرد و در عاو حروف حه ایدر ا

ده خللهلن د ی چشللن  لادنین وللداد و اوراق و تلطور جللوه كلرده اتللخ كله حله مهلیل لاد حله ا
ك از عواو هزار هلزار  انله، حطلور خ در هرنیشود. و مهچن یخوانده و یشود و حه زحان  اد یو

ن یخوانند. پس ا ینند و حه زحان آن عاو ویب یاو جلوه كرده اتخ كه حه چشن آن عاو وآن ع
مهلان قلرآن اتلخ و  اكل  انلایسرر مهان قرآن اتلخ و هرر، مهان قرآن اتخ و عاو صآرعاو كذ

 ور جلوه  نیك اخمهان قرآن اتخ و هزار هزار عاو مهه مهان قرآن اتخ كه هر حمكخ فلسیف
جلا حاول  داشلخ، ذهلتا در  ستند. و چون قرآن در مهه عاهها نازل شلد و در مهلهاند كه ه كرده
فروودند ولن  یخواندند و و یشتر منیآهذر  یآورد،   ی  منرن عاو َعَخض هن نازل شد و تا جذرجیا
كله  تعلایل ی  قلول خلدارآورد حدل یخواندند تا من یاورد از جانج خدا و منر  نردامن تا جذرج یمن
نلد خ  هاهر حركخ حفروایسخ حه  رخحا یو و یوحی یا. هو ااّل وح ینطو عن اهل خوا دخفروا یو

كرده  یوث  مشا كه وح یومن حشر عینخ اّّنا اهلكن اله واحا ایل یوحیانا حشر وثلكن  چنا ه فروود
ان ردر و یواحد اتخ. و آن ب ر وار حه قوه حشر یمشا خدا ینكه خداخون ا یشده اتخ حسو
آهذللر ید اول حلله قلللج ح للرت  ررتلل یكلله حلله خللل  ولل یضللرفروللود ولكللن هللر ف یولردم تلللوك ولل
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شد در خلل . و چلون لسلان او و دتلخ او و نفلس او ح لرت  ید و حعد از او ونتشر وررت یو
ا و از رلد حله انذروضلات را و از او رتلر  فرد  رر اتخ، ذهتا حه لسان خود و نفس خود رتانراو
د آ ه روان و نذات و  اد رتر جن و از آ ا حه وطجكه و حنیونحه وم و از انایس ا حه انایسرانذ
نلور او  عخ. پلس در هلر ولرآیخقلخ و چله در شلرخقلخ و چله در  ررسخ برتد؛ چه در حقخحا

ر را نكلرده بودنلد، خلعلخ رلخ ح لرت اوخا قذول والرا ر انذ شد. حیت یافتاد و ونصذش حه صذآ
خ آن ب ر وار، حلكه چون خد نشد وگر حه قذول والووجو یئر هر شنیدند. و مهچنر وش ینذوت من

نكله از خشلان را. چگونله نله و حلال اخدند ارواندند ذهلتا خلعلخ نذلوت  وشلان بر عهد خود حایق
ه كلله رللعل اهلل و تللطوه   قوللله صلللواترجانللج او رتللول بللر وللردم آوللد و كتللاب نللازل شللد؛ حللدل

ند و مهه علوم از شعاع خان اورعرا، شرانذ حلكه مههانا ورسل الرسل و انا ونزل الكتج  دخفروا یو
و  یسللورو ع ینلله ووتللورلخ او، و خللود او جلللوه كللرده اتللخ در آجرنللد و مهلله كتللج ف للخاو
 و انـا میانا ادم و انا ن ح و انـا ابـره دخفروا ین اتخ كه ویند. پس اخاو یها نا جلوهخو ا یهرابراه
كری یسیو انا ع ووی ا و رلا و اوتلخ مهله اولرل. پس اوتخ مهله انذو انا حمّما و انا عرش و انا 

  ولك و در رقواح    یها نهر  آجراوتخ مهه عرش و وادون او، و اوتخ كه جلوه كرده در  
  رلهلن از زحلان جذرج ین  لاهی  هلزار هلزار علاو. پلس حنلابرارنده در  خجا زحان اوتخ  و مهه
اّ. املالجكـة  آن ب ر لوار كله فرولود   قول خودرنكه خادم آن ب ر وار اتخ حدلخاتخ ههخ اخ و

از  ی رلن اتلخ كله چیل  فروودنلد ارلرا كله حله جذرج ین اوری. پس حنابراعتنایخلّااونا و رّاام ش
ن یلر از ارلهن نلدارد در وللك، حلكله غ یرچ عرشان برتاند و هخرد و حه هاهر ارشان حگخحا ن ا
 حمكخ. یشود حاقت ا یگر منخد ی ور

مشا  ید براخ و یمن ن هن كیسیتر از ا ن وطلج و واضحیدر ا كیس مناند بر یا حاال ش ه
ن ید ارد شنرخنواه شاءاهلل از كیس ن انیفههاند حه مشا. پس حعد از ا یمن ن هن كیسیو هبتر از ا
 اورده بود.ر  نردانسخ آ ه را كه جذرج یآهذر منیند  خ و یرا كه و

 نیالطاهر حمّما و آله اهّلل عّ و مّ
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 «ودوم س یب ووعظه»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلیرر و االنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

مشا  یاز برا یان وسأله حداء و آن را قدریشد حه ب یفه ونهتخه شرخن آیر اركطم وا از تفس
 د.رن وسأله را حفههی تا خوب امیكن یشرح و ی و حاز اوروز قدرمیكردشرح 

را خللدا خواتللخ و حعللد  ید كلله اولررللنذللود و شللد، اولا نگوج عللینخد كلله حلداء رللد حدانخلو حا
كلله  یشللود ز یهان منللرهان شللد. حلكلله خللدا پشلرپشل   اولور نللزد او حاضللر و واضللح اتللخ و رللرا
چون  ند. حیلیب یداند؛ حلكه و یاء را ورمهه اشك و حد رش مهه خل  را، و نیداند پس و   یو

ن یلنلد اخ و یشلود ول دارد هر لاه خملیف یشان ههورخكه نزد ا یاوورات بر خل  پنان اتخ اور
ك دفعلله خللان وللردم ههللور نداشللخ ولكللن رللدر و ینكلله اولرخا اخللبللر خللدا حاصلل  شللد. و  حلدای
بللر ذات  شلد. واالك حلدای نلد حللداء بلر خلدا حاصلل خ و ین هلن وللردم ولیلدا كلرد، بللر ایل  یههلور

 سخ حلكه حداء بر خل  و اوور خل  اتخ.روقدس خدا ن
د، و دانسل  رلن عللن را حفههید تا اخحه متام دل و  وش و هوش خود ولتفخ كطم حشو

نكه اعتقلاد خعهد نگرفخ وگر ا یآهذریچ  ر  عذادات اتخ و خدا از هرعلن حداء اف   از  
 اء.رن وسأله عهد  رفخ از مهه انذیحه ان وسأله را و حه اعتقاد یكرد ا

اتخ كه ههور اور  یهین حدیبود بر وردم و ا اتخ كه خمیف یحداء، ههور اور پس وعین
اء هن رسخ. پس بر امئه و انذراز خدا پنان ن یچ اوررنكه هخبر خل  اتخ نه بر خدا. ههخ ا
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 سخ.رن حداء هسخ اوا بر خدا حدای
 ین اتخ كه از براید و آن اخبذر یا نكه از وسأله حدا هبرهخ تا امی و یك وقدوه وخحاال 

چ رك علن صفات. اولا عللن ذات آن اتلخ كله هلخك علن ذات اتخ و خخدا دو علن اتخ: 
سلخ. و رهلن ن یاو وعلوو یاحد و از براخ یاز او من یكس هن آ اه چرشود و ه یز عارض او منرچ

سخ، و از رن یاو وسهوع یتخ و از برا ذات اونیع یكخخدا دو    اتخ:  ی از برانیمهچن
سخ. پس ذات رن یاو وذصر ی ذات خداتخ و از برانیاز آن ع یكخاو دو حصر اتخ:  یبرا

سلخ احلدًا. و اولا رالوجلود اتلخ و حمتلاح حله خلل  ن سخ، او واجلجرز نرچ چرخدا حمتاح حه ه
انلد، خلدا  نكلردهخلود را ووجلود نكله خلود خحاشند حله خلدا، ههلخ ا یخل  در بودن خود حمتاح و

 سخ.رشان را بوجود آورده؛ و خدا در بودن خود حمتاح حه خل  نخا
ن را اقلرار كنلد از یر ارغ خ اتخ و ا ر كیسیب  حمكخ اه نین وسأله حداء از عیحاال ا
خللدا دو صللفات اتللخ از  ی از بللرامینكلله  فتللخرون  للتارده اتللخ. و ایللخ پللا بیللب حمكللخ اهلل 
اتخ و از خل  اتخ و  فعیل یكخسخ و رتاح حه خل  ناتخ و او حم ذای یكخحمكخ اتخ 

انلد  سلخ چنا له فرولودهرن یاو وعلوو علن ذای یاند و علن خدا دو علن اتخ و از برا آن امئه
ّبنا و العلن ذاته و ال وعلوم و الغصر ذاته و ال وغصر و السهع ذاته و ال وسـه ع وجّل ر . و كا. اهّلل عّز

و هر لاه  واعرفناك حـّو وعرفتـك آهذر فروودیذات او چنانكه   شود یوعلوم اتخ كه شناخته من
 توان برد. یحه ذات خدا من شناتد. پس یپ یر او هن منرآهذر ذات خدا را نشناتد، الذته غی 

او علن وكنون و خم ون اتخ و در نزد  یاز علهها یكخ خدا را دو علن اتخ می وج یاوا و
نكه ا ر مهه خ  اره و آله حدلراهلل عل آهذر صیلی  یتكند ح یكس او را درك من چرخود اوتخ و ه
آهذلر اتلخ چلرا یو ا لر مهله عللن خلدا نلزد   علهـا   رّب زدین فرولود یآهذلر بلود منلیعلن خلدا نلزد  

گلر، پلس مهلان عللن وكنلون و خمل ون خد یو ا ر نزد خلدا هسلخ علهل علها   رّب زدیند خفروا یو
ر ذات رلكله غ یكنلد. و اولا علهل یاد ولخلاو را زكند، خلدا هلن عللن  یآهذر دعا ویاتخ و هرچه  

شانند خن ب ر وارانند علوم حادثه خداوند عاو و ایاوتخ، آن نزد امئه ا هار اتخ. حلكه خود ا
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دهلد آ له كله  ین عللن ولیلكه نزد خداتخ و هلركس را كله خلدا خبواهلد از ا یآن خزاجن علوو
ن اتللخ كلله یللو ا لهــه ااّل اماشــا   وــن ع طــ . حشــیحیو ال خبواهللد چنا لله خللود فروللوده اتللخ

كند. چنانكله اولام فرولود عللن آن اتلخ كله آنلًا فآنلًا  یاد وخشان را آنًا فآنًا زخخداوند عاو علن ا
 یثخشلود و حلد یاد ولخل عه علن ولا ز یشود. و فروودند ش ا یاد وخاد شود چنانكه بر وا زخز

قلدر، عللن  یهسخ كه در شل ا گرخد یثخروند حه آ ان و حد ی عه امئه و یهسخ كه ش ا
ان رلاتلخ در و   وتط حاشلد كیسلید صاحج  رخكه حا شود. حاال كیس یاد وخامئه ا هار ز

ن وعلوم اتخ ینكه اوام حداند او را. و اخحداند كه ممكن اتخ ا یوردم كه اوام را صاحج عله
دانند، و  یدانند مهه را امئه و یاء وردانند و آ ه را كه انذ یا ور، مهه را انذمیدان یكه آ ه را واها و
داند ولكن از علن وكنون و خم ون كه در نزد خداتخ  یآهذر ویدانند متام را   یآ ه را كه امئه و
  وتلط و یلن اتخ اعتقاد صلاحج  ریداند واالك فط و ا یآهذر داده اتخ ویهرچه را كه حه  

رّب آهذلر هلن فرولود یو  علهـا   زدین مل رّب و خداوند عاو فروود  علها   رّب زدین ن اتخ وعینیا
و علهـا   رّب زدین دخلفروا یفروود و ول یشه وراد كرد علن او را چنانكه مهخو خدا هن زعلها   زدین
اد خللشله از عللن وكنلون و خملل ون بلر آن ب ر لوار زركنلد علللن او را و مه یاد ولخللشله هلن خلدا زرمه
و  اتلخ ذای یاو عله ینكه از براخخدا و ا ین بود شرح بودن دو علن از برایكند آنًا فآنًا. ا یو
 اتخ حادث. یعله

 آن علن وكنون و خم ون كله می وج ین اتخ كه وی امیگر كه اندك حاالتر روخد حاال وعین
د رل وج یآهذلر اتلخ؟ ا لر ولیا خلود  خلآهذلر، یا حعلد از  خلآهذر اتخ یش از  یدر نزد خداتخ،  

اهلل حاشلد. و ا لر  د اول ولاخل ختخ، پس او حاآهذر ایش از  یكه نزد خداتخ   ینه علهخخ 
آهذلر ید آن خلود  رل وج یآهذر حاشد. و ا ر ولید در حتخ  خآهذر اتخ، پس حاید پس از  ر وج یو

د خلن حایداند آن علن را. و حنلابرا ید از خود وطل  حاشد و هسخ و وخآهذر حایاتخ، پس الذته  
د حاال چطور شلد و چله بلود ردان یخ منخشد.  اآهذر حایعلن وكنون و خم ون، حاالتر از وجود  
ك خلد خن وطللج تلا شلایلا ی از بلرامی لو ین ویا یبرا یعلن وكنون و خم ون، حاال اندك شرح
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د برد و وراد ولا از رخواه یا از مشاها حقدر خود هبره یكخشاءاهلل هر د و انرن را حفههیاز ا ی رچ
و  یسلخ و شلرحرو خمل ون در نلزد خلدا چعللن وكنلون نكله خد ارلن اتلخ كله حفههین كلهات ایا

  تا خدا چه خواهد.می وج یو یلرتفص
اًل حدان ده و خللخواتللخ خللل  كنللد آفر یرا كلله ولل زهللایرار از آن چرحسلل د كلله خللدا چللهرللاوك

شد ان را،  دهخداند آفر یش از خلقخ و چنا ه ویده و عاو هبهه بود  خافررار از آ ا را نرحس چه
 دخفروا یكه و   قولهرده و علن او ااقذ  وث  علن اوتخ ااحعد حدلخرافرداند آ ا را كه ن یو

كونـه كعلهـه هبـا حعـا  كونـه  دانلد چله  یش از تلاخ  ونذلر ولیكله  ل یوثل  جنلار علهه هبـا مغـل 
ش از یدانللد چلله تللاخته وثلل  دانسلل   لل یهللن كلله او را تللاخخ ولل خواهللد حسللازد، و وقللیت یولل

دانلد حعلد از تلاخ . و  یش از تلاخ  چنانكله ولی ل ف او رارلدانلد كلنك و ك یتاخ  ونذر و و
ا  نیمهچن داند حعد از حنا. پس واضح شد كه خدا عاو  یداند چنا ه و یش از حنا وی اتخ ح ك

ف آن رش از خل ، چنانكه عاو اتخ حعد از خلقخ حه خل  خود، و از كنك و كیبود حه خل   
دانلد  یكنلد چنانكله ول ینسخ چه خلل  ولدا یخمذر اتخ چنانكه قذ  از خل  خمذر بود. پس و

 چه خل  كرده.
كله چله حعلد از  یك علهلخلكون. خك علن ولاخك علن واكان و خو خدا را دو علن اتخ: 

 را اول رلنیالنذ ده اتخ. حاال چون خداونلد علاو خلامتخكه چه آفر یك علهخند و خآفر ین ویا
ده در حتلخ رتذله خلآ ه را كه خدا آفر شد ان، ذهتا دهخاول آفر عینخاهلل قرار داده اتخ،  واخل 

ده و خلافررحاشد. و اوا آ ه را كه خدا هنوز خل  نكلرده و ن ینا وخ  ارآهذر عاو حه  یند و  خاو
ن ین اتخ علن وكنون و خم ون در نزد خدا و این، ایداند كه چه خل  خواهد كرد حعد از ا یو

ش یخدا عاو اتخ   عینخ اد العلن و العلةجیها  مغل ایكا. عل یاد اتخ اقت ایعلن قذ  از ا
 اتلخ چنا له رلنیالنذ ده شده اتخ در كلف دتلخ خلامتخاد علن و علخ. پس آ ه آفریاز ا
د او را، و آ ه ووجود نشده وث  آن اتلخ كله در كلف رنیب یدر كف دتخ تو اتخ و و ی رچ

عللاو حلله او  سللخ ورن ی رللسللخ چنانكلله در كللف دتللخ تللو چرسللخ و عللاو حلله او نردتللخ او ن



 

259 

 

 .سیترن
و  دخلفروا یكله ول   قولله تعلایلرده هر دو، حلدلخافررده و نخاحلاص  خدا عاو اتخ حه آفر

ده و خلنكه خلدا علاو حله آفرخآهذر وگر ای خدا و  نیواب سخ فریقرو ن   ون علهه ط . حشیحیال
 سخ.رده نخافررآهذر عاو حه نیده هر دو هسخ، و  خافررن

وكنون و خم ون اتخ كه در نزد خداتخ كه هرچله از آن عللن را حاال حداء در آن علن 
شود  یزها وردهد و حداء در آن چ یخواهد ابراز من یدهد و هرچه را كه من یخواهد ابراز و یخدا و

ر هلن یخ و اراده خلدا  تشلته حاشلد و تقلدركه هنوز حتهاوه خل  نشده اتلخ و ا رچله حله وشل
دن حه او ا رش از رتیده. وث  تاخ  جنار ونذر را  ررتكرده و ق ا هن منوده ولكن حه او ا ن

ر ونذر رگر غخكه ونذر شد د نیگر حكند. پس مهخد ی رتواند او را چ یكه هنوز ونذر نشده اتخ و و
ا خنجا خ. و خدا در اا اثذایخحاشد  یده اتخ حموركه حه او ا رت آن ینكه از براخشود وگر ا یمن

 ثغ .خشا  و خحو اهّلل وامی دخفروا یكه و وله تعایل  قرا اثذات، حدلخكند  یحمو و
ا اتخ و رن علن نه در نزد انذید كه علن حداء علن وكنون و خم ون اتخ و ارپس دانست

در  اتلخ. حلاال جلاهیل حاشلد، غلایل ین علن در نزد امئه ولید اخحگو نه در نزد امئه. و ا ر كیس
ن یلخوشلحال هلن حشلود بلر ا یاتخ و اندك آهذر جاه  حه علنید  خنجا اشتذاه نكند كه حگوخا

د خلآهذلر دارد، و حگویحا   ن هن جاه ، پس وناتذیتیآهذر جاه  اتخ و ایوطلج كه چون  
، حلكلله  حاشللد حعیضلل یآهذللرم و وثلل  او وللی  نیحللاال وللن جانشلل از صللفات وللن. حاشللا و كللطك

ه خل  شده اتخ داند و اوا آ  یده نشده اتخ و خل  نشده اتخ او منخ كه آ ه آفرمی وج یو
اهلل در كف دتخ  اهلل اتخ و مهه واخل    واخل رط بر  راهلل اتخ و حم آهذر اول واخل ی 

او را. پس آ ه هسخ آن را  ینیب یدر كف دتخ تو اتخ و و ی رند چنا ه چیب یاوتخ و و
هسلخ . و هسلخ را سلیتردانلد وگلر ن یسلخ و الذتله منلرسلخ كله نرداند و اولا آ له ن یآهذر وی 
د هسللخ خللرا هللن نذا سللیترسللخ دانسللخ و نرد نخللسللخ، هسللخ را نذارسللخ را نردانللد و ن یولل

را و هسلخ كلرده،  ی رلن خل  كلرده اتلخ خلدا چیدانسخ، وواف  حمكخ. پس ا ر حعد از ا
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سلخ اتلخ. و هرچله را كله خلدا خلل  راتخ كه ن سیترداند و اوا ا ر ن یآهذر او را هسخ وی 
خدا و  یخ خدا و اراده خدا و قدر و ق ارشانند وشخراكه ایز كند، یشان خل  وخكند حه ا یو

شان متام كرده و او ا منوده اتخ او را. پس ا ر خبواهد كه خرا حه ا ا ر هن متام كرده حاشد خلیق
كنلد.  یا اثذلات ولخلشلان حملو خز حله ارلا اثذلات كنلد، نخن خلِ  متام و او ا شده را هن حمو كند یا

ا لاء و صلفات خلدا  شانند ا اء و صفات و وعایخو حكن خدا و اشانند اور خنكه اخههخ ا
 آخر. ایل اه و لسانهخه و حنن جنغه و یفنحن وعان اوا املعاین اند كه چنانكه خود فرووده

د خن حلدیا  وعینمیخواه یكون وخآهذر عاو اتخ حه واكان و واید  خدرنكه شنخحاال ا
د اتلخ كله رلار وشلك  اتلخ و اورار حسلراوا حسل اتخ و یفخار شررِد حسخن حدی و امیرا حفهه
كله ولادر حله دهلان  فل  خلود  ان را كه وث  غلتایین بی امیآتان منا یحطور شاءاهلل تعایل ان

 د، وناتج فهن مشاها حشود.خمنا یوناتج و
اد را كلله یلاز صلفحه ا هللر جلزی علینخاد منلوده یلكدفعلله اخعلًا راد را  یلخلدا صلفحه ا

 یرا در ترود جاها قرار داده، و اجزاء دهر یقرار حدهد، وث  اجزاء ترود سخ در جایخحا یو
كدفعه جاها قرار خرا در ولك جاها قرار داده، مهه را  یرا در دهر جاها قرار داده، و اجزاء ولك

ن یلاء و اجزاء ار  اوقات و ازونه و اوور و اشرن عاو عرض از اول آدم تا خامت،  یداد. وثًط ا
ك خلرا در  یخود قرار داد و خل  كرد حا هن، لكن هركداو یا از احتدا تا انهتا مهه را ترجاعاو ر
خود  یكه خواتخ بر تر جا یئرك شخو  یك اورخ یاز برا یك  ورخو  یك حلدخو در  زوای

د و خرا صطح د ی رك چخ كند و هر وقیت ین عاو را چطور خل  ویدانسخ كه ا یقرار داد. و و
 ید  لورخد آفرخخمصوص كه صطح د یئرا شخخمصوص  و بر آن وكان و شخیص در آن زوان

اء خمتلفه حطرق خمتلفه و چنان اتخ كه اآلن هركس كه از اه  ركه از حمكخ صالح بود بر اش
 كه در هبشخ هسخ دارد، و حه نعهیت یجا كه هسخ وقاو نین عاو در مهیهبشخ اتخ در ا

ن اتخ ا رچه در ا ن عاو ین عاو اتخ ولكن در هبشخ اتخ. چون از ایكه وال اوتخ وتنعك
ن بوده در آن. چنا ه خوای ید آجنا را وخرفخ و د و  ینیب یو داند كه مهان بوده اتخ كه وتنعك
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نلد یب یومون حه هاهر ول ینیب یو آ ه تو در خواب و ینیب یر او را حه هاهر ورحعد از دو تال تعذ
جللا در دللش نقللش  نیاو در مهل ینیللب یدر علاو وثللال ول ن را كلله تلو در خللوابیل. و ایداریلدر ب
ج اتخ در رمناتخ و آ ه در غ جرنه غراتخ و آج منای نه متامرنكه دل او آجخشود. ههخ ا یو

ند یب یكذاره خل  كرده، ومون وخنده بر وا را خحندد و چون خدا  تشته بر وا و آ یدل او نقش و
نده را هن آ ه در نزد خ و آمینیب یوا  تشته بر خود را منك چشن، ا رچه خنده وا را حه خ تشته و آ

  رلشلود در او   یاتخ ونطذ  ول نه قلج ومون را صفایرد. پس چون آجخ دمیوا نذاشد خنواه
ش  ردیا یاخ  دررنده چنا ه  خ تشته و آ  یاخنكه درخده ههخ اخاد در دل امئه ا هار ونقك

ش و پلس و واقذل  و ی و امئه واهلا را و  لمی تر یبر او وحاشد و واها  یخود و یاد در تر جایا
ا بلر تلو خنه در ی تر یا وخن درینند. پس تو در ایب یاد ویا یاخك چشن در درخواحعد وا را حه 

  ترد. یو
شلود ا لر حله متلام دل و  لوش و هلوش خلود  یاز وسلاج  حل  ول یاررن كلهات حسلیاز ا
داتلخ، یكه در افل    ین قرو یعه كه ارو ش سخ در تینك رن  له خطیف د، از آنخولتفخ شو

 یاخلاز در دالشهدا در جایرن اتخ كه چون تین ایدالشهدا. و تخك اره آ ان اتخ بر تخ ر
دالشلهدا رنكله چلرا بلر تخا یاز بلرا ر كرده در آ لان. حلاال ولَثیلرشتر تأثیاد واق  اتخ ذهتا  یا
و  ایخلك درخن زوان را ی امیكن یرض ون اتخ كه فیش از شهادت ایه كرده اتخ آ ان  خ ر

زد از آن تلن  و حله رو ووجها برخ ا بزیخان آن درركه در و یك تنگخدالشهدا را رشهادت ت
ر كرده اتخ حه للج را خورده ولكن تأثخان دررا. پس ا رچه تن  در وخا راف برود تا لج در

ا خللر كللرد بلر للج دررأثاد واقلل  شلد و تلیلا یاخلان دررللدالشلهدا هلن در ورا. پلس شللهادت تخلدر
ا، و مهه را و اولرك از انذخو هر یسرو ع  و وویسمیر كرد بر ح رت آدم و نوح و ابراهرچنانكه تأث

ن یلش از شلهادت آن ب ر لوار و از ایر كلرد  لرنلا تلأثرستند بر آن ب ر وار. حلكه حله آ ا لا و زوخ ر
 نند آودند در نزد ح رت وویسر  خواتتند خدا را بذراتراج  له اتخ وسأله كوه  ور كه حین

از  . پلس ولویسمینلرد تلا ولا او را بذخلای بنینكله حله زولخد اخو از او خواتتند كه حه خدا عرض منا
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 تلا تللو را نیدر زول اییلانلد كلله تلو ب  خواتلتهنیخ علرض كلرد خداونلدا حنللد ان تلو چنلرلزحلان رع
د ولكلن خلو هر لز خنواهنلد دخ تلرلرع عینخد ورا، خد یند. پس خدا فروود هر ز خنواهخوطقات منا
ان رعرهستند از ش ی ل  كه قووینیاز رخسار كروب ید حه كوه. پس چون نظر كردند، نوررنظر كن

ه شد و تهیر ل  تابرح رت او ه ذرك ك قسن خقسن شد:  د بر كوه و مهه اه  او توختند و كوه ذرك
ك قسن از آن خفخ و ا رخك قسن از آن حه درخاتخ كه در هواتخ و  ین غذاریآن هذاء شد و ا

كله  ن هذلاییلوش شد. حلاال اهیب  اتخ و وویسنیاتخ كه در زو ی، و آن غذارنیحه زو
هلن  ش از ولویسین  لیلمهان هذاء اتخ كله از آن كلوه برخاتلته. و ا ینیب ین هوا ویان اردر و

 ر كرده در واقذ  و واحعد.ربوده و تأث
ن یلخلود و ا یك را بلر جلاخكرده، هركذاره خل  خاء را خدا ر  اشرحاال وعلوم شد كه  

خلود  یا بلر جلاخل ترد و در یا وخكه در در  وث  آن كشیتمی تر یاتخ كه واها بر آن و ایخدر
شلتر بلر تلو ین و  یلد حعد از اخاتخ كه از دتخ خواهد برآ از وعای یاررحس هسخ. حاال چه

خ كنلد راولده كله وعصلرن ارلشلود، ا رچله هنلوز در دن یكه كور وتولد و كند. وث   فیل یر ورتأث
كنلد. پلس  یول یكلور یكرد كه او اقت ا یخ را وراوده بود، مهان وعصرا نرولكن ا ر كور حه دن

ر كللرده اتللخ؛ وثلل   فلل  حراوللزاده كلله خللود قذللول كللرد رش تللأثیتش آنقللدر اتللخ كلله  للروعصلل
عقلاب  یخ را كله كلوررن وعصلیلن كلور هلن قذلول كلرده اتلخ ایرا و عقاب او را، ا یحراوزاد 

د خكه از دتخ تو حا ا، و آخرت هن حراوزاده حه جهمن خواهد رفخ. و حسا ثواهبایروتخ در دنا
 نیشللود. و مهچنلل یدا وللیللدر قلللج تللو   كنللد و صللفای یر وللرشللتر حلله تللو تللأثید و ثللواحش  خللبرآ
ووجود  او را، وان  وفقود و وقتیض ش از آنكه تو  لج كینیاز اوورات اتخ كه   یاررحس چه
داشمت و خذلر آولد  یهبهراه وكار یدر كرحط بودم و حار كه بر ون اتفاق افتاد وقیتشود چنان یو

كله در حلرم بلودم  چند هبهراه او داشمت كه ضلرور بلود، در وقلیت كه آن را دزد زده و چون كتای
آوده و او را دزد زده  یخذر حه ون داد كه وكار وقخ كیس كردم. پس مهان ادم آود و دعاییب

 را در تلفر داشلته حلایش  تلو هر لاه كیسلنیانلد. و مهچنل اند و كتاهبا را آورده را نذرده ولكن حار تو
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كله  ینیلب یكه خداونلد او را برتلاند و ول كین یا پنجاه روز راه حاشد، دعا وخا رچه تفر او چه  
ا پنجلاه روز خلو وسلتجاب شلده و خلدا چهل  روز  یا پس فردا او آود و تو اوروز دعلا كلردخفردا 
و  كلین یدعا ول یدانسخ كه تو ك یرون آورده و او ویكه بوده اتخ ب یتخن او را از والیا ش ازی 

  كلرد تلا ولان  وفقلود و وقتیضلنیشلتر چنلیخواتلخ حكنلد، ذهلتا   یتو را هن وستجاب و یدعا
 یا را بر ترجاخن درین اتخ كه خداوند عاو مهه اوورات و اجزاء ایووجود  ردد اوروز. پس ا

كذاره خل  كرده مهه را ولكن در زوان خود و وقلخ خد و وقخ خود قرار داده و خود و وقام خو
ر ورشد آن و یك اورخخود، و هر وقخ كه زواِن  او  شلود و وقتیضل یشود و وان  او وفقود و یسك

ك خلنلا خام و بلر واههلا و تلاذها و مهله اخل بر ازونه و بر اوور و اوقات و امی تر یووجود. و واها و
اح و برجلااتلخ  ایخلدر كله بلر ولا  تشلته واكلان اتللخ و  خلود قلرار دارد. حلاال تلاذهای یولوك

طند رن چون حمهیاهلل عل كون حه نسذخ حه واها ولكن امئه تطمخد واخاید بر وا بخكه حا تاذهای
ن یلخلود. و ا یك را بلر تلر جلاخك چشن، هرخكون را حه خنند مهه واكان و وایب یا وخن دریبر ا

دانند و آ ه دعا كنند  یكه امئه من ین، و علهیه امئه ندانند و حدا حشود در اسخ كرن ی رعلن چ
داننلد، آن علللن وكنللون و خملل ون اتللخ كلله در نللزد  یدهللد و حللدا در آنسللخ كلله منلل یاز او خلدا ولل

دهد حعد را و آ ه را كه خدا هنوز نلداده اتلخ و آ له را  یر ورینكه حداء تآخخداتخ. ههخ ا
شود؟ پلس  یشان اتخ چگونه حداء وخرند و در دتخ ار  یكنند و از خدا و یو كه آنًا فآنًا دعا

شلود و  یاد ولخدهد و در علهش ز یكنند و خدا هن و یو دانش از خدا و ادیخشه  لج زرمه
اد شده. پس هر چله خلل  خآهذر اتخ و در علن او هن زیاد حشود در خلقخ از دعاء  خآ ه ز

ن اتلخ یلشلود و ا یاد ولخلد هلن خلل  شلود در عللن او زشده اتخ در علن اوتخ و هرچه حعل
. ادیخدهد حه او از ز یخبواهد از خدا، خدا هن و ادیخآهذر زیاز خدا، و هرچه   ادیخ لج ز

ات خملوقات در علن   هسخ كه  ینكه ولكخآهذر هسخ و چگونه نذاشد و حال ایپس مهه ذرك
ن ولك از جانلج یداند و ا یده وخه حارنده را حه هرجا كخ  قطرات حاران  تشته و آرحساب  
  رر حللدلرللح للرت او یاتللخ از نوكرهللا ین اوللر و نللوكریللر وللأوور شللده اتللخ حلله ارللاو ح للرت
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ك از خلو آن ب ر وار اولر كلرده اتلخ هر عتنایاّ. املالجكة خلّااونا و رّاام شد خفروا یكه و قوله
ها و ا اء آحاء و اجداد  وورچه  ررا فرووده اتخ كه ا اء   یچنانكه ولك یوطجكه را حه اور

ن هزار یك از هزار هزار عاو چندخ در هرنین عاو. و مهچنیشان را حداند در اخشان را و مشاره اخا
ن عاهها را ون ذط و و ذو  و برقرار و وعهور داشته یكرور ولك را اور فرووده اتخ تا اور اه  ا

چنلد و مهله اهل  هلزار هلزار علاو حنلده و یوخ برتوانند كه تر از خلد ینا منخاز ا یكتاخحاشند و 
راكه یشان حسته حه فروان اوتخ زخات و ممات ارنا و حخ  و ونقاد آن ب ر وارند و اور مهه اروط
 ردانلد حله هلر  یاتخ كه بر ناخن آن ب ر لوار اتلخ و ول ین عاهها در نزد او وث  انگشتریمهه ا

اد چنانكله یلا یاخلط اتخ آن ب ر وار در درر رف كه خبواهد و حه هر ور كه خبواهد. پس حم
 اد در كف دتخ اوتخ.یا یها ن صفحهیمهه ا

 نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «وسوم س یووعظه ب»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال
 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاا ن و لــال اعــ

 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع
كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 

وا موین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هیو ن اذا رجعوا النذر
ان صلللفات خلللدا و یلللشلللد حللله ب یفه ونهتلللخه شلللرخلللن آیلللر اركلللطم ولللا در تلللاب  از تفسللل

مشا كه  یحاشد برا شاءاهلل حای  تاانمی و یواند كه اوروز و ی رحه مشا دادم، اوا چ دتتورالعهیل
از وساج   یكخس ا ر هزار حاب از او وفتوح  ردد. و چون مهه وساج  وا وربو  هبن اتخ، پ

د و رلشود ا ر دل حده یمشا كه هزار حاب از او وفتوح و یشود از برا یو ز حایرد نروا را هن حفهه
اد رف  خللد. آن هللن حشللر  آنكلله حعللد از راد رف  برآوللده حاشللخللد و در صللدد ر الللج فهللن حاشلل

نلد مشلا را، حاشلا. خ كخلاد رف  كفاخلد و مهلان رلنكله نفههخد نه ارد وسأله را و ضذط مناجرحفهه
مشلا نله آ له را كله  ید رلر دارد بلراخلدررود، آ له را كله فهه یادتلان ولخد از خلرراد حگخلآ ه را كه 

 د.خدرنفهه
كه از خملوق اتخ،  ن اتخ كه هر صفیتید ارد حفههرحاال نوع صفخ خدا را ا ر خبواه

كله  صفیتسخ. و ركه خل  وصف كنند، آن صفخ خدا ن سخ؛ و هر صفیترآن صفخ خدا ن
ّبك رّب د خفروا یكه و   قوله تعایلرسخ حدلر  نیخدا ال یر خدا وصف كند، از برارغ سغحا. ر

ه اتللخ ربك تللو ا عللینخه. خللآخللر آ ایل صــ  .خالعــّت  عّما للد كلله تللوی یپللاك و ونللزك ت و او  حممك عللزك
از ا رلننلد انذمیتو اتخ از آ ه وصف كرده حشود هركس كه وصف كند، و بر تطوتند و ا یخدا
  خداتخ و محد خمصوص یكه ال   خدا حاشد، و محد اتخ وصیفیحكنند كه ال نكه وصیفخا
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ر او بر او ركه غ   او، نه وصیفین اتخ الیخود كرده و ا یكه خود برا ن اتخ وصیفیاوتخ و ا
  صلفات را از رلكنلد   د حنلده نلیفخد خدا را احدًا، حلكه حاخوصف منا تواند كیس یحكند. پس من
نكه خههخ ا الص ات عنه ا نیفیكهال التوح اند د چنانكه فروودهر اتخ كهال توحنیخدا و مه
ر رلاو ن اتلخ كله ح لرتیلر از ذات وقلدس اوتلخ و ارلر از خداتلخ و صلفخ او غرلصفخ غ
كل م ة اّّنا ا فروودند ن اتخ كه صفات ید كه حاصلش اخآخر حد ایل راملوموفیلش اد  

خلدا، راجل  حله صلفخ خداتلخ نله حله ذات او و ر ذات اتخ پس آ ه وصلف كلرده شلود رغ
 ی رل چمیشلود. پلس ا لر خبلواه یرتلد و ذات وقلدس او ووصلوف واقل  منل یچ حله ذات او منلرهل

د و خللا د وصللف خللدا نكللردهرللر از ذات اوتللخ و آ لله وصللف كنرللد صللفخ او غرلل كلله حدانمیحگللوج
آ له را كله خلل  كلرده   كه چون خداوند عاومی وج یاو را ادراك كرد، و یچ ودركرتوان حه ه یمن

از او در تو قرار داده اتخ و ذات تو را منونه  یا از او در تو قرار داده و آ ه هسخ منونه یا منونه
وـن عـرف ن سـه  ن اتلخ كله فروودنلدیلحله خلدا. ا یبذلر نكله از او یپخذات خلود قلرار داده تلا ا

ّبـه حلله  ینكله تللو ولأوورخخلدا را، ههللخ ا ن حشللنایسیلاتللخ كله حلله ا ین ولدركیللو ا فقـاعرف ر
. پلس خلدا ذات تلو را خلل  كلرد از كه ذات وقدس خدا را حشلنایس توای یشناخ  خدا و من
شلناخ  خلدا  یاز بلرا یولدرك كیسل یخلدا را و از بلرا نكله حله او حشلنایسخنور نفس خود تا ا

ن ینكه حا اخسخ و حال اراتخ خملوق خدا و خدا ن ین نورین ذات. و وعهتا ایسخ وگر ارن
شود. پس هرچه هسلخ  یاتخ از صفات خدا و ذات خدا ادراك من صفیت چه را درك كینهر

رون یللب یاز وللدارك درآوللده و خللدا حلله وللدرك یصلفخ خداتللخ و خللل  خداتللخ كلله حلله وللدرك
حـو و رلـو ال ثالـ   ا خلل ، چنا له اولام فرولودخلا ح  اتلخ خد دانسخ كه خد. پس حاخآ یمن
ا صلفخ خلدا و خلا خداتلخ خلنلا، و خر ارلنلا و نله غختخ حا اا نه ثالیث رمهایفها و ال ثال  ایب

 ندارد. ثالیث
علًا ر خلل  خداتلخ و ب ر تلر و اشلرف و اف ل  از خلل   می آولدنیحاال از خدا كه پلاج

آهذر اتخ و ی  صفات خدا  رند ذهتا ب ر تر از  خ اتخ و چون خل ، صفخ خدارنیالنذ خامت
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فند و اوللام فروودنللد اتللن صللفخ اتللخ و خللدا خشللراهلل چهللارده نفللس    وللاخل رللاشللرف از  
 علینخ حنن واهّلل االمسا  احلسن دخفروا یز اوام ور كه نمینیب یو و و هّلل االمسا  احلسن فرووده اتخ

حلدتر اتللخ  ن را اعتقلاد كنلد از ناصلییلر ارلغ خلدا. حلاال ا لر كیسلل ی واهلل ا لاء حسلنامیولاج
چنلد را  فتله اتلخ، حلا  یر اشلعاررلدرحاره ح لرت او ناصی د تینك خاحلد نكه ابن ایخههخ ا

نداشته حاشد از او حدتر اتخ. از  ی اعتقادنیعه چنرداند، كه ا ر ش یفه ورنكه عهر را هن خلخا
 د:خ و ی له و آن

 صلللللفاتك ا لللللاء و ذاتلللللك جلللللوهر

 

 وللن صللفات اجلللواهر ء اهعللای یبلر 

 

 د:خ و یو و
 ة الللللللیتیلللللللللللللخ افعللللللال الربوبرتق

 

لك وربلوبعترُت هبلا    ولن شلكك اقك

 

 د:خ و یو و
 اردر ولللا كانلللخ اللللدنرلللواهلل للللوال ح

 

 و وللللللللا  لللللللل  اخلطجلللللللل  جمهلللللللل  

 

 د:خ و یو و
لللك حاتلللط اللللل  للللوال مماتلللك قللللخ اقك

 

 وللللللن تشللللللاء و متنلللللل  أرواح تللللللمی 

 

كله ا للر مشاهللا  ك حله نظللن درآورده، از صللفهتایخللك خللآن ب ر لوار را  ی صللفهتانیو مهچنل
قتلًا و رد حقرلد حدانخلاهلل حا شلان را صلفاتخن اتلخ كله ایلجمهلش ا د وركن ید وحشخ وخحشنو

ن یلا ن اتلخ كله قاعلده علرییلحاشلند ا یاهلل ول ن صلفاتهیاهلل عل شان تطمخنكه اخبرهان بر ا
عللاو اتللن فاعلل  اتللخ و اتللن در   للوی ینللد چنانكلله وللخ و یاتللخ كلله لفللظ عللاو را صللفخ ولل

ن ا لاء، مهله صلفات یلخال  و قادر و اوثال ااصططح امئه صفخ اتخ. پس عاو و رازق و 
او را  یا و خواننلده« اهلل علاو» میسلخحنو یكاغلت یخلدا. حلاال هر لاه بلر رو یحاشلند از بلرا یو

ن هلن صلفخ خداتلخ ولكلن یل؟ حاال ا«اهلل عاو»خواند  ینكه وخخواند هز ا یخبواند، چه و
از  یا ن را حا قطعلهیخ اخاتخ  ا ، صفخ  فتین. چنانكه هر اه حه زحان حگویصفخ نوشتین
و وصلف  یآور یرون ولیلو ب كلین یج ولرلن را تركیلو حا شش و لج و دندان خلود ا یا هوا  رفته
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. حاال الزم نكرده كه صفخ خدا حا یسخنو یرا از وركج حا قلن در كاغت و ن نوشتینی. و اكین یو
 یا بر روخه در كاغت نوشته شود، نكخا اخا حا وركج نوشته شود، خهوا و دندان و زحان  فته شود، 

گر هن نوشلته حشلود خد ی ، حلكه ا ر حه خطرا نستعلخا شكسته خگر خبط نسخ حاشد خد ی رچ
 كیس یر فرنگرا غخسد او را ب حان و خط خود خحنو یگر نوشته حشود، چه فرنگخد یا حه ودادخ
نوشلته شلده اتلخ   آن را لكلن صلفخ خداتلخ كلهمی خبوانمیسد، ا رچه وا هن نتوانخگر حنوخد

نا حا قلن خندارد كه مهه ا یگر. حاال ل ووخد یو چه لفظ یحاشد و چه لفظ هند یچه لفظ ترك
و  از چوب حترایش یسخصفخ خدا را حنو یخواه یرا كه و شود كه حرویف ینوشته شود، حلكه و

 نلا را بلرخ، چله ایدرن حلروف را كله از چلوب تراشلیل. حلاال او حلا هلن نصلج كلین درتخ كلین
 ی، چه حرفها را جدا جدا قرار حدهنیزو ی، چه بر روگر نصج كینخد ی رچ یا بر روخ یوارید

 حاشلد و نیداند. چه وتصل  حله زول ینا را صفخ خدا وخز خواننده ار، نو چه حا هن نصج كین
از قطعه قطعه  ن حرفها را كیسیچه ونفص ، چه از چوب حاشد و چه از  چ و آجر. و هر اه ا

داخل   هلن كیسل نكله اتلتخوایخا اخلسلد، خنا حنوخاز صفات خدا را حا و صفیت وشخ حسازد 
گلر خد یا خطلخل  كه حه خط وا نذاشد و حله خلط كلویفمیكن یحكند و فرض و ن حروف  وشیتیا

گلر خد یا قلووخلخبواننلد  یسلرا قلوم عخلخواننلد،  یاو را ول ، قلوم ولویسمی خبلوانمیحاشد كه وا نتوان
خبواهند كه  یسراز ح رت ع یسرنكه قوم عخسخ؟ و ا ر ارخ خدا نن صفیا اخخبوانند او را، آ

رد و اكل  و شلرب هلن حكنلد، چطلور رلن راه بلرود و حلرف بزنلد و زن هلن حگیلاو را روح حدهد و ا
 نیآهذر حه تخن درآولد. چلرا چنلیدر كف دتخ ح رت   یك تنگخنكه خشود؟ و حال ا یو

ن در و یصفخ خدا نذاشد، ح شخیص  ان وردم.رو جمسك
سد و خن ا ر خدا صفخ خود را حا قلن قدرت و وداد قدرت و خط قدرت حنویپس حنابرا
ن حشود و در و هن حكند و وعهتا اتن خدا  رد و اك  و شریران وردم راه برود و زن هن حگرجمسك

ن وحشخ كرد؟ یسخ از اخج دارد در ولك خدا؟ و چرا حارا چه عخحاشد و صفخ خدا حاشد، آ
نكه وا حه خلخ اوام خود را ندانسخ و حال ارف  تینك  د ناصیخاحلد بن اید حقدر اخو چرا نذا
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اهلل اتخ و اتن  اهلل اتخ و صفخ ر، اتنر كه ح رت اومیا  ثاحخ كردهنیحمكخ و ادله و براه
ك از خلل  خللل ، صللفات خداتللخ و از هررللن اف لل  از  یخللدا صللفخ خداتللخ. پللس حنللابرا

خلدا آن ب ر لوار اتلخ. پلس صلفخ  یه صلفهتاخدا اف   و اشرف اتخ. حلكه مهل یصفهتا
ن ب ر لوار یلن ب ر وار اتخ عللن خلدا و ایاز صفات خدا عاو اتخ و ا یكخار اتخ و رخدا حس

نكه از زاح و وازو صفخ عاو نوشته حشود خخ خدا. چگونه نه و حال اراتخ خود عاو و عاه
حا قلن قدرت و خط قدرت سد صفخ عاو را خنكند، و هر اه خدا خود حنو هن كیس و وحشیت

 ردنلخ را  یو ر هلا یو و لطرب حشلو او، تو وحشخ حكلین و وداد قدرت و حه التفات كتای
  صفیتنیخدا چن ین؟ كه تا حشنویاتخ ا حكند. چرا و چه وریض ینه تو تنگرو ت خ كینرت

اك  و  رود و یان وردم دارد راه وررا حا قلن قدرت و وداد قدرت و خط قدرت نوشته و زنده درو
 چ وحشللیترهلل اهّلل عــامل  یسللخكنللد، اوقاتللخ تلللخ حشللود؟ و اوللا ا للر حللا زاح و وللازو حنو یشللرب ولل

اهلل حلا قلللن  د كله صلفاترلگلر وحشللخ وكنخد. پلس حلاال دررتلان یهبلن منلل د و اضلطرایرلكن یمنل
سللخ، رر هللن نیپلت چللارهجـّف القلــن قلدرت و وللداد قلدرت و خللط قللدرت نوشلته شللده اتللخ و 

خ خد و حطور حشرخمنا یرود و اك  و شرب هن و یان وردم زنده اتخ و راه ورونوشته شده و در 
اهلل نوشته شده اتخ و  اهلل نوشته شده اتخ و نفس كند حا وردم. و حاال صفات یهن تلوك و

ن ینوشته حشود ا یخبط  اد حیحكلهة ونه امسه املس اهلل نوشته شده اتخ خبط قدرت. ذات
 وشخ و اتتخوان حروف او نوشته شود و خوانده شود او را الذته  نكه از  وتخ وخصفات حه ا

ز آن كه رنوشته شود، ن و وداد وثایل و قلن وثایل . ا ر خبط وثایل وی یاهلل و ا اءاهلل و صفات
 هر اه خبط نین صفات خداتخ. و مهچنیند كه ایب یخواند او را و و یاه  عاو وثال اتخ و

خوانند. و هر اه حا وداد و  یته حشود، اه  عاو نفس آن صفات را ونوش و قلن نفسای نفسای
و  یا حا وداد فمادخخوانند. و  ینوشته حشود، اه  عاو عق  آن صفخ را و قلن و خط عقطی
خواننلد. حلاال هر لاه خداونلد علاو حلا  ینوشته شود، اه  فلماد آن خلط را ول یقلن و خط فماد

ا خل، آر كلتایرلاو سد صفخ خود را وثل  ح لرتخت حنودتخ قدرت و قلن قدرت و وداد قدر
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د كله دو خنلود زاح و ولازو خشلو یو ا رایضخدارد؟ آ دارد در ولك، و وحشیت یرانشدكن حاهلل ع
لیت ن چله ولریضیاهلل؟ ا نذاشد صفات ر كتایراهلل حاشد و ح رت او صفات  اتلخ و چله مهك

د كله خداونلد علاو خلا دهرا نشلنخلسلخ؟ آرناهلل  د؟ وگر صفاتر حداننیاتخ كه اوام خود را چن
د خلفروا یو ول حنـن واهّلل االمسـا  احلسـن دخلفروا یر ولرو اوام در تفس و هّلل االمسا  احلسن دخفروا یو

ه و براهنیاتن صفخ اتخ. و مهچناالسن م ة  مشاها كله  ی برامیا ار ثاحخ كردهر حسنی حه ادلك
ف خد چهلارده نفلس شلرخسخ و صفخ خدا حارر نگخد اهلل، حلكه خدا را صفیت شانند صفاتخا

ن و زنده در و رنلد. پلس ر  یكننلد و زن ول یرونلد و اكل  و شلرب ول یان وردم راه ورحاشند و جمسك
، حلله صللفات، ذات می للوج یاهلل و حلله صللفات خللدا صللفات خللدا ولل شللانند صللفاتخكلله ا  رلحتحق
كله اللف حلرف بزنلد، ا لر  ر صلفات؟ هر لاه حنلا بلودرتوان  فخ حه صفات غ ی. و چه ومی وج یمن
 از حلاء نی فلخ ولن الفلن؟ و مهچنل ین اتلخ كله ولیل؟ نله ای رلاز او كه تلو چله چ یدر رت یو

ن حروف یك از اخ از هرنید ون تامئ و مهچنخ و ی، ود ون حامئ. و از تاء برریسخ و ی، وبرریس
ا حه خ؟  وی ی ومیجا تو حه الف، خ، آمیر خود را.  تشترد نه غخمنا ی، اتن خود را ذكر وكه برریس

؟ الذته حه نی عنی، و حه ع وی ی ومی، جمیو حه ج  وی یا حه الف الف وخ؟  وی ی ونی، عمیج
سخ كله حله اللف رر نیپت گر چارهخن دیر از ارو غ  وی ی مننی، و حه دال، عتو دایل  وی یالف من

فات خدا و حال  صمیا نگوخ؟ آمیو حه دال دال. پس ون حه صفات خدا چه حگو الف حگوی
اند و چاره از دتخ رفته اتخ و  اهلل شده ر و حاال صفاترشانند الغخاهلل ا نكه از ازل صفاتخا
. چه  لوها پاره شود و چه نشود و جّف القلنن را خشك شده اتخ، یكه نوشته اتخ ا یقله

 وااتاهن اهّلل ون ف له؟ ساو. الناس عّحیام  كند و چه نكند. یها تنگ نهرچه ت
ن یلكله از ا یا نهرر، پلس تلرلال غ ن شد كه حه اتن عاو خدا عاو حگلوییجه ارحاال نت

نكه وا خن دمشن خداتخ حالذداهه. ههخ ایكند الذته در او عداوت امئه ا هار اتخ و ا یتنگ
دارد كله   قلدرینینلد و صلفخ خلدا خلل  خداتلخ و خلدا چنلخشان صلفات خداخ امی وج یو

خ از او ی  افعال ربوبروقام خود كند تا   د قرار دهد و او را قامئخل  كند و صفخ خو یا حنده
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 از افعال خدا كه از او تر نزند. نكه مناند فعیلخا ترزند؛ حیت
كله نوشلته شلود،  ینوشته شود و حا هر وداد و قله یاحلاص ؛ صفخ خدا ا ر حه هر خط

فخ خداتلخ و خمللوق د قدرت و قلن قدرت و وداد قدرت نوشته شود كه آن صخا ر حا  حیت
للخ و یللسللخ. پللس هر للاه تللو حللا ارن خللدا نیللر خداتللخ و ارللخداتللخ و خملللوق خللدا غ ن ذلك

و بواتطه شش و دهان و  اتخ جسهای یئرن هوا را كه شیاز ا یا قطعه یرراضهحطلخ حگ
لج كلینیلللج و دنلدان ا اهلل  ن صللفاتیلن را و ایلا یاهلل حنلاو ، صلفاتیاوریلرون بیلو ب ن را وركك

د قلدرت و قللن قلدرت نوشلته خلن جطللخ و عظهلخ كله بواتلطه یر چرا حا اراو  رتحاشد، ح
اتللخ كلله  یاتللخ؟ پللس او ا لل ن چلله نللاخویشیللاهلل؟ حاشللا، ا شللده اتللخ نذاشللد صللفات

  صفات خود را و هرًا در او نوشته اتخ كه مهه صفات در اوتخ چنانكه رخداوند عاو  
كن انـا  دخفروا ی، ویو چه ا  صفیتو چه  ی رچ تو چه ا ر از آن ب ر وار برریس انا العـامل انـا احلـا

ق انا القا انا  ا انا شجر    یبیانا ذات اهّلل العل  انا االمسا  احلسنمیاملالك انا اخلالو انا القادر انا الراز
ر انا ینا الغصوم انا ماسن االرزاق انا ال اعل ایانا الق یر انا احلیانا املج انا الویل انا املویل یسار  املنهت

كله  ید. زخفروا ید مهان اتخ كه بوده و وخنا آ ه را كه حفرواخو اوثال ا عیالسه   صلفات رلرا
 ر. و صلفخ كلیلر اتخ ال غنیقتًا و مهرن هسخ حقیسخ و مهه در اخن اتن ونطویخدا در ا

را كه  ن ب ر وار اتخ حدون شك و ش ه و هرچه از صفات خداییخدا و صفخ ب رگ خدا ا
 ر و نگفته اتلخ وگلر آ له شلأن اوتلخ. حلیلرده الغرخود، پس خود را شناتان ید از براخگوح

ن كلله یللد هسللمت و هسللخ اخلل و یتللوان كللرد؟ آ لله هسللخ ولل ید و چلله وللخلل و یهرچلله هسللخ ولل
 د.خ و یو

  رلر اف ل  و اشلرف از  رلاو ر خداتخ صلفخ خداتلخ و ح لرتراحلاص ؛ هرچه غ
اتلخ و    صلفات خلدایرلآخر و وذلدء و ولآب   صفات خداتخ حلكه اص  و فرع و اول و

ن جسلن یه. پس حنابرارعل اهلل و تطوه ر اتخ صلواتراو ، ح رتد ك  صفات خدایرحگوج
در ولك نفلس  در ولك روح خداتخ و نفس عیل در ولك جسن خدا اتخ و روح عیل عیل
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در وللللك عقللل  خداتلللخ و ذات او ذات خداتلللخ و اتلللن او اتلللن  خداتلللخ و عقللل  علللیل
راكه یرا ذكر كند ز اتن عیل سیتختخ. پس هركس خبواهد در ولك اتن خدا را ذكر كند حاخدا
سخ حه اتن او كه در ولك اتخ خرون نذاشد و خبواهد خدا را ذكر كند، حایهر اه از ولك ب كیس

ن ب ر وارانند ا اءاهلل در ولك و هر لاه ین ب ر وار اتخ و ایذكر كند و اتن خدا در ولك، اتن ا
  كله رلو حتق نه و حدرتیتخن ب ر وار، هرآیخ و وعرفخ اخخبواهد خدا را حشناتد حدون وال كیس

د نكلرده اتلخ خلدا را. رلشناتلد و توح یخلدا را منل  كیسلنیخدا را خنواهد شناخخ احدًا و چنل
 ن ب ر وار.یخ اخسخ وگر قذول والرد خدا نرتوح یگر از براخد یراكه راهیز

بلرد  یحه وسمك  د یپخر و از اتن حارر اتخ الغراو تپس راه شناخ  خدا شناخ  ح ر
اتلخ  یفرشانند و اتن خدا مهان اتخ كله خلود فرولوده اتلخ و اتلن خلدا تلوقخو اتن خدا ا

كه خود بر خلود  یاو وگر ا  یبرا یسخ ا رخدا حگتارد و ن یتواند اتن از برا یگر منخد كیس
ه و بلرایخوانده اتخ. انشدكن حاهلل حعد از ا  یبلرا یگلر اشلتذاهخفه دخقلات شلرر و حتقنیهن ادلك

د عداوت رز حفههرد چرخواه ینه او حاشد. ا ر ورامئه در ت نكه دمشینخوانده اتخ؟ وگر ا كیس
د از خشلو یشود. هن مشا حمروم و یده منرفهه ی رد و حا عداوت چرز حفههرد تا چرحا وا را ترك كن

كله هلركس حرولخ چیض و هن وعاقلج. زرن فیا ز را از او رلگلاه نداشلخ، خلدا آن چرا ن ی رلرا
د، خلدا مشلا را خلن عللن را نگلاه نداریلكند او را از آن. حاال ا لر مشلا حرولخ ا یرد و حمروم ور  یو

 د شد.رن علن و وعاقج خواهیحمروم خواهد كرد از ا
هنلد حالذداهلة و ال احلاصل ؛ وعللوم شلد كله امئلله صلفات  خللدا می لوج ی حللاال كله ولنیقلراللك

دهنده اتن فاع  اتلخ  ن اتخ كه جناتیاش ا جهرا، نتخنوح اتخ از در یتدهنده كش جنات
شللانند خاتللخ كلله ا یهیاتللخ از ا للاء خللدا و حللد یاتللخ از صللفات خللدا و ا لل ن صللفیتیللو ا

خلدا، جنلات داد او را و  یدهنلد  اهلل و ا اءاهلل. پس آن صفخ جنات ن صفاتهیاهلل عل تطم
ك صلفخ و لهر اتلخ. پلس او خات خدا در آن ر ك  صفات خداتخ و مهه صفراو ح رت

رهن را كه در را و غرك از انذخونس را و هری را و میخدا ور نوح را و ابراه یدهند  بود صفخ جنات
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حا نوح و او را جنات  د ون بودم در كشیتخفروا ین اتخ كه ویوذتط شده بودند. پس ا یا هرحل
و او  یونس در حطن واهیت دادم، و ون بودم حا  در آتش و او را جنامیدادم، و ون بودم حا ابراه

ا و رلك از انذخلوتف در چاه و او را جنات دادم، و ون بلودم حلا هریرا جنات دادم، و ون بودم حا 
ا رلشان را. و فروود ون بلودم حلا مهله انذخشدند و جنات دادم ا یكه وذتط و یا هررهن در هر حلرغ

ا خو  یسخوار حنویا بر دخ یسخحنو یا ا ر تو بر كاغتخر. آ در هاهرنیالنذ و آودم حا خامت حطور خیف
روح حدود حه او و او حه  ییا ولخ ییك نذخكه ومن  رداننده آ ا ا، و از ق ا  یسخگر حنوخز دربر چ

د ولمن خل و ید؟ الذتله ولخل و یاز كلهلات؟ چله ول یا كله تلو چله كلهله د؛ از او برلریسخلتخن درآ
د. خل و یر و اتلن خلود را ولرل اتخ كه هسخ الغنین كلهه مهینكه اخ رداننده آ ا ا. ههخ ا

ا خلد، آخلن تلخن حگویسد بر صفحه كاجنات و اخن كلهه را خدا حا قلن قدرت حنویحاال هر اه ا
خداتخ كاجنًا واكان و حالآًا ولاحلش و  یمنا نه متامرنكه آجخد كه هسخ؟ و حال اخن حگویر از ارغ

ن ب ر لواران ینده اتخ، ذهتا اخاز صفات خدا را منا ی راتخ كه چ یا نهرآج یچون هر ووجود
د اف   و اشرف و اكه  حاشند از مهه ووجودات و خد كاجناتند، حاركه خطصه ووجودات و ت

كله   شد ا ر از او برلریسنیاند. پس هر اه چنخاكه  آن اتخ كه متام صفات و كهال او را حنها
هسمت كه متلام صلفات و  یا نهرمنا و آج نه متامرون آج دخفروا ی؟ وها هسیت نهراز آج یا نهرتو چه آج

 امن.خكهال خدا را منا
ه را حله مشلا رلد كله آن وطاللج عالخلآ یفن ورمن حیب یلكن از حس حركات  وچ از مشاها و

د و اعلرف عرفلا خشلد یاعللن علهلا ول د  اللج عللن، حله انلدك زولایخلبود  و ا لر وردولایمیحگو
د. چنانكلله در كروللان در رللار و زراعللخ خللود هللن حللاز منانكلله از كسللج و كلل ید، حطللورخشللد یولل

نلد. خآ ین در وقام وذاحثه بر ویند و حا جمهتدخكه اعلن علها اند در حالیت خود نشسته یدكا ا
كله حقیز ن یللر ارللكلله غ شناتللند امئله خللود را هبتللر از كسللای یدر دتللخ دارنللد و ولل ی رللقتللًا چررا

ك تلاعخ عهلر خل یا ا هفتهخك تاعخ خ یهن در روزاند حه هزار ورتذه. پس هر اه مشا  تلسله
غرض و  كه ی د، در حالیترك تاعخ رو حگردانخن یا ارد و از دنرن مناجیخود را صرف  لج د
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 گران.خد امئه خود را هبتر از درشنات یو د، حه اندك زوایرد و  لج علن مناجرورض حاش
ن اتخ ینجا و وراد ون اخرا حه اد وا ركشان نا نذود ولكن خدا اصلحیتخا رچه وراد وا ا
 یو جلوارح و  لریف او جهلیت یحاشلد و از بلرا یول د كله در ف لایرلال نكنركه خدا را چنان خ

سلخ. و رن كتر از كیسلخنزد اتخ و حه كیس یمشا بر متام خلقش وساو یحاشد. حلكه خدا یو
ر اقلرب اتلخ از رلحاشند. وثًط ح لرت او یحه خدا و یگرخكتر از دخگر نزدخكدخوردم نسذخ حه 

اتخ  ین اتخ كه آ ان ُكَروین وطلج را، ایاز ا ینوع حدای یك  خملوق حه خدا. ا ر خبواه
د، حلكلله از رللال كنرللنكلله خللدا را بر للرد آ للان خخ  آ للان اتللخ ولكللن نلله ارللط بللر  رو خللدا حملل

كه    قوله تعایلرخل  حدل یاتخ برا یسخ و از مهه جهات وساورتر ن ی رف هن حاال كخ
ز رللچ چراتلخ و حله هل یاء وسلاورخلدا بلر مهله اشلل علینخ یالعـرش اســت  الـرمحن عـّد خلفروا یول
كتللر اتللخ و خر نزدرلاو كتلر اتللخ حلله خلدا حلله ح للرتخسللخ و هللركس نزدرز نرلچ چركتلر از هللخنزد

 یضلرچ فرنلد و هلخاو یر پلایكتر اتخ حه خدا. پس مهه خل  زخر از مهه  رف نزدراو ح رت
رتلد در هلزار  یرتلد و حعلد از او حله خلل  ول یر ولراو اول حه ح رتنكه خرتد حه خل  وگر ا یمن

نطور كه آ ان خط اتخ حه ارهزار هزار عاو حم یو آ ا ا راكه او بر عرش و كریسیهزار عاو. ز
 و میوم بر لرد آ لان دور بر لرد آ لان اول اتلخ و آ لان تلمی اتخ و آ لان دونیاول بر رد زو

در حتلخ  اتلخ و كلریس ن آ ا لا در حتلخ كلریسیاتخ و مهه ا بر رد آ ای  آ اینیمهچن
در حتخ  و حجج ثای عرش و عرش در حتخ حجج اول و حجج اول در حتخ حجج ثای

نلا خصد و شصخ حجج و مهه اراتخ تا ت در حتخ حجی  حجینیحجج ثالد و مهچن
ند و جسن ك  در حتخ وثال و حاشد و واده  یو حاشد و وثال در حتخ واده یدر حتخ جسن كلك

حاشلد و  یحاشد و نفس در حتخ عق  و یعخ در حتخ نفس ورحاشد و  ذ یعخ وردر حتخ  ذ
 یك علاهخلمهله  نیلحاشلد و ا یات ولرحاشد و فماد در حتخ ا اء و وسلمك  یعق  در حتخ فماد و

 وم اتخ و عاور در حتخ عاو تمی اتخ و عاو دومیاتخ از هزار هزار عاو و در حتخ عاو دو
و  ییگر اتخ تا عاو حاالخد یدر حتخ عاه ی هر عاهنیوم در حتخ عاو چهارم اتخ و مهچنرت
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ط اتلخ بلر رو حلدن آن ب ر لوار حمل ط اتخ بر علاو دایرحم و هر عاو عایل یعاو هزار هزاِر آخر
الـه فهبن وألت مسا ك و ارضك حیت نكهخدر دعاها ا خوای ین عاهها چنا ه ویك  ا  ا ر ا. ال
ان  هلر  علینخنكله اختصلاص حله خلدا داده شلده اتلخ خاتلخ و ا یو وراد از  اء هلر حلنلد ااّل
خ اتلخ و ارض خلدا، ارض ركه از تو اتخ و در ولك تو اتخ. و  اء خدا  اء وش یحلند

خ و ارض اوكلان را حله امئله ا هلار و احا له راوكان اتخ. پس  ر كرده اتخ خدا آ ان وشل
از ذرات وجود كه نور آن ب ر وار  یا چ ذرهرسخ هركه ن یود را حطور  ذرات وجركرده اتخ  

وثل     ذرات عاو از خود آ ا و وَثلش از جهلیتركتر اتخ حه  خده حاشد و آن ب ر وار نزدینتاب
سلد و حله مهله ذرات او آب نفلوذ كنلد و منانلده ران آب تلا خبرلدر و یندازیاتخ كه ب ك  ویخ

 مهه ذرات او را آب  ر كرده حاشد. نكهخوگر ا ی رحاشد از او چ
ط اتخ بر آن ب ر وار و رآهذر حمی  ط اتخ بر ك  ولك و ح رتراحلاص ؛ آن ب ر وار حم

 خلدا و خلل  و هرچله نیآهذر تا جنذلا واتلطگانند ولابیآهذر و از  ی  ط اتخ بر ح رترخدا حم
رتد حه خل  و  یو ضرراكه از صفات او فیرتد. ز یها و ن واتطهیبرتد از خدا حه خل ، حه ا

از صلفات  یكلخخبواهد حدانلد  كند و ا ر كیس یدرك ذات خدا را من اهلل و كیس شانند صفاتخا
ك صفخ او در او خر حدارد و راو حدهد و وقاح  ح رت نه قلج خود را صفایرد آجخرا حا خدای

و  حلایش یكره حللور كخان راهلل را. وثًط ا ر تو در و داند صفات ی كرد ونیونطذ  حشود و ا ر چن
ن یلوگلر از ا ینلدار یراه نظلر حه آن نور نظر منلای ین حلور حاشد هر اه تو خبواهیرون اینور در ب

ن یر از ارآن را و غ ینیب ین حلور پس تو از آن حلور ویتاحد حه ا ینكه نور وخههخ ا حلور نظر منای
. پلس ا لر از كلین ایخل ضراو فل و از و نظلر منلای شلود حله آن نلور بلریس یگر منلخد یواتطه  ور
ا خلد صلفات خلدا را؟ آخلد ید و از كله خلواهخلد یاهلل را از كجلا خلواه صفات ینرر نذراو ح رت

تاحد حه  یو   صفات خدایرف؟ حلكه  خن چهارده نفس شریر از ارگر دارد غخد خدا صفای
امئله ا هارنلد و از  یمنلا متلام نلهركله آج ایرعرتاحد حه ش یشان وخن و از اهیاهلل عل امئه ا هار تطم

ر جلوه كرده اتلخ ا لر راو در ح رت ر خل  و چون مهه صفات خداییتاحد حه تا یشان وخا
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قتًا و هركس صفات او را دانسخ صفات خدا را راو را حشناتد خدا را شناخته اتخ حق كیس
 عّزوجّل و وعرفـة اهّلل وعرفة اهّلل یة هیحالن ران اّ. وعرفیت قتًا چنا ه اوام فروودردانسته اتخ حق
 ور و هركس او را اراده كنلد خلدا را  نیشود وعرفخ خدا وگر حه ا یو حاص  من عّزوجّل وعرفیت

وـن اراد اهّلل حـا  حكـن و وـن وّحـاه مغـل  خلوای یارات وخاز ز اراده كرده اتخ چنانكه در حعیض
كهااثنیثنا  عل و الاحیص در دعا خوای یو وعنكن   ن وعینیو وراد از ا ن سك   عّیك و ان  

 چ صفیتر. پس هنكه خود خود را ثنا حگویختو وگر ا یشو یثنا كرده من  وی ین اتخ كه ویا
ه اتخ از  رن  دخلفروا یكه خل  حكنند و اوام ول   وصیفرسخ وث  صفخ خدا و صفخ او ونزك
كـا. الغحـر وـاادا  لـو د خلفروا یو خلدا ول س لص ته حّا حماود و ال نع  ووجـود و ال اجـل ممـاودیل

یّب  یّب  لن ا الغحر مغـل ا. لكلهات ر كلهـات ر او را  ار اتلخ و كیسلر. پلس صلفخ خلدا حسلتن ـا 
ن ب ر وارانند چنانكه خود یصفخ، ا ن ب ر وارانند و وعاییتواند حكند و صفخ خدا ا یاحصا من
شلان خصلفخ او آ له هسلخ  اه و لسـانهخـه و حنـن جنغـه و یـفـنحن وعان و اوـا املعـاین اند فرووده

توانلد ادراك كنلد  یكلس منل چراز صفات اوتخ و هل ك صفیتخاتخ چنانكه فروودند ك  ولك 
 كیسلل و ا. تعــّاوا نعهــة اهّلل الحتصــوها ن اتللخ وعللینیللاز صللفات آن ب ر للوار را و ا ك صللفیتخلل
انللد،  نكلله خللل  از شللعاع نللور او خللل  شللدهختوانللد احصللا كنللد ف لل  آن ب ر للوار را ههللخ ا یمنلل

از اشلعه چلراغ حاشلن، از خلود  یك شلعاعخلشلوند؟ ولثًط ا لر ولن  یر خمذلر ولره از ونچگونه اشع
از اشعه اوتلخ و  یك شعاعخاد ین عرصه این مهه ایتوامن خذر داشته حاشن و حنابرا یچراغ من
از صلفات او و  ك صلفیتخلر نوشلته شلود، رلاو لخ ح لرتراد وداد شوند و ف ین ایا ر مهه ا

ك صفخ خهن رفته  یاد روین صفحه ایراكه مهه ایشود. ز یته منك ف   از ف اج  او نوشخ
ك  للرف خللتوانللد از خللود حللاالتر رود و فللوق خللود را ادراك كنللد و او در  یاز صللفات اوتللخ و منلل

ك  رف خكند. وثًط هر اه تو  یخ وخك  رف را حكاخخ مهان خر واق  شده اتخ  اراو ح رت
خ خلك  لرف او را حكاخلكند و تو هن مهان  ین وك  رف چراغ تو را روشخمهان  ینرچراغ حنش

گر او هن تو را روشن نكلرده اتلخ و تلو هلن هرچله خو  رف د ینیب یگر او را منخو  رف د كین یو
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ن یلش از او را. حلاال اینله بل كلین یوصلف ول یا دهخلك  لرف آن دخلمهلان را كله از  وصف كین
شللتر وصللف یك  للرف بخلل نیللانللد از ا دهخللاتللخ كلله آ لله در ولللك وصللف حشللود مهللان را كلله د

از  ی رلنلد چخانلد واالك ا لر مهله وللك ولدح منا ن را هن  فتلهیتوانند حكنند. تعجج اتخ كه ا یمن
سلتند كله حشلنوند و را نخلام، آ نلد ولن غللو كلردهخ و یكله ول اند. پلس كسلای ك ف   او نگفتهخ
د انشدكن حلاهلل در شو یا غلو وخ، آمین ب ر وار را؟  تشتیكمن صفات ا یه وخنند كه چگونه تن ربذ
ن یتواند از ا یو مشاها كه حاالتر بروم از او و كیس یام برا شان را  فتهخاز ف   ا ی رنجا وگر چخا

 كله میا ن ب ر لوار؟ ولا نگفتلهیل ولا حله امیا ا چله  فتلهخلنكله غللو كنلد. خلوب آخوقام حاالتر برود تا ا
 می لوج یو وا حمّما یا عغا ون عغان ر فروودراو  كه ح رتمی وج یر خداتخ حلكه وا وراو ح رت

اهّلل و اش ا اّ. حمّماا  رس ل اله ااّل  می لوج یكله ول ی رلچ حلیل اهّلل ا  ویلیـاهّلل و اشـ ا اّ. عل اش ا ا. ال
خداتخ و متام او وقاح  متام خدا افتاده اتخ و متام  ینه ترتاپامنار او آجمی وج ین اتخ كه ویا

ن اتلخ كله هلركس او را شلناخخ خلدا را یكند. ا یخ وخاو متام صفات و كهاالت خدا را حكا
اتخ در جنج خدا  قتًا و او چنان فایرشناخته و هركس او را نشناخخ خدا را نشناخته حق

كه خود او نفس خداتخ و خود او صفخ خداتخ و خود او خلود خداتلخ، چنانكله  فتله 
 اتخ:

لللخ اخلهلللر  رقك الزجلللاح و رقك

 

 فتشلللللاكط و تشلللللاحه االولللللر 

 

للللللل  ا مخلللللللر و ال قلللللللدحفكأمنك

 

لللللللا قلللللللدح و ال مخلللللللر   و كأمنك

 

نكه خ  شد مخر، پس وتشاك  شدند و وشتذه شد اور وث  ارشه و رقر  شد شررق عینخ
مخلر. و چنلان  اتخ تلرخ ی یا قدحخشه و قدح، و رش ستاده یخن مخر اتخ كه چنان ایا اخآ

 اتخ كه وناتج آوده  فته شاعر كه: فای
 تلا تلر ولن یمت پلاال تو، تو  شرز حس حسمت خ

 

 تللو آوللد خللورده خللورده رفللخ وللن آهسللته آهسللته 

 

 ینلله تللرتاپامناراتللخ كلله آج یا سللخ و حنللده خداتللخ ولكللن حنللدهرو وعهللتا او خللدا ن
ا حه ادراك خ ینیب یصفات و كهال خداتخ. و چون هرچه را كه تو و یمنا نه متامرخداتخ و آج
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صفخ خدا  یحه تو خدا حكین یتو صفخ اتخ نه ذات، ذهتا هرچه اضافه حه یآور یدر و
چ رشان و حه هخسخ وگر ارگر نخد و خدا را صفای   صفات خدایرشانند  خشود و ا یواق  و
و چلون صلفات خلدا خودمنلا  یشلان حفههلخوگلر آ له از ا د صفات خلدایخآ یرون منیب یودرك
چ خلود را ركه هل ستند. وث  هوارچ خودمنا نرن ههیاهلل عل سخ و خدامناتخ، پس امئه تطمرن
د خلآ یهلوا را و هلوا حنظلر منل ینیلب یرا و منل ی رلچ ینیلب یرمناتخ؛ چنا ه ورشه غراند و مهخمنا یمن

رمناتخ، و رسخ و غرز خودمنا نرا ر حاشد ن ار زالیلر اتخ آب حسنیههخ لطافخ او. و مهچن
نك رنك، و عراز عحا چشن خود قرآن را ولكن  ینیب یو تو و خوای ینك تو قرآن ور حا عنیمهچن
 یكند از برا یخ وخكند و روا یخ وخاند و او قرآن را حكاخمنا یچ خود را منرنده قرآن اتخ و هخمنا

 سخ و متام او خودمناتخ.رمنا ن جرچ غرف اتخ هرتو ولكن آجر از حس كث
خ خللشللان خللدا را حكاخسللتند و متللام ارچ خودمنللا نرنللد و هللخمنا جرللن ب ر للواران غیللحللاال ا

 خلدا و خلل  كله خودمنلا نیانلد ولاب ر دو واتطهراو آهذر و ح رتی    هوا. و ح رتكند وث یو
كننللد كللطم خللدا را. پللس  یخ وللخللنللك كلله حكارمناتللخ وثلل  دو ع جرللشللان غخسللتند و متللام ارن
كه   رشان را حتحقخكه هركس شناخخ ا ن وعینیخل ، حه ا یشانند واتطه وعرفخ خدا براخا

كلله خللدا یشللناخته اتللخ خللدا را. ز  اتللخ نیسللخ و مهللرشللان نخجللز شللناخ  ا را شللناخیترا
 شلناخ  او حاشلد؛ چله نیشلان علخ قلرار داده اتلخ كله شلناخ  انیشناخ  خدا و خدا چن

 ا ر كیس وااتاهن اهّلل ون ف له ساو. الناس عّحیام كند و چه  لوها پاره شود.  یها تنگ نهرت
سللخ و رشلود و ا لر دوتلخ ن یولل لخ را وسلرورراز ف ل ی رلشللنود چ ینكله ولردوتلخ اتلخ مه
كند و پشخ را راتخ رخ ورشان  رد ا را تخرا از ف   ا ی رشنود چ ینكه وردمشن اتخ، مه

شان خلخ اررود. حاال هركس كه ف  یش از جا در وخشود و چشهها یكند و رنگش ترخ و یو
تللخ و د نكللرده ارللد كللرده اتللخ و هللركس قذللول نكللرد، خللدا را توحرللرا قذللول كللرد، خللدا را توح

كردن حاوطن ف اج   میان ف اج  او و تسلخكردن از راو شود وگر حه قذول یشان هن منخا دوتیت
 او.
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 نیالطاهر حمّما و آله اهّلل عّ و مّ
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 «وچ ارم س یجملس ب»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  لعنة اهّلل عّن و یانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیاال ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

 كه وثل  صلفخ او مید صفات و  فترد در شرح توحرفه رتخه شرخن آیر اركطم وا از تفس
كهثلـه ییلـ دخلفروا یسخ چنانكه خداوند عاو فرووده اتخ در آجنلا كله ولرن كیس  علینخ   س 
ها چنی رسخ وث  صفخ او چرن ن كاف كاف زاجده اتخ ینند كه اك یو  وعیننی. ا رچه وطك

ن اتلخ كله وثل  و یلخ قلرار ایلن اتلخ كله در عربیلش ارد. و وعنخ و یاد منخولكن خدا هر ز ز
ند و وثال هن خ و یافتد او را وث  و ینه وردانند. وثًط آ ه از آفتاب در آج یو یكخوثال و وث  را 

اتلخ و  ایرخدا اوثال عل یبرا كه از یا دهرن اتخ كه شنیند و اخ و یند و وث  هن وخ و یو
ن. هیاهلل علل ننلد تلطمخاتخ كه امئله  اهر ایرا مهان ا اء علرن اوثال علیا، و اررعلراوثال غ
د صیلینكه اتن خدا حمهود اتخ و اتن  خههخ ا ك اتن خدا خه و آله. و راهلل عل آهذر، حممك
حسلن و  و ح لرت اولام االحسان اتلخ میاتخ. و او قد ر، عیلراو اتخ و اتن ح رت عیل
، اتن آن دو ب ر وار اتلخ. و او فا رالسلهوات و االرض اتلخ و ح لرت فا هله، نیحس اوام

 یانلد از اتلن خلدا از بلرا ك از امئه از اتن خداتلخ و  رفتلهخ اتن هرنیفا هه اتخ. و مهچن
تلخ كله ن ایلاو ا و وعلین نیاحلهـا هّلل رّب العـامل شلود وعلین ینجا وعلوم ولخرا. پس ا یخود ا 

  یلكه خل  حكنند و محلِد خلل  ال یآهذر اتخ و اوتخ خمصوص خدا؛ نه محدیمحد، اتن  
خود كرده و او خمصلوص خداتلخ و حلس. و  یاتخ كه خدا برا یسخ. پس او محدرخدا ن
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لد نین اتلن اتلخ چنانكله در زولیلآهذلر از ایچون اتن خدا حمهود اتخ، ذهتا اتن    او را حممك
ند و در فلوق علرش او را خ و یند و در عرش او را احد وخ و یرا امحد وند و در آ ان او خ و یو

و هّلل  دخلفروا ین اتلخ كله خلدا ولیلنلد. حلاال اخ و یگر او را حاء ولخد یند و در وقاوخ و یحن و
و ثاحلخ شلد كله  احلها هّلل دخفروا یكه و   قوله تعایلرآهذر اتخ حدلی  و وث  اعیل املثل االعّ

كله او محلدی اتخ و اوتخ خمصوص خدا. زرنیالنذ محد، اتن خامت  یاتلخ كله خلود بلرا یرا
اهلل و  ر اتخ صلواتراو ح رت وث  اعیل ی  خدا و حس. و  حه اعتذاریخود كرده و اوتخ ال

چله،  علینخد خمصلوص خلدا خلدره و اوتخ خمصوص خداونلد علاو. حلاال ا لر نفههرعل تطوه
 خ را.رخمصوص وعین  تا حدایمی و یو یا وقدوه
  رللداشللته حاشللد و   ك قللرص نللایخللحاشللد و  احللاییك بخللدر  ینرر للاه شللخّ وسللكه

  برتد در حالیتنین وسكیعادل از ق ا حه ا یك قرص نان حاشد و پادشاهخ نیلكش مهمیوا
از خود حداند و  ن پادشاه را اویلی انین وسكیك حه هطكخ شده حاشد، و اخنزد یكه از  رتنگ

ته  كه جان پادشاه حه وعرض تلف حاشد یحداند كه ا ر ندهد  نان خود را حدهد حه پادشاه و
منانلد كله خبلورد و رفل  جلوع حكنلد و جلان خلود او هلن حله  حلایق ی رلگر چخ دنیآن وسك یو برا

د و جان او حسطوخ ااند و بر ردد حه خن نان را صرف منایوعرض تلف حاشد. حاال ا ر پادشاه ا
د چه حدهد حه او خا پادشاه حاخدر نزد پادشاه، آ ید روزخایانًا بر احنیخ خود هر اه آن وسكخوال

لك خلود را حله میحاشد و ونصف حاشد، ا ر متام وا تا وقاح  احسان او حشود؟ ا ر پادشاه عادیل
كله آن وسلكیكرده اتلخ. ز خ وقاح  احسان او احسایخاو حدهد،  ا لكش را می  ولارل  نیرا

آن  یبلرا ی رلگلر چخنكله دخو جان خود را داده. ههخ اده خداده در راه او، حلكه جان او را خر
د و رحه او رتل ی راز آجنا عذور كرد و چ یا ا قافلهخد. و از ق ا خ منانده بود كه صرف منانیوسك
د. حلاال پلس رحله نلزد پادشلاه رتل ینكله روزخد و زنده واند، تا اررت گر حه او غتایخد یا نوعخ

 یهلرآ ه كلرده اتلخ حدهلد ولكلن هر لاه شلخّ لجش از ید بخوكافات او را شخّ عادل حا
 .می را هن حه او حدهنیهخ دارد و مهرنار قخك قرص نان صد دخن یحاشد خواهد  فخ آخر ا
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ن یلحه ا یلك داشتند دادند در راه خدا و خدامین آ ه واهیاهلل عل حاال امئه ا هار تطم
خ وقاح  خشان حدهد  اخدارد حه اشان؟ ا ر آ ه خدا خد حدهد حه اخا چه حاخكراوخ و عدالخ آ

حدهد كه وكافات تر  ی رشان چخكرده و اوا از كرم و تخاوت خدا دور اتخ كه حه ا احسای
  خملوقلات رلاز   شان را اعلیلخشان. خدا اخن خدا حدهد حه ایش از اید بخحسر حاشد. پس حا
اتلخ و ورتذله  یوتلطاتلخ و ورتذله ا ورتذه اتخ: ورتذه اعطی خل  ته یخل  كرده و از برا

ك خلهر یحكننلد هلل، خداونلد علاو از بلرا ورتذله هر لاه احسلای ن تلهیك از اخ. و اه  هراتفیل
ون جا  حاحلسنة فله شان خاز ا ی ع یقرار داده حه وراتج خمتلفه، و فرووده اتخ از برا جزای
 ی عل یو از بلرا وـن جـا  حاحلسـنة فلـه عشـر اوثاهلـافرووده اتخ كه  ی ع یو از برا ر وفایر
ن یلاز ا ی عل یو از بلرا كّل سنغلة وأ  حّبـة كهثل حّبة انغت  سغع سنابل یفگر فرووده اتخ خد

گلر فرولوده خد  لاعیت یو از بلرا شـا خ ـاعف ملـن خو اهّلل  دخلفروا یدهد چنانكه و یادتر وخهن ز
یّف یاّّنا  اتخ  ر حساب.یالصابرو. اجرهن حض و

انللد و    وللرات ن هلل احسللان كللردهرلل  خلقنللد و حلله  رللز  ا شللان اعللیلخنكلله اخحللاال حللا ا
 و جواد اتلخ و مینكه خدا هن قادر و كرخن وراتج و حه ایك از اخاند در هر اند آ ه داشته داده
هلن كله  ینكله صلذرخشلان حدهلد و حلال اخن جزاهلا را حله ایلخ دارند كله مهله ارشان هن قاحلخا
ن یشان و اعف حدهد از وكافات. و اخد حه اخپس حاكس نكرد،  چرشان كردند در راه خدا هخا

شان نفس خود خخ آ ه داده اتخ. وثًط اخشان حط اخاتخ كه خداوند عاو داده اتخ حه ا
خ. و عقل  خلود را دادنلد در راه خلدا پلس عقل  خلاهلل شلدند حط ا را دادند در راه خدا، نفس

 نیخ و مهچنلخلاهلل شلدند حط ا ا قللجخ، و قلج خلود را دادنلد در راه خلدخخدا شدند حط ا
خ. و چون هرچه داشتند دادند در راه خشان حط اخهرچه دادند در راه خدا، خدا هن داد حه ا
 یاز بلرا ی رلآهذلر نگتاشلخ چی،  خ. حلیلخلشلان حط اخخدا، خدا هن هرچه داشلخ داد حله ا

 اللج و او را حله ضلرب  یبلن ا وثل  علیل ییخود چنانكه داد در راه خدا بلرادر و داولاد و وصل
تا  فا هه زهرا را وث  ح رت یدند، و داد در راه خدا دختررر حه درجه شهادت رتانرمشش
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د شلدند. و راو زدند و حمسن او را تقط كردند و از مهان درد آن ب ر وار شه ینكه در حه هپلوخا
را حله زهلر جفلا  یكلخ را كله نیحسل حسن و اولام خود را وث  اوام یداد در راه خدا نور چشهها

وثل   یا تلاله ال خلود را و فرزنلد هجلدهرلدر كرحط جلان خلود را و ولال و ع یكخد كردند و رشه
كذر و واه حین عیل هاشلن را در آن  هاشن عذاس را و فرزند برادر خود قاتن را و هجده نفر از حلین ا

ار خد و شهر حه شهر و در كردنرخ آن ب ر وار را اتید شدند و اه  برروز در راه خدا داد و مهه شه
خ را نگاه داشتند و تلر یب د اه رد پلخ یاجنام بردند و در جملس  ار بردند، و حه شام حمنخخحه د

خ خن اذی تاردند در آن جملس، و خطف ادب حا او منودند. و حا ا وذارك آن ب ر وار را در  شیت
آهذللر بللود حلكلله در یر، صللذر   صللذنید آن ب ر للوار در راه خللدا صللذر فروللود و مهللركلله از اعللداء كشلل
كله  ر كردنلد. حلكله وقلیترتش را اتیب زه كردند و اه ردند و بر نخدالشهداء را بررح ور او تر ت
ستاده بودند كه خر بود كه در آجنا ارآهذر و ح رت اوی  می افتادند، ههخ تعظنیح رت حه زو
حكند و  یتخ وقهورنی ذرك كه چنآهذر قذول فروود در عاویا حنزد وا. و خود  ی بنیحس یفروودند ا
دالشهداء جلوه كلرد؛ پلس رآهذر كه از تیخ  خ بود وقهورنید و مهخن منایخ اههار دخحا وقهور

د كردنلد و آن رشان را شهخك از امئه را در راه خدا داد و اخ هرنیصذر فروود در راه خدا. و مهچن
از  یًا و لسلانًا و قلذلًا در هلر عصلردخلد از دتلخ اولخ رب ر وار صذر فروود در راه خدا و آ ه كشل

خ كردنلد صلذر فرولود. خلحله دوتلتان او هرچله اذ یاعصار، صذر فروود در راه خدا و در هر عصر
یّف یاّّنا  ن ب ر وار اتخ حا نیا یش از آن ب ر وار صذر نكرد، پس از برایب پس كیس الصابرو.  و
كنلد  یدرك منل شود و كیس یصا منگر احخحساب، د د یخ. و خدا هر اه حفروار حسابیاجرهن حض

د كه چون آن ب ر وار داد در راه خدا آ ه داشخ، خدا هن داد حه روگر خود او. پس جمهًط حدان
 ر حساب داد.رحساب داد و هرچه داد حآ شان ولكن یخا

ن احسان را یخ ارشان قاحلخا اخ آمی وج ین وطلج، ویحكند در ا یاشتذاه حاال ا ر جاهیل
ا نله؟ و ا لر خلد خلمنا  احسلاینیخ دارند خدا قادر هسخ كه چنلرشان قاحلخ؟ و ا ر اا نهخدارند 

ا نله؟ و ا لر خلدا خدهد  ی  اتخ كه منرا خدا خبخخ دارند، آرشان هن قاحلخخدا قادر هسخ و ا
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  رلشلان هلن از  خن احسان هن هسلتند امئله و صلذر ایسخ و قادر هن هسخ و قاح  ار  نرخب
ر رلشان آ له داشلخ حآخهن داشتند دادند در راه خدا، خدا هن داد حه ا ادتر بود و آ هخخل  ز

 یك شللاخ ولللوخلللكش را حدهلللد وقاحلل  می  وللارلل؟! واهلل ا لللر خللدا  می للو یحسللاب. چلله ولل
   خلل  حلاالتر اتلخ و كیسلرلادراك   یشود. پس آ ه خلدا داده از احصلا یدالشهداء منرت
نكله هر لاه خلدا خد در ارلكن یا فكلر منلخلاده اتلخ. آشلان دختواند حفههد احدًا كه خدا چله حله ا یمن

شان، چه خر حساب حدهد حه ارا حآخشان، خا و اعف حكند بر اخشان، خهفتصد برابر حدهد حه ا
دالشهداء خل  شده رك صفخ تخك جهخ از خ  ولك از شعاع رد كه  ردان یا وخشود؟ آ یو

 و مهه ووجودات كه، اتر  صاحذان حراند   اتخ و حه التفات آن ب ر وار زنده
 نش راخزنللده دارد آفللر انللدك التفللایه حلل

 

 كند از هلن براشلد  لله قال لا یا ر ناز 

 

ن وطلج یشان اتخ. حلكه اخاز انوار ا یشان اتخ و نورخاز ا یا پس مهه وجود اشعه
 نجا اتخ:خاو ا یخدا  فته ولكن جا ی فته اتخ ا رچه از برا یرا شاعر

 نشیلله وثللال  للاه بختللا یا

 

 نشخدر نلللزد وجلللودت آفلللر 

 

ارت جاوعلله خللآهذللر خللدا ثنللاء  فللخ او را مهچنانكلله در زی  ین صللذرهایللپللس حللازاء ا
كفكن و ون الومف ماركن الاحیص ووایل خوای یو ن یو حاصلش ا ثنا كن و الاحلغ ون املاح 

 شلان و از وصلف حله قلدرخرتد از ودح حه كنه ذات ا یشان و منخشود ثناء ا یاتخ كه احصا من
كهااثنیـثنـا  عل الاحیص می وج ینكه وخارات اتخ اخاز ز شان. چنا ه در حعیضخا   یـك انـ  

شان را چشلن و دتلخ و  لوش و نفلس خشان را خدا نور خود قرار داده و اخپس ا ن سك عّ
ارات خلاز ز ن ب ر واران را خوانده اتلخ چنا له در حعیضلیا اراهلل العل خود خوانده، حلكه ذات

رحسلللاب و راهلل حآ رحسلللاب و اذنراهلل حآ نیرحسلللاب و علللرداهلل حآخلللشلللانند خا . وخلللوای یوللل
شان، مهان اتخ خشود حه ا یرحساب و آ ه نسذخ داده وراهلل حآ رحساب و قلجراهلل حآ نفس

ك الللف خللشللان حلله مهلله هللزار هللزار عللاو وگللر خده اتللخ از ارشللده حلله خللدا. و نرتلل نسللذخ داده
از آن علن  یا ذره كخنكه ون كه از صد هزار خگونه نه و حال اك نقطه حاشد. چخكه  یا نصفه



 

285 

 

 ام. پلس ووافل  را از آن نگفتله ی رل چمیدامن حگو یدامن، ا ر صدهزار تال از آ ه را كه و یرا من
یّف یاّّنا  شان داده اتخ و خرون اتخ آ ه را كه حه ایاز احصاء ب ر حسابیالصابرو. اجرهن حض و

دالشلهداء رن هلزار هلزار علاو از نلور جسلد تیلنكه مهله اخههخ اسخ. رن، در ولك نیودرك ا
ر را انفاق كند، ردالشهداء را انفاق كرد در راه خدا. و هر اه ونرآهذر خود تیخل  شده اتخ و  

، نور او را هلن الذته انوار را هن انفاق كرده اتخ در راه خدا چنانكه تو چراغ را هر اه انفاق كین
لك آن ب ر وار اتخ كه داده اتخ در راه خدا. پلس چگونله میلشهداء وادارو ت یا انفاق كرده
رون یلن و حله لفلظ بیلشلود ا یان منلیشان؟ پس بخشود آ ه را كه داده اتخ خدا حه ا یتعق  و

اتلخ چنا له در  یخ و ناوتنلاهخلشان داده اتخ حط اخد كه آ ه حه ارقدر حدان نید. مهخآ یمن
و خللف وعلده هلن  و الحتسنّب اهّلل للف وعاه رسـلهد خفروا یه ود در آجنا كخفروا یقرآن شرح و

یّف یاّّنا  نكه فرووده اتخخنكرده اتخ خدا در ا و داده اتخ آ ه ر حساب یالصابرو. اجرهن حض و
 ر حساب.رشان حآخداده اتخ حه ا

انند شخة اهلل و ارشانند وشخاهلل و ا اهلل و نفس شانند اوراهلل و حكنخپس وعلوم شد كه ا
  رلنكله  خر اقرار كرده اتلخ حله اراو در وصف ح رت ناصی د تینك خاحلد اهلل. و ابن ای ذات

 د:خ و یشود چنانكه و یخ از دتخ آن ب ر وار هاهر ویافعال ربوب
 ة الللللللیتیلللللللللللللَخ افعللللللال الربوبرتق

 

لك وربلوب   عترُت هبلا ولن شلكك اقك

 

 د:خ و یو و
 صلللللفاتك ا لللللاء و ذاتلللللك جلللللوهر

 

 وللن صللفات اجلللواهر ایء اهعلل یبلر 

 

نه خ هرآمیمشاها حگو یچند را كه ا ر از برا د ف یلخ و ی در ف   آن ب ر وار ونیو مهچن
 د كه:خ و یو یحاشد. و شافع كه حدتر از ناصی یا عهرد و خاك بر تر آن شركن یوحشخ و

 یدرخس رو ل یو وات الشافع
 

للللللللللله اهلل علللللللللللیل  للللللللللله ام ربك  ربك

 

د، اولام مشلا صلاحج خر وشلهاررلد و اوام خلود را حقرخمواه تینك تر از  حاال خود را پسخ
د؛ رد، ا رچه نفههخشنو ید هرچه ورد و انكار وكنرلخ او را قذول كنرهه اتخ و ف رقدرت عظ
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اآلن  . حلكه آ له  فتله شلده اتلخ ایلمیدان ین ف   حاشد كه واها وید اوام مشا حاالتر از اخشا
تلوان كلرد وقلام آن ب ر لوار را؟  یپلس چگونله تعقل  ول ك نقطه از ف   او  فتله نشلده اتلخ،خ
اتلخ از  یا اتلخ و او حنلده ی در وقام حند می وج یراكه وقام او از ولك برتر اتخ و آ ه وا ویز

نجا ش ه نكند كه ولا خدر ا . حاال جاهیلا حمّمایانا عغا ون عغ حند ان خدا. حلكه خود فروود
ر از حلا نش حاشلد و او را خلدا حدانلد و رلكله هلاهرش غ ، لعنخ خدا بر كیسمی وج یاو را خدا و

  رلهسلتند كله   ییهلا اولخ. ولكلن چنلان حنلدهرد تلا روز قخلكله حگو د، هركیسلخگر حگوخز درچ
نلد و آ له را خصفات و كهلاالت خدا ینه ترتاپامنارشود و آج یشان هاهر وخاز ا صفات خدای

كله  یررلن ب ر واران اتخ و هر خیصفخ ا خدا، یاو  فخ از برا یاز برا یكه حتوان اتن و ر 
كنـمت اّولــه و امــله و فرعــه و یــا. ذكــر اخل خلوای یارت وللخللشللان اتللخ چنا له در زخهسلخ از ا ر 

  فههها و ودارك خل  رشانند و  خك  ا اء اهلل ا ی. پس وذدأ و ونهتاوعانه و وأواه و ونهتاه
د خلفروا ید كله ولرلنیب یرد. منلرل  یشلان تلذقخ منلخبلر ا ی رلشلان اتلخ و چختر از وقاوات ا پسخ
كه  اوع. طهع یفخلحقه الحو و الخسغقه سابو و الخال  ادرا

د رلنجا. كطم ولا در توحخحه ا د وا را از وصلحیترنا وراد وا نذود و خدا كشانخاحلاص  ا
ن اتخ كه خدا خلود شلرح یز خل  نشده و ارچ چر كه وث  صفات خدا همیصفات بود و  فت
كهثلـه ییل دخفروا یرا در آجنا كه ون یفرووده اتخ ا گانله اتلخ در صلفات خخلدا  علینخ   س 
كهثلـه ییلگانه اتخ در ذات. و خخود چنا ه  ش رشلود و وعنل یذات  فتله منل یاز بلرا   س 

سلخ وثلل  وثل  خلدا كلله صلفخ اوتللخ رن علینخ، ی رللسلخ وثل  نللور خلدا چرن اتلخ كلله نیلا
شود. حاال پس  یصفخ  فته و یود و از براش یذات  فته من ینكه وث  از براخ. ههخ ای رچ
س لصـ ته حـّا حمـاود و ال نعـ  یلـ دخلفروا یكله ول   قولهرحدل ی رسخ وث  صفخ او چرن

احلدًا.  كیسل سخ وث  حمهد و علیلرن اتخ كه نید اخن حدی  اخو تأو ووجود و ال اجل مماود
وان را دو حخر ردو شوانند، وث  هن بودن اتخ چنا ه  سخ و وعینرن شان كیسخوانند ا عینخ
ا دو خ ا دو وآریخ ا دو وشریقخا دو زبر خا دو نرم خن یررا دو شخا دو تلخ خا دو  اد خا دو نذات خ
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را واننللد هللن  ا دو عقللطیخلل ا دو نفسللایخلل ا دو وثللایلخلل ا دو جسللهایخلل ینرللا دو زوخلل آ للای
حللاالتر  از صللفخ خلللیق رود و یرون منللیللاز وللدارك عللاو از خللل  ب ینللد. و چللون هللر وللدركخ و یولل
 یصلفخ خلدا واننلد یخدا حكنلد و از بلرا یبرا یتواند ادراك وانند یكس من چررود، ذهتا ه یمن

هسلخ خلطف قلرآن  ی رلن حاشد كه وانند صفخ خلدا چیقرار دهد. حلكه هركس اعتقادش ا
كهثله ییل دخفروا ی فته اتخ كه و  یده یوانند قرار و صفات خدای یو چگونه از برا   س 

د و هركس هرچه خرو ینكه مشاها از وقام خود حاالتر منخنكه حمال و ممتن  اتخ. ههخ اخو حال ا
اّّنا حتـّا االدوات ان سـ ا و  دخفروا یر وراو كند و ح رت یرا درك من یدرك كند از وقام خود حاالتر

ایلنظاجرها.  ر االالت ایلیتش اتلخ كله خلود ن یلشلان از اخا یدهنلد بلرا یكله واننلد قلرار ول و جهك
انگارند  یتوانند وتصف حه صفات امئه حشوند، ذهتا امئه را پسخ و یستند و منرن یصاحج وقاو

شللان خ امئلله حداننللد وللردم. و انیشللان را جانشللخد اخاورنللد، شللاینكلله امئلله را حلله وقللام خللود بختللا ا
اهرا  وـن عله . اخ دخفروا یشان را در آجنا كه وخند كه خداوند عاو وصف فرووده اتخ اركسان
د بن عذداهلل و نكه مهان كیسخههخ ا ایو  الانیاحل نه و خدانستند كه آود در وكه و ود یرا حممك

 امئه را هن نیندارند. و مهچن یشان خذرخگر از حا ن وقاوات اخوردم را دعوت فروود و ُورد، و د
ا رلن دار دنیدر ا كه نید شدند ولكن ارا و شهرن دار دنیدانند كه آودند در ا یو ی اجساونیمه
لج كلرده یبود كه از ا ر بود و حدیراو از ح رت ك حدیخآود،  ن عناصر ارح   رفتله بودنلد و وركك

 د:خ و ین را كه ویكو  فته اتخ اربودند. چه ن
 اتلخ سلیترخود بلن و حنگلاه ولن در ن

 

 اتلخ ش تیتیك تواره نقش ون  خ 

 

شلود از اهل  هلزار هلزار علاو از كله عهلد  رفتله  سلیتخبلود و حا ر ویرلاو و چون ح رت
ن یلك از اخلن علواو، ذهلتا از هریلد در مهله اختخن حگو سیتخآن ب ر وار، و آن ب ر وار حا دوتیت

ن عاههللا یللد از الذسلله ارخللود قللرار داد و  وشلل یاز بللرا فلله عناصللر آن  رفللخ و حللدیرعللواو از لط
 ك قالیخو  ك لذایسخنجا بود خن كه در اید. پس اخن عاهها تخن حگویكه حا اه  ا لذاتهای

 ن چشن ولكن:یدند حا اخد یاز هزار هزار قالج بود كه و
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 اتللللخ ینیللللرن نللللور علك یللللجللللاهط ا

 

 اتلخ ینیب یكه تو و ی جسهنینه مه 

 

د رنیب یسخ كه ور ننید ولكن مهخن عاو كه حا مشاها تخن حگوید از ار وش پس لذایس
ن عاو و یحاالتر برود از ا ند، و ا ر كیسیب یاد و  نیرا هن مه حلكه هركس خود  اد اتخ عیل

 یگلر خذلرخد یند ولكلن از عاههلایب یخ او را از  له اه  عاو وثال وخحه عاو وثال برتد،  ا
داند و هلركس حلاالتر رفتله و حله  یو را هن نذای اتخ، عیل  هركس خود نذاینیندارد. و مهچن

دانلد و حلال  ین وقام منلیرا هن حاالتر از ا فته الحماله عیلن حاالتر نریده و از ارخ رتروانروقام ح
از  ك جتللیلك خلاز آن ب ر للوار بلروز كللرده. حلكله هرچلله ووجلود اتللخ  ك جتلیلخلل ینكله در هللر علاهخا

ّّ  دخلفروا ین اتخ كله ولیاد ووجود شدند و ایكرد مهه ذرات ا اوتخ و چون او جتیلك  هلـا  جتـ
خداتلخ   جتلیلك نیو مهل هتـا وثالـه و اا ـر عفـا افعالـهخه  یف فاشرم  و  الع ا فتألألت و الـیق

شلان مهلان خاِت از ارلاز خلود ندارنلد و مهله جتل از خود ندارند و جتلیلك  ی رقًة چرر حلكه حقرالغ
نلده مهله صلفات و كهلاالت خشلان مناخمناتلخ، مهله ا جرلشلان غخاِت از خداتخ، و متام ارجتل

 ام: خدا چنانكه  فتهند در جنج صفات و كهاالت رخداتخ حلكه فان
 چونكللله داد انلللدر ره نلللار آ للله داشلللخ

 

 نللار هللن اوصللاف خللود در او  تاشللخ 

 

 اتللللخ نللللار افروزنللللده شللللعله آلللللیت

 

 اتلخ یتخلنار خود توزنده شلعله آ 

 

ن علاو و یلكله از علاو الهلوت افتلاده اتلخ در ا شلانند آن آتشلخشانند آن شعله و اخو ا
ن آتللش شللود، الحماللله در یللك اخللاتللخ و هللركس نزدن آتللش در  رفتلله یللهللركس در  رفللخ از ا

را  لر از آتلش  یك شود. چنا ه هر اه تنلورخرد هركه نزدر  یشدن در و كخرد و احض نزدر  یو
له هخ، احلض احنهای آهذلر و ی  رد. پلس ح لرترل  یآتلش ول یررلهله را بلر للج تنلور حگرنكله ُبتك
ن علاو و در  رفتله اتلخ یلاتلخ در احاشند كه از عاو الهوت افتلاده  یر آن شعله وراو ح رت

ز خلود آن آتلش و آن شلعله رلن آتلش نیلانلد از ا كله در  رفتله رد و كسایرد در حگخهركس كه حا
ن یللچنللد از ا زنللد و خللوارق عللادای یشللان تللر وللخچنللد را كلله از ا د كراوللایرللنیب یانللد. منلل شللده

ر اتلخ رلاو نكه از ح رتخن كراوات و خوارق عادات وگر ایسخ اركند؟ و ن یب ر واران بروز و
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خ از دتلخ رلرتلد حله رع یكنلد. حلكله از امئله ا هلار آ له ول ین واتطه بلر ولردم بلروز ولیكه حه ا
كننلد حلا  ین ب ر لواران و خلود ولیلكننلد بواتلطه ا یشان وخشان اتخ. پس اخشان و بواتطه اخا
تو هن  یعذا ینرنش یرود و هر اه تو و یتو هن حا تو راه و یو عذا یرو یشان. چنا ه تو راه وخا
. پس كین یخود و یخود و عذا یحا عهاوه خود و قذا كین یكه تو و ند. پس هر حركیترنش یو
رند و آن ب ر وار راز ههورات ح رت او یك ههورخشان خك از اخاند و هر شان هن لذاس امئهخا

ر مهله جللوه رد، و در آن واحلد درلخلود حگ ین عاو هلزار قاللج از بلرایهر اه خبواهد از عناصر ا
 هان بودند.هیك شج در چه  خانه وخدند كه در ختواند. چنا ه د یكند، و

ش ایكنند از ا یكه تعجج و حاال كسای ن جللوه و یلن اتخ كه خود  ادند و این تخك
ا آولد و رلن دنیلر كه در اراو  اتخ ح رتنیدند،  هان كردند كه مهخرا كه د ن لذاس عریضیا

خ و ارض اوكان را چنا ه رآ اِن وش یاند متام ف ا شان ُ ر كردهخادانند كه  یرفخ. حاشا، من
انـ  فهبن وألت مسا ك و ارضك حیت در دعا خوای یو الـه ااّل در علاو  پلس هلر آتشل ا ـر ا. ال

شلان خا از اهی اللج و مهله تلوزند  بلن ای اتخ كه در  رفته اتخ از علیل هسخ از آن آتش
چنا ه خود  ن آتش الهوییكه در  رفته اتخ از ا ییهاحاشند آتش یاتخ و در مهه اعصار و

ل یـ و تأونی و انتحـال املغطلـنیف الضـالخـننـا حترخن ـ . عـن دخكّل رلـف عـاوال   اّ. لنا یف فروودند
كّل ویل و فروودند نیاجلاهل نكله از خآخلر تلا ا ایل نا  ناار  و لسانا  نا قا  یاذنا  ساوعة و ع اّ. لنا وع 
ن آتش ولردم رو حله خلدا رونلد و از ینكه بواتطه اخ  تا ای  خطرتد حه  بر ن آتش حرارییا
ن آتلش اتلخ و از یلعاو كله حاشلد از ا یدر هر جا یررن حرارت رو حه خدا كنند. ذهتا هر خیا
كنمت اوله یا. ذكر اخلارات خاز ز در حعیض خوای ین اتخ كه وین ب ر واران تر زده اتخ و ایا ر 

ده ولكن هركس در ین آتش در مهه وكا ا تابی. حاال اه و وأواه و ونهتاهو امله و فرعه و وعان
ادتر خلاو ز یشلتر بلوده و صلفایتش بركه قاح  بوده اتخ در  رفته اتخ و هرجلا قلاحل هر وكای

ده. یلفتلر بلوده اتلخ در آجنلا كهتلر تابررش، و هرجلا كثرشتر از غیبوده در  رفته اتخ حه آتش ب
امئله  ینله تلرتاپامناراتلخ كله آج افخ مهه او را در  رفته اتخ كیسلط یاررپس آجنا كه از حس
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  صللفات و كهللاالت آن ب ر للواران اتللخ و رللنللده  خنكلله مناخن حلله اهیعللل اهلل ا هللار اتللخ تللطم
وگلر تلخن اولام  شلنود تلخین یاولام خلود و منل یرود وگر حسو ید وگر از اوام خود و منخ و یمن

رت رل امئلله اتللخ و كللطم او كللطم امئلله اتللخ. و اهلل  حصلل  افعللال او افعللارللخللود را و هكللتا  
قـة و یكـّل حـّو حق عـّ دخلفروا ین اتخ كله ولیكند ا یشان كه بروز وخنند افعال امئه را از ایب یو

نللد قللال خ و یشلله وللرهسللتند كلله مه ی هللاهر كلله  عللنید در مهللرللنیب ی. منللكــّل مــواب نــ ر عــّ
ك خ چرن  اعخ هیاتخ كه ا یهی؟ و حدیآلودو قال ا یو قال الشافع یو قال الترود یالذآنو
نلده آن خنله منارنله تلرتاپامنا حشلوند، آجرنلا كله آجخك از اخلستند، حلكله هرراوام ن ینه ترتاپامنارآج

یل شلله ركله مه ز در اوتللخ. و اولا آن كسللایرلحاشلند. از كللوزه تلراوش كنللد هرچ یولل یمیلو دو اوك
ا قال خا قال الصادق خ الج  بن ای ا قال عیلخ یند قال النخ و یشه ورا مهخند قال اهلل خ و یو

آهذر اتخ و فرزند ینده اواوند و اوتخ كه فرزند  خنه منارنه ترتاپامنا حشوند، آجر. ا ر آجالذاقر 
كه خدا در قرآن او  و اوتخ كیس ابوا هذه االّوة انا و عّ ندخفروا ی الج كه خود و بن ای عیل

  كیسنی. پس چنآدم و لقاكّرونا حن دخفروا یو را منوده در آجنا كه وف اخرا ابن آدم خوانده و تعر
عه نذودنلد. پلس وعللوم شلد كله رراكه ا ر ابلن آدم نذودنلد، شلی الج اتخ ز بن ای عه عیلرش
ل، ح رت  رش ر رلاو آهذلر اتلخ و ابلن آدم، آل اوتلخ. و ح لرتیعه، ابن آدم اتخ و آدِم اوك

اء عاو اتخ و ا اد تلا یل  از حلدو ایلو مهه خطابوا هذه االّوة  انا و عّدند ن اتخ كه فروویحوك
خ  او  یشلان را  راولخآهذلر و ایاجنلد احنلاء  رانذ عینخ آدم و لقاكّرونا حنگر خد ند. و اعینخآخر، اوك

را از   ور كه انایس نین ب ر واران خل  فرووده اتخ حه ایاء را از شعاع نور ار و مهه اشمیداشت
ده و خلن ب ر لواران آفریلان ارعر جلن را از نلور جسلد شلنیده و ولمونخر واران آفرن ب ینور جسد ا

ده، و نذات را خوان را از نور جسد وطجكه آفررده، و حخ جن آفرنیوطجكه را از نور جسد ومون
  رلشدند از   اء اویلرده. پس انذخده، و  اد را از نور هاهر نذات آفرخوان آفرراز نور جسد ح

اء حشود رگران و هركس ولح  حه انذخاتخ از د اء ولح  شود اویلرس هن حه انذ  و هركیخط
آهذر نشده اتخ یشان نشود ولح  حه  خآهذر شده اتخ. پس هركس ولح  حه ایولح  حه  
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 و میراكه هركس تسلی او را نكرده. زمیسخ و تسلرآهذر نیآهذر نشود اوالد  یو هركس ولح  حه  
سلخ و هر لاه از نسل  او رحاشد كه از نسل  او ن د قریشر رچه تلخ او را نكند، ار  ف یتصد

خ  حاشد كیس شود؟!  یآهذر ویآهذر ونكر  ی، جزء اوتخ و هر ز ونكر او خنواهد شد. چگونه اوك
د پسر ون اتخ و از صلج احاحكر اتلخ. و راو ن اتخ كه ح رتیحاشا. پس ا ر فروودند حممك

كرد،  ی اور او را ومی  آن ب ر وار را داشخ و تسلینذود و تصد ن اتخ كه ونكر عیلین ههخ ایا
اتلخ كله اوالد  د كیسلرآهذلر. پلس تلی اللج و آن بلود از اوالد   بلن ای پس او بلود وللد علیل

د او رآهذر خبوانیه  خنكه از ذرك خد ارنربذ ینكه هرچه چبشن  ادخقًة نه ارحاشد حق آهذر و عیلی 
 اللج خواهلد بلود. حاشلا،  بلن ای د و جزء عیلرت را، و ا رچه ونكر ف   آن ب ر واران حاشد

. ایو  الانیعله . ااهرا  ون احلخد خفروا یكه خداوند عاو در وصف آ ا و د از  له كسایروذاش
اتخ  د كیسرن اشتذاه اتخ. تیند ولكن ایب ی اد و یهركس  اد اتخ حا چشن  اد حیل

ن ب ر واران یاتخ كه از نور ا . و آن كیسر قریشرحاشد و چه غ آهذر حاشد چه قریشیكه جزء  
نللخ ر خلل  كلرده اتلخ،  رلنیشلان را از علخنللخ ارخلل  شلده اتلخ و چلون خداونلد علاو  

شانند اشعه آن ب ر واران. خن ب ر واران خل  فرووده اتخ پس ایشان را هن از حدن اخان ارعرش
شان را كه مهه عاو خ امیداشت ید چنان  راوخفروا ین اتخ كه ویا آدم و لقاكّرونا حن حاال وعین
. پس وعلوم شد الغّر و الغحر و فّ لناهن و محلناهن یف دخفروا ی و ومیا شان خل  منودهخرا ههخ ا

حلان در اهنلد و ایكه ا شلان اتلخ خلخ داده اتلخ و چشلن ارشلان را خلدا ف لخن ب ر لواران وقرك
شلان خو زحلان ا شان اتخ دتلخ علیلخو دتخ ا شان اتخ  وش عیلخو  وش ا چشن عیل

دتلخ خداتلخ و   دتلخ علیلنی. و مهچنلشان اتلخ نفلس علیلخو نفس ا اتخ زحان عیل
نفلس خداتلخ. پلس   وش خداتخ و نفس علیل چشن خداتخ و  وش عیل چشن عیل

ن اتلخ یلش خداتخ و اخشان فرواخش اخن ب ر واران افعال خداتخ و فرواین افعال ایحنابرا
د خلفروا ی اولام تلو ولنیآخلر. و مهچنل ایلالعغـا حالنوافـل  ب ایلتقـرّ خاّّنا د خفروا یكه خداوند عاو و

 ید در هر عصرخفروا یننده و ویب یشنونده و چشه  ویش ییواتخ حا هر ول یكه از برا حدرتیت
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 ن ب ر وران.یهستند ا
 نیانلد آ لان و زول ن انوار ُ ر كردهی را كه حه انی  آ ان و زورن بود ُ ركردن امئه  یحاال ا
  انلوار و صلو ا از آن ب ر لواران رلوعلوم شلد كله هرچله هسلخ از امئله ا هلار اتلخ،   را. پس
 اتخ.

 مهللله آوازهلللا از شللله بلللود نیلللا

 

  رچلله از حلقللوم عذللداهلل بللود 

 

 می و  فتلمیمشلا شلرح كلرد ین از برایش از ایاقوته اتخ كه  خو مهه صو ا از آن قصذه 
حله وقلام  دارند خبصوصه كه دای یك وقاوخهر نیا یاو چهارده حند اتخ و حندها یكه از برا
شلود  یو از آ ا ونتشر ول دای یرتد حه حندها یو ن صو ا از حند عایلیرتد هر ز و ا یمن یعاه

اتخ و  یاز او ح ییاند. چنا ه هر ح ن صوت دادهیدر ولك و هركس را حقدر اتتعدادش از ا
تواند كله او را ادراك كنلد  یمن ایرح یذچ رو همنوده اتخ  خبش اترخ او حررا حقدر قاحل یئرهر ش
 رتد چنا ه  فته اتخ: یاقوته منخحه آن قصذه  یو احد

 حه كنله ذاتلش خلرد بلرد یپ

 

 اخلا ر رتد خس حله قعلر در 
 

اء خلل  رلاز نلور جسلد انذ   انلایسرلنكله  خد؟ نله اخلر منارلتوانلد ادراك ون یچگونه نور و
ه خلپا حله ادی رتلد كیسل ین؟ پلس منلهیاهلل علل ا هار تلطم اء از نور جسد امئهراند؟ و انذ شده

 ن اتخ كه شاعر  فته:یاء. پس ارانذ شان حیتخادراك وقام ا
 اس و  هللان و وهللنرللال و قرللبرتللر از خ یا

 

 میا  و خوانلللدهمیدر و شلللنمیا و ز هرچللله  فتللله 
 

نلوار و اشلعه و اتها و  ها ا و ومهها، حلكه عقول، حلكه فمادها مهله اراذها و قر  خرو  
را كله  ید و وقلاورد برتلرلتوان یرا كله منل ید وقلاورلن ب ر وارانند. پس احدًا  ه  وكنیا یها جلوه

 فوق رتذه مشاها اتخ.
 نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «وپنجن س یووعظه ب»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهرانا و وویس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـ ا:خـفروا یشأنه در  ة وـفن  اج ـة فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

 میمشلا حگلو یگلر از بلراخد ك وعینخخواتمت  یمشا  فمت و و یه را از براخن آیر هاهر ارتفس
ه خن آید در وعرفخ اخرت شورنكه برحصخ تا امید حگوخمشا حا ین از برایقذ  از ا یا ولكن وقدوه

ار رن فرولان هلن حسلیلمشلا و ا یاتخ از خدا از برا ن اتخ كه قرآن فرواییرآن. و آن ا  قرو  
 خ آن فروان حاویلرشود حقدر قاحل یكه صادر و نكه از پادشاهان فروایخ اتخ، ههخ امیعظ
هتر اتخ. رآن هن ب ر تر و عظ ی اتخ حاو  فروان از برامیفرتتند؛ و هرچه فروان عظ یحا او و

حلا او   حلاویلرلنیالنذ مشا فرتتاده كه وثل  خلامت یاز برا یهرو چنان فروان عظپس خداوند عا
ل   فرتتاده كه اعلن و اشرف و اعیل  ن فروان كتاییاهلل اتخ. حاال هركس ا   واخل رو اوك

ن یلد ارلزن ی  آن ب ر وار را نكنلد، الذتله كلافر خواهلد شلد. حلاال ا لر مشاهلا وا منلیرا وا زند و تصد
ك فقره از فقرات آن فرولان اتلخ كله خفه خه شرخن آید، اركن ی  آن ب ر وار را ویو تصدفروان را 
ق حاشل ین فقره ویچند در ا یخوامن، و اور یمشا و یون از برا د و رحاشد كه هر اه مشاهلا وصلدك

د و از خلا او شلده یاغخلد رلد كه ا ر عهل  ننهاجرد حه آن اوور عه  مناجخد حارخ آن ب ر وار حاشررع
اقر یبرا  یخ اذهلرنكله بلر وفل  خلواهش و وشلخنلازل خواهلد كلرد؛ ههلخ ا ج حطیخمشاها عمك

 د.خا عه  نكرده
اتلخ كله  ی  اولور اتلخ و اولرره كه اعظن از  خن آیاتخ در ا یحاال از آن  له اور
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د و هتلك حرولخ او هتلك حرولخ خداتلخ، و آن رلكه مشاهلا وكلكف ی  اووررب ر تر اتخ از  
از وللردم    علللن بللر وللردم خمتلللف اتللخ، وللثًط حعیضللرن حتصللیللحللال ا   دانللش اتللخ.رحتصلل
از ولردم هسلتند كله از    عللن، و حعیضلربروند ههلخ حتصل یا حه خانه یا سخ كه از خانهخحا

حله  یتخلسلخ از والخاز وردم هسلتند كله حا ن، و حعیضید بروند از جهخ اخحا یا حه حمله یا حمله
  رللمشاهللا واجللج اتلخ، واجذتللر از   ین هللن از بلرایل  علللن. و اربرونللد از جهلخ حتصلل یتخلوال

ا لغـوا  د چنانكله فروودنلدخلعذادات اتخ و واجج اتخ كه هركس حقلدر خلود  للج عللن منا
نكله ختوانلد  للج عللن نكنلد كلافر اتلخ ههلخ ا یآنقدر كه و . پس ا ر كیسنیالعلن ولو حالص

سلخ. رن ینخلكنلد و او را د یدا منلین را  ین نكند، دیكه  لج د ن نكرده اتخ و كیسی لج د
كنلد و او از  لله  یدا ولیلن را  یلتوانسلخ، د ین را آنقلدر كله ولیلولكن هلركس كله  للج كلرد د

آهذلر واجلج كلرده یه فرووده اتخ خدا، و  خن آی اتخ كه در انین مهی اتخ. حاال دنیومون
 اتخ.

ن یلاحج اسلتند. و اولا آ لا كله صلرا نخلن هستند ین دیا صاحج اخاند:  و وردم دو فرقه
خ  تارده اتخ بر اخن هستند، حاید خ خشلان را هلداخشان كله اخد خدا را محد كنند كه خدا و ك

سلتند، واجلج اتلخ بلر آ لا كله رن نیلن دیلكله صلاحج ا ن علن. و اوا آ لاییكرده اتخ حه ا
كلیشلود. ز یاز آ ا قذول من چ عذادیراووزند هرن را نین دین را، كه ا ر این دیند اخ لج منا ه را

د خلن را، حایلشلان دخدا كردنلد از ایلكله   سخ. پس كسلایرن ن را عذادیید ن اتخ و یید ی
 داشته حاشند كه ا ر ك  عاو    شوند، نتوانند نیقخن خود، و چنان ی داشته حاشند در دنیقخ
كله دین حاشلند. زیلر از ارلشلان غخر دهنلد ا رچله آحلاء و اجلداد اریلشان را تآخ انیقخ ن آحلاء و یلرا
 یود بودند و نصارهین یواها كه در تاب  از ا یحسا پدرها یسخ. ارخ نرونا  حقك  یجدادا

سخ از خن را نذاید كه دخ و یداشتند. و عق  و ینخك دخ هرنیا جموس بودند، و مهچنخبودند و 
د اعراض كلرد از آ لا. حسلا آحلاء و خن نذاشد، حاین دین آ ا ایراكه ا ر دیآحاء و اجداد  رفخ، ز

ن اتخ كه خداوند یههخ آحاء و اجداد خود. ا د كافر حشود كیسخاند و نذا د كه كافر بودهاجدا
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كـا. احـاؤهن ال دخلفروا یعاو ول پلس ا لر آحلاء و اجلداد مشاهلا ولمون تـاو. هیجا  و الیعقلـ . شـخأولـو 
س رن اتخ كه نواویشانند حاب علن. و شر ش هن اخد علن را و ار اخت مناجنینذاشند، از ومون

ن خلود را از آحلاء و اجلداد خلود. پلس خلدا یل رفتند د یكه و ید وث  نصاررد و نذاشرترك كنرا 
  و برهان رن. و هر اه حا دلیمشا بر شناخ  د یحاشد برا یداده اتخ تا آن ودرك مشاها را عقیل

ر از تلو رلكله ا لر مهله علهلا غ ینرقخد چنان ر حاص  كننیقخد، خدا كردین را  یو حه عق  خود د
 ینیلب ی. من  و برهان داشته حایشرن آن اتخ كه بر آن دلیو د شان را خارج حدایخد، تو احاشن

سللخ، و رتللو ك یكننللد كلله خللدا ین از او تللمال وللیررلل تارنللد و نك یخ را در قذللر وللرللكلله چللون و
  و برهللان رللدل   و چلله برهللان؟ پللس یرللنللد حلله چلله دلخ و یگانلله. پللس وللخ ید خللداخلل و یولل
رنلد از یپت یام، منل دهر شننید كه از پدر و اتتاد خود چنخ ا ر حگونیچن. و مهرند از كیسیپت یمن

 رنیالنذ شان كه خامتخ  و برهان ثاحخ كرد برارسخ؟ ا ر حا دلرآهذر تو كی رتند كه   یز وراو. و ن
ن او ی از دنیرند. و مهچنیپت ی ، منردل  اتخ و یرنیالنذ د خامتخكنند و ا ر حگو یاتخ، قذول و

ن آحلاء و یلا دخلن اتلتاد ولن یلن ولن دیل  و برهان ثاحلخ نكلرد و  فلخ درهر اه حا دل  رتند، یو
ن آحلاء و اجلداد، حكلار یلن اتلخ. پلس دیدیلرنلد و آن شلخّ بیپت یاجداد ولن اتلخ از او منل

 خورد. یمن كیس
سللخ كلله رر اهلل  حآللداد چركللو اتللخ، پللس تقصللرن ین آحللاء و اجللدادیلل، ا للر دمی تشللت

ن آحاء و اجداد واتخ، و ین واها دی؟ و دمیكن یوا كردند واهن و ند هرچه آحاء و اجدادخ و یو
 ند.خ و یاعهر وخشان هن خاند، ا اعهر  فتهخشان خچون آحاء و اجداد ا
  و برهللان از اهلل  او و از حللاب او رللشللعور و عقلل  حللا دل ین خللود را از رویللاحلاصلل ، د

د. خا د از آحاء و اجداد خود  رفتهرقلد آ ه را كه حه تخندازید و برن ناووس را ترك كنید و اخررحگ
 د.خرر  و برهان و حدون واتطه عق  و شعور وگردل ن خود را یید

 ا صللویفخللد؟ آرللكن یا حاشللند، چلله وللخللبودنللد  ا ا للر آحللاء و اجللداد مشللا صللویفخلل، آمی تشللت
 اخلللد اعطوله وقاوله و رفل  یف اهلل ورحلوم اعلیل خرشلان؟ و شلخد از اییلجو یو یا تذرك خد خشو یو
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د حططن آ ا را هاهر خه برده حشود حاراند كه در هرجا كه اتن صوف  هن نوشتهنیاند و چن فرووده
انلد كله شلر    لله نوشلته سلخ؟ از آنرشلان چخد كله ولتهج ارلدان یا منخكرد و قدح آ ا كرد. آ

ف ا شان خحاشند و وتهج ا توانند صویف ینذاشند، من حاشند كه ا ر تینك  ن اتخ كه تینك یتصوك
اند و حه وردم خود را  وقاح  دكان خدا حاز كرده د كه دكایرنیب یه اتخ. منراخ  وتهج صوفد

طان اتخ. پلس اقلًط راتخ كه راه ش نكه  هراهند؛ و حا ینخانند و حال اخمنا یاز اه  حا ن و
 سخ.رشان چخد كه اص  وتهج ارد و حدانروذاش شعور و عق ، صویف یاز رو

 یفله قشلرخن  ایلنا را، پلس ا لر داخل  اخحططن ا انسیتو د ینشد حاال هر اه صویف
؟ و یا اخذلارخل یشو یو انه؟ اصویلرن ویدر ا كین یا تو چه وخاند: آ ز دو فرقهرشان نخ، ایشد
كننلد، چنانكله بلر مشاهلا واضلح اتلخ كله قذل  از آقاحلاقر  یگر را ولخكلدخر رلنكه هر دو تكفخحال ا
ده بودنلد و آن وقلخ رنشلن یدرلو تقل یولردم اجهتلادش از آ ا یاخذار وشهور بود و   یكتاهبا
، چنا له ولطك حمهلدحاقر نوشلته یدربود و نه تقل یوشهور بودند. نه اجهتاد ی اخذارنیهن مه
له خدانسلتند ههلخ ا ی را ضالك و و  ك ولرنی اصولینینه اخذارخنكه در ودخاتخ ا نكله حله وظ ك
ان وردم. حلكله اآلن رذار ونتشر بود در وبودند و اخ یكردند و مهه اه  آن عصر اخذار یعه  و

ان رلاصلول را  لتارد در و ینكله آقاحلاقر آولد و حنلاخان وردم، تلا ارهن از آن  اعخ هستند در و
شلتر یوردم اصلول را. و احتلداء اصلول آنوقلخ بلود و هنلوز در آن جمللس ب یوردم و نوشخ از برا

خ كللرد و خللصللادق روا  لرتاز ح یثخحللد  بودنللد. چنا لله در مهلان جملللس شخیصللینیاخذلار
نكه خورد، احض ا ی و چنان فرووده اتخ. پس آقاحاقر  فخ انیصادق چن  فخ كه ح رت

توان عه  كلرد. پلس اهل  جمللس  ل  شلدند و  ی فرووده اتخ مننیصادق چن ح رت حگوی
   فته اتخ.نیآقاحاقر را زدند كه چرا چن

د و رهبن رتان ین شد و انتشارخطصه، از آن عهِد آقاحاقر خورده خورده علن اصول هپ
نوشتند تا  یادتر از شرحخز یآن نوشتند و شرح یاز برا یك شرحخشان كه آودند هرخك از اخهر
  رلاند، حله چله دل بوده یخ شده اتخ. حاال ا ر پدران تو اخذاریهزار ب نكه حاال حقدر پنجاهخا
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  تلو بلر رل؟ و دلیشلو یول   اصلویلرلاند، تلو حله چله دل بوده ؟ و هر اه اصویلیشو یو یاخذار
گر را ضالك خكدخنكه خك حا  ؟ و ارك ح  اتخ و كداورسخ؟ و كداورنا چخاز ا یكخخ رحقك 

تلا  یهن نلدار یلردانند و دل یگر را كافر وخكدخن دو فرقه یكه ا دای یدانند. حاال و یو و  ك و
وسلتعدك  د وخ. پلس حله متلام  لوش و هلوش خلود وتوجله كلطم حشلوینا حشوخاز ا یكخداخ  

ك حقللدر خللد هرخللبذر یا  و هبللرهمی للو ید آ لله را كلله وللرللشللاءاهلل حفهه نكلله انخد تللا اروطلللج حاشلل
ا خل؟ آكین یاند؛ اآلن تو چه و دو فرقه ین  اعخ اثناعشری انیاتتعداد و هرف خود. و مهچن

خ رل  تلو بلر حقك رلداننلد. دل یگر را  هلراه ولخكدخنكه خ؟ و حال ایشو ینا وخك از ارداخ  كداو
د حل  دانسلخ و خلك را حاركلداورا حا ل ، و  یكلخو  را حل  حلدای یكلخسخ؟ كه رنا چخاز ا یكخ

 د.رد تا اص  وطلج را حفههرك را حا  ؟ حاال  وش حدهركداو
اخلللد  اهلل وقاوله و رفل  یف ورحلوم اعلیل خراند از مشاها كله خلدوخ شل كه بوده اوا كسای
اند اخلطق و احلوال آن ب ر لوار را و  دهخزد آوده، دیخ خوالن یاند كه آن ب ر وار در ا اعطوه بوده

اند. و ا ر عوام مشاها  دهختلوك او را حا وردم و فكر و ذكر و علن و حلن و حمكخ و نذاهخ او را د
 یو علها هان و حاح رجذعیلررزا تلردند از او و از  له وخدند و درمشا فهه یاند علها دهرنفهه
دانسلتند و حكلن او را او لا  یو حلا او منلاز كردنلد و مهله او را وطلاع ول   كردنلدیگر او را تصلدخد

 ی علهانیو اف   اتخ. و مهچن خ از مهه اعلن و اتیقرخ نوشتند كه شرداشتند و بر كاغت ش
 منودنللد و نیگللر، آن ب ر للوار را متكللخد یو علهللا ید وهللدرو آقللا تلل د عللیلركللرحط از  للله آقللا تلل

ف بردنلد حله وشلهدوقدس خنكله از آجنلا تشلرخرا كردنلد و حعلد از ا  اولر اومی  كردند و تسلیتصد
نكه احوال او و اخطق او و علن و حلن او و حمكخ او بر مهه اه  آن حلد و خواندند در آجنا تا ا

خ وشللهور شللد كلله آن ب ر للوار خللن حلللد مهللراه او بودنللد هللاهر شللد و در آن والیللكلله از ا كسللای
از  ی در هلر حللدنیكردنلد وسلتجاب بلود. مهچنل یدعلا ولالدعوه اتخ و هر وقخ كله  وستجاب
 كرده بودند او را و او را اعلن و نی  آن ب ر وار را داشتند و متكیآن عصر تصد ی  علهارحلدان  
خ از ولا اجلازه خواتلخ و ولا از ادب ردانستند و مهه در اجازه آن ب ر وار نوشتند كه ش یو اتیق
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  واهلا اتلخ ولكلن رلو اشلرف از   نكله او اعللن و اتلیقخ ههلخ امیسلخ كله اجلازه حنومیندانسلت
شان خف اراند تكل دو اختطف واق  شده نیان اركه در و . حاال كسایمیشان نوشتخههخ اور ا

شلان خان ارل ومیز حلدهرل متمیتلوان یند وا خلود منلخز دهند ح  و حا   را و ا ر حگورن اتخ كه متیا
ن خلود را از كله اخلت یلنكه حفههند دخرا از حا   و ااه  خذره هستند كه حتوانند حشناتند ح  

د كه رن خود را حدانید و دردا كنید و ح  را  رمناج ید تعرتوان ینكه مهه مشاها وخند و حال اخمنا
د تا رن مناجینكه فرووده اتخ  لج دخطاق نكرده اتخ در اخف واالرراكه خدا تكلیكجاتخ. ز

ن خود را از كه اخت ید كه درد آن را. پس حدانخررگسخ، حرن مشا كجاتخ و در نزد كید درحدان
 د.رمناج یو

نكله حله متلام  لوش و خ حشلر  امیمشلا حگلو یاز بلرا یهلرك وطللج عظخلخواهن  یحاال و
 ن علوم.ید از اخبذر یا د هبرهخد شارانصاف دل حده یهوش خود از رو
از  یكخند و خحدر آن خانه یدر حسته حاشد و دو نفر از ا یك خانه كوچكخمن ا ر رد بذرحگوج
ن خانله یلكلس در ا چرد كله هلخلك نفلر حگوخلن خانله هسلخ و یلدر ا ك انسایخد كه خآ ا حگو

نلد. خ و ینلا دروغ ولخاز ا یكلخا نله؟ الحمالله خلنلد خن دو نفر دروغ حگویاز ا یكخد خا حاخسخ، آرن
مشاهلا كله هلردو از  د كیسلخلد، ا لر حگوخلا دهرانه قول هردو را شلنرن ویحاال هر اه مشاها كه در ا

. و ه قاَتَ  ووالنا عیلخنه آن اشخاصند كه  فتند ووالنا وعاوخن شخّ وعایند، اخ و یراتخ و
د و ه را كافر و غاصج ح  آلخر، وعاوراو نكه ح رتخن خطف اتخ، ههخ ایا داند و  یحممك

خ، دو رلشلود كله شلخّ رع یدانسلخ و هلر دو ضلد بودنلد و منل یفله منلررا خل ه هن علیلخوعاو
د راتلخ خلنلا حاخاز ا یكلخر كننلد، الحمالله رگر را تكفخكدخاكن ضد داشته حاشد. و هر اه دونفر ح
 یز حلدهرلد متخل، حان خود مناییانه  لج درن وینا دروغ. حاال هر اه تو در اخاز ا یكخد و خحگو

د و ر. ولكلن ا لر مشلا انصلاف داشلته حاشلن خود را از اه  ح  اخلت منلاییح  را از حا   و د
د و رلرون كنیلاتلخ را از تلر بخد و حلجك رخد و وتتكر ورگ حشلورد تفكر كنخد حارن حاشیالج د 

 یاتلخ و ب ر لخا و ررلن دنیلا و اوضاع ارن دنید كه مهه ارد حدانخد و حارخب  و حسد را ترك مناج
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سخ كه ورگ ر ننیقخهن  كیس یسخ و از برارن یاج  هن اعتذار ی وتد و از برا یا ورن دنیا
سلخ. نله در علقله و نله در رن از ولرگ نمیلشلود، ا یكله نطفله حسلته ول د. حلكه از وقلیتخآ یو یك

و نه  خ و نه در جوایرو آه و نه در عظام و نه در اكساء حلن و نه در خل  آخر و نه در  فول
د و رلفتیحله فكلر كلار خلود ب یاتلخ. پلس دول یعرسخ تال كه عهر  ذیصد و ب ، ایلیریدر  
نلدارد. پلس چلرا خلود را  یمشلا رلر یشلود و از بلرا ی وتد و متام و ینا وخه اد كه مهرنًا حدانرقخ

د كه مشا را افسار كنند و توار شوند و حه هر  رف كه خبواهند حتازند؟ خا ان دادهخن آقایحدتخ ا
، تلا ید؟ عهلر  تشلخ تلا كلرلشلان حدهخن خود را حه اید اغوا كنند و مشا هن دخو چرا مشاها را حا
د علادات و رلد و خلود را از قرلمناج ی  علهلرد و حتصلخلرون بریلشلان بخاز چنل  اچند؟ خود را 

د رل وج ید كله ولرلن نلاووس را از خلود دور مناجیلد و اخرون آریس و اهواء و آراء و شهوات برنواو
ر ریلكنلد و تآ یخ ولخ كفانیح اتخ و وا را مهراند صح ان وا كردهرنرشیآ ه آحاء و اجداد وا و  

سلخ، رده نخروعقلول اتلخ و پسلندرد غخل حگونیچنل . و هر اه كیسمیا كه داشتر ینخ دمیده یمن
داشتند در عصر خود و چون عاو ن ج  عیتخك شرخا كه هرررتد تا حه انذ یج ورن عیراكه ایز
د ناتلخ او بلود. خعخ جدخشد و شر یعخ تاب  نسخ وخشد و شر یاده وخف زر رفخ، تكل یو

خ  یاء  رسخ آن انذخپس حا ف تلاب  ولا را رلعخ تلاب  و تكلخند مهان شرخشتر حگویشتر و اوك
لخ  یش خلدا ولخاء چگونه خطف فروار. نعوذحاهلل، انذمیده یر منریكند و تآ یخ وخكفا كننلد و اوك
منانلد. چنانكله آ لا كله از  عیتخچ شلررد هلرآهذلر رتلیاء و تلا عهلد  رلش انذخشان خطف فرولاخا

بودنلد و  ینصلار دند و حعیضلر رتلت یحلخ ول یضلآهذلر حعیش از  ی  وانلده بودنلد  لراتلراج حین
 بودند و حعیض یودهی بودند و حعیض ن زردشخ حایقیبر د  بودند و حعیضمین ابراهیبر د حعیض
 فخ كه حعد از ون  یآود و یكه و یآهذریهر   ینكه در هر عصرخدند. و حال ار رتت یآفتاب و

د. پس حعد ا ر رعخ او عه  مناجخه شرد حخآورد حا یگر وخد عیتخگر خواهد آود و شرخد یآهذری 
خ ا اعخ   ن آحلاء و یلشدند و هلر كلدام كله بلر مهلان د یكردند ومون و ید را وخآهذر جدیآن اوك

خود  یك هن از براخن آحاء و اجداد خود هریواندند كافر شدند، و آ ا كه واندند بر د یاجداد
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 یآهذری فتند كه   یاند. وثًط  ع داده قرار اعتقادات خود حمهیل یاند و از برا دا كردهی  یلردل
ن آحاء و یخود را خوشحال كردند و د یك نوعخ هرنیاوده اتخ، و مهچنرد هنوز نخاید بخكه حا

عهتا خ  ولهتا و شرراجداد خود را از دتخ نداده  هراه شدند و  هراه بودند. ولكن نسخ شد  
ل اور رنیالنذ عخ خامتخحسذج شر نكله در وكله وعظهله خنفروودنلد تلا ا یفرتكلل و آن ب ر وار در اوك

 یدنلد و  علخاز ولردم حله او  رو یكردنلد. پلس  عل یآهذلری  ینل ول اجلطل فروودنلد و ادعلا
ز ح  رند و نشنوند و متخارسته بود كه نخد شاررت ین اختطف حه هر كس كه ویا اخدند. آخنگرو

 رتلخ، بلر مهلان ولتاهج  و حلخو جموس  یود و نصارهیسته بود كه خا شاخو حا   ندهند؟ و آ
ر ریلكنلد و تآ یخ ولخلكفا ین آحلاء و اجلدادیلنلد ولا را دخاورنلد و حگورااننلد و اتلطم ن خود حایق

نلا را خنلد و مهله اخ  وایلند مهه وردم بلر  رخسته بود كه حگوخ؟ و شامیرا كه دار ی راهمیده یمن
نكله خداونلد خاو را و حلال ا می كنلنیحكنلد متكل ادعلای یك نفلرخلنكه خ كه احض امیكن یترك من

اورده رلان نمیلگر هن حله او اخد نكه كیسخ  ول  و وتاهج را حه وتهج او. حا ارعاو نسخ كرد  
 ن دو نفلر اهل  هبشلخ حاشلند و حلایقیل فتنلد كله از كجلا كله ا یشان وخر، و اراو بود وگر ح رت

 وردم مهه اه  جهمن؟
قه آحلاء خ؟ و روا هسخ كه  رمیاور عظ نین تخنا در ایحاال انشدكن حاهلل روا هسخ ا

مشلا واضلح اتلخ كله آنوقلخ مهله  ی؟ و از برارنیالنذ قه خامتخح دهند بر  رررا ترج یو اجداد
 نیكه وا را مه ند حعیضخ و یان آوردند. حاال چرا ومیكه ا یاه  عاو كافر بودند وگر چهار نفر

 نیقخا خ خود را؟ آمیرا و وهتن تاز وتهج خود میر حدهریكند و چرا تآ یخ وخوتهج تاحقه كفا
ار، وموینراو وقخ هز ح رت د كه در آنخندار نذود و مهه عاو  ر و تلهان و ابوذر و وقداد و عمك

نه خآوده اتخ و در ود دند وردم از ا راف كه كیسرشن یخ را ورفرن كیكافر بودند؟ خوب ا ر ا
ناونللد،  یوعجللزه او را تللحر ولل نللد او تللاحر اتللخ وخ و یولل كنللد و حعیضلل یولل یآهذللری  یادعللا
اتخ  ا جاه ، نیخا حا  ، عاو اتخ خن شخّ ح  اتخ ینند كه ارند و بذخایسخ بخحا یو
د و او را و وعجزه او خاینكه بخخورد ا ین حه  وشش ویا تاحر. حلكه واجج بود بر هركس كه اخ
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سخ  لج خاتخ و حا نین مهینكه دخشان اخ  واجذات و عذادات ارند و واجذتر بود از  ررا بذ
 كند؟ یچه و ید عذادت براخن ننهای لج د ند و هر اه كیسخن مناید

آهذلر، و ی  نیو جانش ر فروودند ومن ویراو ان رفتند ح رترو اوا چون آن ب ر وار از و
لخ  ان آوردنلد و حلایقمیلر وا حا  . پس چهار نفر ار و غمیفروودند وا حقك  كلافر شلدند. چنا له اوك

 سلیتخان رفلخ وگلر چهلار نفلر. حلاال انشلدكن حلاهلل حارلاز و كله ولویس ند وقلیتورتلد شلد ولویس
كنللد و  یخ وللخلل وللا را كفانیاتللخ و ا للاع خللل  در او شللده و مهلل ینللد كلله ابللوحكر وسلللكهخحگو
گر از خو چهار نفر د ند كه از كجا كه عیلخحگو سیتخ وا؟ پس حامیر ندارراو حه ح رت یاجراحت

 هلن بلود. نیچنل را، حیل ی ر چنی  وردم اه  جهمن؟ و  فتند چنر  اه  هبشخ حاشند و حایق
ر راو نكه خمالفخ ح رتخوردم از اه  جهمن، ههخ ا مهان پنج نفر از اه  هبشخ بودند و حایق

، تلو هلن  آن ب ر لوار را كلافر نلداینی  عاو. حلكه ا ر تلو خملالفر اتخ تذج كفر  نیكردند و مه
، جهلمن. و گلاه تلینك خعه هبشخ اتلخ و جارگاه شخخ كه جاات یهین حدیشد و ا یكافر خواه

نكلله در صللذح خمللالف خشللود كلله كللافر در صللذح كللافر حاشللد و در عصللر وللمون حشللود حا ین وللیللا
نلدارد كله تللهان  د حاشد. پلس ونافلایخر بود و در عصر وواف  او و اه  هبشخ حاراو ح رت
ار، ومون حاشند و  یعجه د عصلر رلنیب یعلًا كلافر. منلرولردم   حلایقو وقداد آزادكرده و احاذر و عمك

ر. حلاال از ر در آن عصر ومون بود الغمیاورد و مهان ح رت ابراهران نمیا  كیسمیح رت ابراه
  ر  بوده اتخ و قلرشه ومون قلرشود ا ر مهه عاو كافر حاشند، و مه یمن یخدا هن  ور یبرا

د فهلن خ. حامین ا اع را حگتاریو ا می  را حكنرند كه چرا وتاحعخ قلخد حگوخهن هسخ. پس نذا
لنلد. رد ا رچله آ لا قلخلررن خلود را از اهللش حگید و درز ح  را از حا   حدهرد و مترداشته حاش

 بلود در میك نفلر ولمون؟ چنانكله ح لرت ابلراهخلحاال چه حاك دارد كه مهه عاو كافر حاشلند و 
كا. اّوة  میاّ. ابراه او فروود یعصر خود كه خدا از برا س بود در خو چنا ه ح رت ادر مانتا  هّلل 
كه  احایینفر عرب ب كخد كه رنیب ین زوان هن ویاند تا ا شان كن بودهخشه ارعصر خود. پس مه

ات خ  والرنكه وعروف هن نذود و وعهتا  خ ول بود و ا اوضاع و ی   و خدم و حشن و یخا ی
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ن بلود كله حعلد از یاال طق ا  عیلمیه حكن چند تال. و از حمكخ حالآیرا دو فرقه كرد ادت ا
ان ر. پس علن خود را وا تارد در ویا رهرله و عشرنكه از او مناند قذخاو را هن برد تا ا یاو اوالدها

وانلده  یتخلكلمن وال یات انلداخخ كله  هلان منلخلن والیدر ا ن ودت چنان اختطیفینكه حه اختا ا
ند و ولا خ و یران راتخ وید كه مهه اه  اروجد حگخده حاشد. پس نذارن اختطف نرتیحاشد و ا

د آ له آحلاء و اجلداد ر؟ نگوجمیحكن احاییك نفر عرب بخن ی انیكند، چرا متك یخ وخرا مهان كفا
دا ید و ح  را  رس را ترك كنرد دروغ اتخ. نواوخ و یو اند راتخ اتخ، و آ ه فطی وا  فته

ها كه حاب افترا و غ ی ردن چرنانه ح  و حا   و احض شرد ورز حدهرد، و متركن ذخ بر راز وطك
نكه خد، نه ارن ناووس را ترك كنید. ار كننیقخد و رنرد تا خود بذراند، قذول وكن وا را وفتوح كرده

یهی هلا ود هن وطك كننلد و خلدا ولتوخ كلرده  ینلد ا اعلخ ولخ و یشلان ولخا یدارند و آ ه وطك
ی ی جموس برانیان خود را. و مهچنخشان وطك خكردن ا شان را ههخ ا اعخخاتخ ا  خود وطك

  حاشند ركان قلرنكه نخندارد ا كنند و وعهتا حا لند. پس غراحیت یخود اخت و یدارند و از وطك 
  قرار داده اتخ.نیاه  جهمن؛ و خدا در حمكخ خود چن و چهار نفر اه  هبشخ حاشند و حایق

سلخ رسلته نخو هلر دو خوحنلد. شا ن اخلتطف،ید وا را چه حه اخحگو حاال هر اه جاهیل
كله خلود ح لرتیروعقول. زراتخ غ ین، و كطویا ر فروودنلد احلاحكر غصلج خطفلخ ولا رلاو را

 را مین اخلتطف عظلیلسلخ، چگونله ارفله نرخل ام و علیل فلهرد ون خلخ و یكرده و ابوحكر هن و
را كلله  یشللود دو نفللر ید كلله هللر دو خوحنللد؟ حاشللا، و چگونله وللرل وج ید و چطللور وللرللحدان یكلخ
 ا هر دو را كافر دانسخ؟خكنند، هر دو را ومون،  یر ورگر را تكفخكدخ

؟ نایخك از ار كه تو از كداومی وج یستند، پس ورد كه هر دو خوب نخحگو و ا ر جاهیل
 یكلخد حل  و خل و یول یكلخنكله خ. ههلخ ایچ ولتهج نلدارر، پس تو هلسیترك نخ چرا ر از ه

و نله  یخلواه یولتهج هلر دو خلارج. پلس تلو نله حل  را ول و نه حا   و از حا  ؛ و تو نه حیق
د؟ حاشلا. و ا لر خل حگونیسلته اتلخ كله خدا رتلخ چنلخن شایلحا   را. حاال انشدكن حلاهلل ا

. هلر دو دنا عیلره قاَتَ  تخدنا وعاوراتخ كه  فخ ت نه مهایخن وعاید هر دو خوحند، اخحگو
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 شوند؟ یدو ومون وكنند، چگونه هر  یر ورگر را تكفخكدخنا ضدند و خا
خ ولن هفتلاد و تله فرقله ولینكه  خحاال حا ا شلوند و  یآهذر فرووده اتخ در آخرالزوان اوك

حل  و حا ل  را از هلن و حل  را  یز ندهر؟ و ا ر متكین یهالكند، چه و و حایق یاز آ ا ناج یكخ
ا وعلكن خر و وادر دن از پدررند حه حمض شنیپت یا از تو وخ، آیررن خود را از او نگیو د دا نكینی 
 ینكه حجخ را براخرفخ و نه در آخرت. ههخ ایا از تو خواهند پترا اتتاد؟ حاشا، نه در دنخ

ده اتخ. حاال ا ر تو  لج رجا رت ن ح  را چنانكه در مههیمشا متام كردند و هاهر كردند بر تو ا
. حاال یا نرفته یخ اذهروش یاز تو وقذول خنواهد شد و اقت ا چ عهیلرن خود را هید ننهای

 یاو بلرو و از یپ ه را حشلنایسرلو آن فرقله ناج واجج اتخ بر تلو كله حل  را از حا ل  حشلنایس
 . حلاال یپیاز هفتاد و دو فرقه برو یكخ د یپخ، حادا نكینیه را  رن فرقه ناجینكه ا ر اخههخ ا
اند و  فتاد و دو فرقه؟ وهكتا، هیرو یا ورججه وخه خا حرورخه خقدر ؟ یپیرو ینا وخك از اركداو

ح رعه را تلرجرانله شلرن ویلو در ا كلین یول یخ تلعخل؟  ایرو ینا ولخك از اركداو حا  ، تو یپ
نلا هالكنلد؟ از  لله خاند و دوازده فرقله از ا زده فرقه شدهرز ترعه نر شنینكه مهخ، نه ایده یو
كلله  نللد. و آ للایرجنللا ناخك فرقلله از اخللنللا و خو اوثللال ا و واقللیف یدخللو ز یو فطحلل سللایرك

ا فرقله خل؟ فرقه هالكه را كین یك را قذول ورا كداوخاند آ ند و مهه امئه را قاجلند، دو فرقهخاثناعشر
ند چنانكله رنلا هلن صلوفخاز ا ینكله  علخا نله اخله را. آرلن فرقله ناجیلا  لوی یه را؟ الذته ورناج

ن یلانلد و ا تتانند و از آجنا آولدهنا در هندوخن اینا و ورشدخهستند در اغلج حطد و اغلج از ا
دو  ید كله اثناعشلررلدان ینكله ولخد حلا ارلس را ترك نكنراند پس ا ر مشاها نواو ات را ُ ر كردهخوال

اند؛  بوده د بر وتهج آحاء و اجداد خود، احتهال دارد كه پدران مشاها صویفخاند و برو فرقه شده
 د؟ركن یو یشان تذرك خر از اآهذینكه حه اور  خا اخد، خشو یو ا مشا هن صویفخآ

ن اولر را آن یلورحلوم را و ا خر  كردنلد شلی  علها تصدرسخ كه  رن نی، شك در ایحار
ن وللدت یللد كلله آن ب ر للوار در ارللنرن اخللتطف از آن ب ر للوار اتللخ. و بذیللب ر للوار ونتشللر كللرد و ا

پنج  شش تال چه كردند كه   یس ر یندوتتان و تاان و واوراءالنر و هی  حطد را از آذرحارو
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گللر را دو فرقلله كردنللد. چنانكلله اآلن هسللتند از شللا ردان آن ب ر للوار در حلللخ و خبللارا و خحللطد د
نله و شلام و خود راز، حلیترحصلره و شل ستان و هندوتتان و عراق عرب و عراق عجلن، حلیترت

گر خكدخد و ان ن شهرها دو فرقه شدهیك از اخكنند حقدر اوكان و در هر ینشر علوم آن ب ر وار را و
شلود  ید؟ چگونله ولخلمشر ی را كوچلك ولمین اختطف عظلیدانند. چگونه ا یرا ضالك و و  ك و
هلر دو  نكله ا لر حگلویخكله هلر دو خوحنلد؟ حاشلا، و حلال ا ن اخلتطف كلتاییل فخ حاال حا ا

كلافر اتلخ  یگلرخد آن دخل و یدو كه الحماله حل  اتلخ و ول نیاز ا یكخند، پس خ و یراتخ و
د آن خل و یكله كلافر اتلخ ول نلد، پلس آنخ و یهلر دو دروغ ول  وی ید. و ا ر هن وخ و یراتخ و

 هسلیت نا، تلو كیسلخ و نه از امیون نه از آ ا د. و ا ر حگویخ و یكافر اتخ، راتخ و یگرخد
خ  رآهذر و شرع او نیحه   یورا كار  وی یكه و  .سیترآهذر نیسخ؛ پس اوك

خ   ده اتلخ رانلد و هلركس كله شلن اعشر دو فرقله شلدهعه اثنرآهذر و شیغرض، اوروز اوك
خ خللن والیللن اخللتطف در ایللاو متللام شللده اتللخ. حللاال ا رچلله ا ین اخللتطف را حجللخ بللرایلا

نكله در خا د اتلخ. حلیتخان و آن تلرحدك اخلتطف شلدیلز و آذرحایندارد ولكن در تذر یانتشار
كنند و حا هن وصللخ  یعها و له حا هن نزا ده اتخ، از آنرآجنا  فخ و  و حه كوفخ و كوب رت

كننلد و  یخورند و وشلورت حلا هلن منل یگر را منخكدخ یكشند و غتا یگر را منخكدخان ركنند و قل یمن
گر را و خلون هلن را خكلدخكشلند  یكنند و و یحا هن ندارند و هرتاله حا هن نزاع و یدخد و حازدخد
ا تلو خلهسلتند؟ حاشلا. آ یكلخ ی و یو ن اختطف كتاییدانند. حاال حا ا یزند و حطل ویر یو
لخ واحللدهخل للخ  خل، و حللایش یخللود ول یاز بلرا یا ك اوك لخ  یآهذلریا اوك آهذللر ی؟ هر للاه تلو هللن اوك
خ دو فرقهی، پس احایش یو منانلده اتلخ  هلن خملیف اند حالذداهه و حدون اشتذاه و بلر كیسل ن اوك
 الللج حلل  كله  هسللیت ن خنواتللته حاشللد. حلاال ا للر تلو كیسللیلكلله د ن اخللتطف وگلر كیسللیلا

د  لج خن اختطف ندارم و حایحه ا یكه ون كار و حگوی ینرحنش یك كنارخ توای ی، منهسیت
 حلاش و مین خلود را در اعتقلاد خلود قلایلد یدا كلردی. پس هر اه  دا كینین خود را  یو د كین

 ر از تلو حاشلند، و پلدر و ولادر تلو خلارج از تلورل  علاو غرلن خود كله ا لر  ی كن در دنیقخچنان 
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ن خلود و حطلطن خملالف یلخ درل  و برهلان بلر حقك رشان را و دلخا و ردك كین حاشند تو قذول نكین
 .داشته حایش

ن وطلج كه  فمت و اههار كردم تا حجخ بر مشاها متام شود یاحلاص ، ون الحد شدم در ا
و د رلد و فكلر كلار خلود كنخلگلر غفللخ وورزخانه مناند. پس دردر و گر وست عیفخن دیو حعد از ا

د. پس رمناج ید و از كه اخت ورده ین خود را حدتخ كه وید كه درد و حدانردا كنین خود را  ید
 یخر شمیند واجخ و یح ورحه زحان فص یاند و  ع ه دو فرقهخعه اثناعشرروونا هتا كه شید رحدان
ر رله اتخ و هلركس ولا را تكفرن اواویه اتخ و هركس ونكر واتخ ونكر درن اواوین وا دیو د
نا ح  اتخ خاز ا یكخ. و الحماله یخررشرو غ ی حاالترمیند واجخ و یو یند كافر اتخ، و  عك
فله خد كله هلر دو  اخلآ ین نلدارد، الزم ولیلحله د ن اخلتطف دخلیلیلا حا  . و ا لر حگلوی یكخو 
از  یكخ. الحماله ینا بروخاز ا یكخد كه تو هبهراه خن دارد پس حایحه د ن حاشند و ا ر دخیلید ی
 نلا و ا لر یپخخ و حطلطن ارلحقك  یاز بلرا یخلواه یول   و برهلایرلحا   و دل یكخنا حقند و خا
 .یا تاخته ینخد و حه ی یخواه ین منی  و برهان، وعلوم اتخ كه درحا دل ینا نروخاز ا یكخ

لایل ونكللر  دورحوم را كیسلرورحلوم و تل خرنلد كله شللخال نكننلد و نگورللچنلد خ حلاال جهك
شان اتخ. حاشا، حلكه شا ردها خا ین اختطف از شا ردهایحند، ولكن اسخ و هر دو خورن

 ن را.ید ار تا حفههمیحگو اند هاهر شده اتخ. برهای ندارند، آ ه خود كرده ی راز خود چ
ِن یاواولخ نكلرد، ولكلن هبتلر یادعلا ن اتلخ كله ح لرت صلادقیلا اهیاعتقاد ت ك 

ال اتخ كه ول حعیض ن قولیند كه اخ و ی  اه  آن زوان بود. و ور  د خلنلد اولام حاخ و یاز جهك
نللد كلله خ و ینجللا وللخن را از ایللن دروغ اتللخ و ایللد دوازده تللا حاشللد؟ اخللدوازده تللا حاشللد، چللرا حا

روزه  یفروودنلد كله روز یه ولرلسمت و آن ب ر وار چنان تقره فروودند ون اوام نرح رت از راه تق
خ و ناهلار خلورد. ح لرت هلن هبهلراه او فله روزه نداشلرفله، خلرداشتند و رفتند در جمللس خل

ش از عهللد ین ناهللار  للیللنللد كلله اخ و ینللا وللخاز ا یخوردنللد و نفروودنللد كلله روزه دارم. و  علل
د كللله رلللدان یه حنلللا  تاردنلللد. لكلللن مشاهلللا كللله ولللخن را اللللوا  صلللفویلللعذلللاس نذلللوده و ا شلللاه
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حله دتلخ اتخ كه  ینخنداشخ لكن د یش بروزین هن از  ین دیصادق اوام بود و ا ح رت
اتخ كله اولام تلخك خلود را حله  یهین حدیر او اوح  رفخ و ار الج و حه ضرب مشش بن ای عیل

ورحوم هن تخك خود  خر شنی. و مهچند نه حه تینك خ و یان خود ورعرد حلكه حه شخ و یخمالف من
د رتل»د چنانكله خلود فروودنلد خفروا یرا و علن خود را حه اه  آن و حه دوتتان خود ورمحخ و

نكله در عهلد خو فروودند كه علن وا نلزد آن ب ر لوار اتلخ. و ههلخ ا« فهنخره الرفهن و غخهن كا
د رتل كلرد و تل رد حله ورحلوم یه ولرلابلراز دهلد، ذهلتا تق نذود كه وطللی ورحوم زوان وقتیض خرش

 نینكله آن ب ر لوار بلود جانشلخه اتلخ ارخراخلللد اعطوله. و ا لاع شل وقاوه و رفل  یف اهلل اعیل
خ را روللن شلل ن وشللهور شللد. حللاال ا للر حگللوییللات اخللخ و در مهلله والرو صللاحج تللخك شللخ رشلل
د تخك خود را، خ و ی؛ حه تو منام، حیل دهرند از او نشنخ و یشان وخكه ا زهایرن چیام ولكن ا دهخد

د هلن تل رد حلله ر تللنید بلود اهل  تللخك آن و صلاحج تلخك آن. و مهچنلرد و تلخلل و یحله اهللش ول
از  یكلخد وجوحلًا خلشان اتخ. حلاال حاخن اختطف از ایوان ابراز آن نذود و اآ ه را كه ز یگرخد
 ین خواهیدیالحماله ب ، و ا ر  لج ننهایحكین ین خبواهیا ر  لج د ن دو فرقه را قذول كینیا

 بود.
د، آ لله خللندار د و غللرض و وللریضرحاشلل ین وللیللد كلله  الللج درهسللت حللاال ا للر كسللای

را  د. و اوا كطم وا مهه رحط حه هن دارد ا ر حعیضخر او حمگارد یرت نظررده حصخ حه دمی و یو
د ا لر حله متلام رلد فههرلد بر مشاهلا وشلتذه شلود وطللج و خنواهخد، شاخرا نشنو د و حعیضخحشنو

ن یلوده تلخن حله اهید. و بركن ید وطلج را خوب درك وخ وش و هوش خود وتوجه كطم شو
 ان و كفر را هاهر كمن.میونذر، ا یسخ كه رورن ین اور كوچكینذود، و ا یدراز

گانله اتلخ خن اتلخ كله چلون ذات خلدا یلنكه تذج اختطف چه شد، اخحاال وجه ا
لیت عیتخاتلخ و هلر شلر یكلخن او هلن یگانه اتخ و دخآهذر هن یذات   عخ خكله آولده شلر و اوك
خ آن ب ر وار بودهرنیالنذ خامت ع حه  و اوك خ او و وتشرك شرع او  اند و هستند و هركس كه هسخ اوك

لخ او نا هن كه اختطف كردهخاتخ. و مهه ا عخ او را در دتلخ دارنلد. پلس خنلد و شلرخاند اوك
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 یانله حاعلد شل ك عصلارن ویلشلود. حلاال آ له در ا ی منلنیوسلله ینا كه حاعد ش ك عصاخا
ل عرض ور شده اتخ چنیوسله د ره را تا از اعتقاد آ ا خمذلر حاشلرخرقه شخكمن  ر یسخ؟ اوك
ا را هلن كله حاضلرند رلا و اولررم و مهه انذر  یسخ، و خدا را هن شاهد ورن چیحاعد ا مینرتا بذ

ن ین جمللس ح لور دارنلد و چنلدیلرهن كله در ارلن وطجكله حفظله و غیرم و چنلدر  یشاهد و
له كله در ارل  یحاشند شاهد و یك از مشاها وخوطجكه كه حا هر ن جمللس یلرم، و آ له هلن از اج ك

رم كله مهله رل  یكه حاضرند شاهد و ن نور و هلهیتین جملس و ایوار این در و دیحاشند و ا یو
دهلن و مهله مشاهلا هلن  ین تلسله ابلراز ولیاوخ شهادت حدهند آ ه را كه از اعتقادات اردر ق
 ن اتخ كه:یه ارخرد كه اعتقاد وا  اعخ شرحدان

ن اتخ یآفر گانهخسخ. او رون و تو ن یگانگخخدا وث   یگانگخگانه اتخ ولكن خخدا 
گانلله اتلخ در صللفات خگانلله اتلخ در ذات خلود، و خشلود، و او  یمنل یكللخو ذات او حلا مشاهلا 

ك خكللس را حللا او شللر چرگانلله اتللخ در عذللادت. و هللخگانلله اتللخ در افعللال خللود، و خخللود، و 
  و كارُكن ررا هن وك  نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال و نه در عذادت، و كیسمیدان یمن
 و احلدًا و حتهلًا هللن بلر او میدانل ید. و اوا او را عادل هن وربود از توح نكه جمهیلخ. امیاند یاو من
 .میگر خدا را هن مهه را اقرار دارخد و صفات دخآ یوارد من

ت، اعتقللاد واهللا ا للد بللن عذللداهلل فرتللتادهیللو اولا در نذللوك شللده از جانللج  ن اتللخ كله حممك
ن و یلعخ او دخن او و شلریلآهذلر ولا اتلخ و دیاو   ا اتلخ ورلنكه او خامت مهه انذخخداتخ و ا

 میدانل یاوخ و حرام او را حرام ور تا روز قمیدان ینكه حطل او را حطل وخعخ وا اتخ، و اخشر
ل واخل خاوخ، و ارتا روز ق اهلل اتخ، و اوتلخ تلاب  كله  اهلل اتخ و اشرف واخل  نكه او اوك

از خلدا بلر  یضلرنكله هلر فخادراك وقاوله  لاو  و ا طهل  یفخلحقله الحل  و الخسذقه تاب  و الخال
  رلل  نیر خللل ، و مهچنللیشللود بللر تللا یرتللد و از او هپللن ولل ید اول حلله آن ب ر للوار وللخللایخللل  ب

ت. ن هن جمهیلی. امیصفات او را اقرار دار  از نذوك
نكله خ، و امیدانل یآهذلر ولیفله حطفصل   رن اتلخ كله دوازده اولام را خلیلخ ولا اخو اوا وال
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شللان را خادراك وقلام ا رد، و كیسلرل  یشلان منلختلذقخ بللر ا مهله از نلور واحدنلد، و كیسلشلان خا
عخ خانللد شللر كلله ونتشللر كللرده عیتخآهذللر اتللخ، و شللریش  خشللان فروللاخش اخكنللد، و فروللا یمنلل

ا كه نسلخ رعخ انذخاوخ بر خطف شررشود تا روز ق یعخ نسخ منخن شری اتخ و ارنیالنذ خامت
ن هلن یلشانند پادشلاه و حلاكن. اخاوخ هن ار؛ و در قیآهذرید از  حع یآهذریشد حه آودن   یو

 بود از اواوخ. جمهیل
شلاءاهلل  شلوند و ان ی ولردم حلا حلدن خلود حمشلور ولمی لوج ین اتخ كله ولیو اوا وعاد وا ا

رونلد  ین عاو كله ولیكنند، ولكن از ا ی حد ا را حا نفس خود و روح خود داخ  هبشخ ونیمه
 بود از وعاد. ن هن جمهیلیرود در عاو وثال و قالج وثال. ا یو روح و واند در قذر یقالج و

 خللود نی حللدن و لذللاس و نعلللنین اتللخ كلله حللا مهللیللآهذللر ایو اوللا اعتقللاد وللا در وعللراح  
ن یر از اركه غ  بر كیسنیا و ومونرا و انذرآهذر و اولیفروا شدند حه وعراح و لعنخ خدا و   فختشر
 د.خحگو

 حله مین اعتقاد حاشلد كله  فتلیر از اره و هركس هن كه اعتقادش غرخرن بود اعتقاد شیا
ه را رخركله شل ار، عقًط و نقًط و ا اعًا كافر اتخ. حاال انشلدكن حلاهلل كیسلر حسنیادله و براه
ه رن اواوینشان دخشان دخنكه اخا نه؟ و حال اخ كافر اتخ مین اعتقادات كه  فتیكافر حداند حا ا

، ردك بلر خداتلخ و یله را ردك كلرده اتلخ و ارن اواویشان را، دخد ااتخ. پس هركس ردك كن ن ردك
 ن ورد وشرك اتخ.یا

نلد كلافر بلوده خا ولمون؟ ا لر حگوخلامحد كافر بوده اتلخ  خرا شخ كه آمی رت یحاال از آ ا و
ن یلكس واضح اتخ كه د راكه بر مههین قول. زیشوند حه ا یاتخ نعوذحاهلل، پس خود كافر و

ه كند كافر اتخ و رن اواویاتخ كه هركس ردك بر د یهیه اتخ و بر ح ، و حدرواون ایخ، درش
قه او ح  اتخ، الحماله هلركس او را خه خارج. و چون  ررحه ا اع وسلهانان از وتهج اواو

كله مهله علهلا تصلدیج منلوده. زخانكار كند، انكار ح  كرده و مهه علها را تكلت   منودنلد آن یرا
خ ومون بود، پس رند شخ و یقه علها. و ا ر وخخارج اتخ از وتهج و  رن یب ر وار را، پس ا
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كنند؟ و چرا  یذخ وا را وردانند؟ و چرا غ یه را كافر ورخرند، چرا شخقه اوخه بر  ررخرتلسله ش
لخ ر ف لمی لوج یرا، آ له ول ی رلد چخلر از قلرآن و احادرل غمی لوج یحندند؟ وا كه منل یافترا بر وا و

كنلد و هلركس  ین ف لاج  را ولیل  ای اتلخ تصلدنیراهمونرنخ اوراز   نخ اوراتخ. هركس  
نه قلج رراكه آجیفههد. ز ی خل  نشده اتخ، هرچه حشنود كج ونیراهمونرنخ اورنتش از  ر 

د و خللمنا یخ وللخللافتللد، او را حطللور اعوجللاح حكا ینلله وعللوجك ولركلله در آج یاو وعلوجك اتللخ و نللور
نلخ امئله برداشلته رشلان از  خنلخ اركله   ولكلن كسلای سخ و اعتذار ندارد.ر نمیقًة وستقرحق

ند حه خآ یشان را حطور اتتقاوخ. و وخكنند صفات و كهاالت و حسن خل  ا یخ وخشده حكا
كنند، از  یان را كوچك وخره آقایلخ او را و دارند ف خمنا ی  ویخود و تصد یلخ آقارجملس ف 
انلد و  ذخ و افتراء بر وا را وفتوح منودهرحاب غان خن اتخ كه آقایپاشند. از ا یشان وخدور ونذر ا

ش خدا و امئه خاتخ و خطف فرواخن وگر حجك ریسخ اراند. ن و فساد را  تارده حد وی یحنا
احّج  ستند. اوام مشا فرووده اتخركنند و حا دوتتان خدا دوتخ و حا دمشنان خدا دمشن ن یو

كا. ماتل ولاك و اب حمّج عّ كا. ولاك و احاك. عّك و احضض عاّو یولو  ننلد كله ولا یب یو و ولو 
ولا را  ید، كتاهبلاخلد، عقل  دارخلرت داررد، مهه حصخ، شعور دارمی وج یمن ی رر از ف اج  چرحآ

د و احوال و اخطق وا رنرد و بذخد و حشنوخوا حاضر شو یها و درتها د و حه ووعظهروطالعه كن
د، و شلعور رلنیب یولا و تللوك ولا را حلا ولردم ول د عللنرحاش ید. هركدام كه عاو وررا وطحظه مناج

چ خلطف را هلخلكنند حا وردم. آ ید كه چگونه تلوك ورنیب یوا را هن و ید و رفقارنیب یواها را و
از واهلا  ی رللخ چرر از ف لرلغ چ جملیسلرا در هلخك نفر از مشاها؟ آخده اتخ خاز واها د یشرع
 هرچه را كه امئه وا را میكن یخدا و عه  ود؟ حطل وا حطل خداتخ و حرام وا حرام خا دهرشن

ه اتخ و وتهج وا وتهج رن اواوین وا دیاند و د فرووده ی آ ه را كه  میكن یاند و من اور كرده
نكه خ ههخ امیكن یر ورر كند وا او را تكفرن هركس وا را تكفیه اتخ. پس حنابراره ناجخاثناعشر

ه رخرد شلخلكله حگو ام از كیسل دهررچه هنلوز نشلنه حاشد كافر اتخ. ا رن اواویهر كس ونكر د
آهذر ی وعرفخ خدا و وعرفخ  می وج یراكه اص  را وا وین وا حرف ندارند، زیكافرند و در اص  د
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ن اخلتطف داشلته یلد در اخل، نذایاتلخ و ا لاع یهینكه حلدخو وعرفخ امئه و وعرفخ جمهتد و ا
داننللد كلله  یمشللا ولل یسللخ و علهللااختطفهللا ه ه حعیضللردر فللروع و وسللاج  شللرع حاشللند. حللیل

از  یه را ولا حلا  علرلاز وسلاج  فقه شود. حعیضل یمن ه حاعد كفر كیسراختطف در وساج  فقه
ن اخلتطف در فلروع اتلخ نله در اصلول. یلاند لكلن ا گر اختطف كردهخد ی و  عمیكخفقها شر

ن خمتلفنلد. ولثًط ادراك نكرده و در فروع هن مهه علها حا هل در اص  هنوز كیس راكه اختطیفیز
دحاقر در او اختطف كرده بود و در حعیضربود، حاح ت رجذعیل یحاج یكه رأ وساجیل از  د حممك
دحاقر غرحاح ت یوساج  رأ گر در خد ی علهانی اتخ و مهچنمیحاح حمهدابراه یر از رأرد حممك
ز وسلاج  ا در حعیضل یاند در تاب  و هسلتند، و ولا هلن حلا  عل گر خمتلف بودهخكدخوساج  حا 

د رشود؛ ا رچه حلاح تل یمن ن اختطف حاعد كفر كیسی و امیخمتلف  و در حعیضمیكخه شررفقه
دحاقر رأ حلاح  یر از رأرلش غخل رأمی بلود و حلاح حمهلدابراهمیحاح حمهلدابراه یر از رأرش غخحممك
نكله خمتللف اتلخ حلا خ كلافر بلود ههلخ امید حاح حمهلدابراهخ و یكس من چربود لكن ه رجذعیل
دحاقر رتحاح  ه حا هن خمتلف بودند رحا او. پس مهه علها در وساج  فقه ا حاح رجذعیلخد حممك

د و خاتخ در نظر وردم حه احاد سخ. اختطیفرنكه تذج نزاع واها نخو مهه هن ومون بودند ا
ش هن ا ن اتخ كه چون غصج كردند خطفخ را هلهخ عاو را فرا  رفخ و انوار را نابود یتخك
ق ا و عاو  ر از هلهخ شد. پس كیسر یكرد وگر كه ك از امئله خلو هر ی وگر كهلنیمناند از وصدك
ذكلر   بلود و هر لاه وسلاجیلنیا جملالس ونلافقخلا جملالس خلفلا بلود خلنشسلتند  یكه ول در جمالیس

 وست لعف نینكله تلاجلخا اخلفروودند. و  یشد در آن جمالس، امئه وواف   ذ  آ ا جواب و یو
فروودنلد و حطلور  یه بوده ذهتا وسلاج  را خمتللف ولرودند حم  حم  تقا ا ر وست عف نذخبودند، 

ف بردنلللد و ح لللرت خ تشلللرنیراهلللمونرنكللله ح لللرت اوخ. تلللا افروودنلللد از وصللللحیت یه ولللرلللتق
 غاللج نینكله ونلافقخكردند تا ا یحسن را وأوور حه صلح كردند و آن ب ر وار حا وردم ودارا و اوام

خ ننهوده هركس را كه اتن خن هن كفایكشتند و حه ا یو دندخد یان را ورعرشدند و هرجا كه ش
تلاب   خ نكردند وردم حا هركس كه دمشلینخن هن كفایكشتند، و حاز حه ا یاو از ا اء امئه بود و
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، پلس نیا حسلخلا حسلن اتلخ خلاتلخ  نا كله اتلن فلطن علیلخ فتند حه ا یداشتند حهتهخ و
نلا بلود خر اركه در تسلخ یتخكاغت نوشتند حه هر والنا هن اكتفا نكردند خكشتند آ ا را، و حه ا یو

از  یا فروودند اوام و هركس وسأله یه وررند. پس تقرزه حگینكه خلفا را ودح كنند و جاخكه تا ا
ار بودنلد. پلس چنلان ر حسلنیداد و ونلافق یه و اعتقاد او جواب ولرد حطور تقر رت یآن ب ر وار و

خواتلتند  ی بودنلد و ا لر ولنیصلراز خصك  یشلد، كهل یهلهخ غلذه كرده بود كله نشلر ف لاج  منل
نطور خ اوام حه انیكردند. و مهچن یلخ ورنا و حا هن ذكر ف رر زویرفتند در ز یند وخحگو لیترف 

ز دل ولرا حلدرد آورده اتلخ از رلچ كخلنجلا خشلد. در ا ین منلیلر از ارلفروودنلد و غ یلخ ولرنشر ف ل
نكه    شدند دور او خسخ تا اخ ر یار ورورد حس نیُورد و ا یدختر یرد جنره كه از تركثرت تق

ن دختلر یلن اتخ كله ایه ون اخه او را. او  فخ تذج  رخ ر یارردند تذج حسراقوام او و  رت
تال از عهرش رفخ و ُورد و ندانسخ كه او از اوالد فا هله اتلخ و نتوانسلمت كله حله او  چهارده
 هلهلخ بلود در نیبلروز كنلد. و مهچنل د جلایخ، شلاحایش ین را كه تو از اوالد فا هه وی امیحگو

كنللده. پللس  یه جللواب وللرللفروودنللد و وسللاج  را در تق یه وللرللك از امئلله و تقخللعهللد هر دادنللد،  را
ا خلكله در جملالس بودنلد  نكله كسلایخهلا هلن خمتللف بلود ههلخ ا نهرد خمتلف شد و تلخاحاد
گللر بودنللد، و امئلله خ دنیالفا از خمللخللبودنللد  یا از َوللَخده حآنللوخللبودنللد  یا شللافعخللبودنللد  یوللالك
 منودنلد چنانكله زی یه ولرلد كله چگونله تقرلنردادند. بذ یشان جواب وخن حطور اهیعل اهلل تطم

د اتخ  ن از تخك آلید، ح رت جواب دادند و حعد فروودند كه ارض از اوام  رتروسأله ح حممك
س حاوـام وـن ی ـر لـجع بـن اّ. وـویكاهن فروودند  ح رت . حیتین تخك خداتخ ابراز ندهیو ا

خواتلتند حله  یو هر لاه ول نیوم الـایـ اجـه ایلیه لعنة اهّلل و والجكتـه و رسـله و انغیمال هو اوام فعل
نلا و آ له صلطح رر زویلشلان را در زخبردند ا یند وخحگو لیتر كه بودند ف نیصراز خص ی ع
ات خلا از روااز آ ل ن كتج كه در دتلخ واتلخ حعیضلی فتند. پس ا یشان وخدانستند حه ا یو
د و خلن احادیلك تتذ  كردنلد در اخن هری، و علها و جمهتدات تینك خاز روا عه اتخ و حعیضرش
ن را یآود، ا یكو ورد كه حنظر خودشان نخن احادیك از اخداشتند. هر یداشتند و شعور ینظر
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 یثخك حلدخن كتج كردند هریِن حعد نظر حه ایدادند. پس علها و جمهتد یو ینوشتند و فتو یو
خ كردنلد و خلرا روا یثخك حلدخلاتلخ كله هر ین حلد راهلیل كله ایمی لو یخ كردند ذهتا وا منخرا روا
ن یلشلود و ا یمنل ن حاعد كفر كیسلیدانند. پس ا یز وین جاین اختطف را جمهتدینكه اخحال ا

 سخ.رتذج نزاع وا هن ن
هلا از عل یخ هطل اتخ و عه  حه عدد،  عخن اختطفات وساج  رؤیاز ا یكخحاال 
اآلن  آهذلر ایلیخ؛ و از عهلد  خلقاج  حه عه  حه رؤ یحاشند و  ع ین قاج  حه عدد ویو جمهتد
د وارد شلده خ لرف هلن حقلدر پنجلاه حلد نیلكننلد و از ا یانلد و ول كلرده یخ عهل  ولخحه رؤ تینك 

د كله ح لرت رلوف خرن از  لله شلینفر از علهلا و جمهتلد د و حقدر پنجاهخخ وروخاتخ كه حه رؤ
خ را لاع كللرده اتلخ و شلل یو ادعلا ایــخ امل یا و الشـخا اال  الســاهیـا او نوشللتند كله یقلامئ بلرا

د كه حس یار ب ر رصدوق كه ورد حس شان كه خاتخ از ا ید وروخاز احاد یارراتخ و ته حممك
د  ویس د كل حممك د بن حابو ینرو حممك شلان خگر از علها كه وقلام ذكلر اخد یه حاشند و  عخو حممك

ز رلاتلخ. و ن قه تلینك خخ  رخز اتخ و رؤید در كتج خود كه عه  حه عدد جاان سخ نوشتهرن
و «  ریون ال»و « كایف»نا از امئه خود وث  خد حه  رف  اخحه اتخ كه وأوور ته كتاب ُوعتین

حله عهل  حله علدد  اتخ و وعتلین خ عه  تینك خخ شده اتخ كه عه  حه رؤخو روا« جخ ت»
ل  ره كه در عصلر اولام خلود بلودهرد و غر وث  وفنیاز وتقدو یاتخ. و  ع فرجله و  اهلل انلد عجك

ك حه امئه خكه نزد د كه آ ایردان یاند و و ن عه  حه عدد كردهیاز وتأخر یخمرجه حا  ع تهك 
كه هزار تال هن  تشته  یكه دورترند از امئه، وانگه اند از كسای دانسته ین را هبتر ویاند د بوده

و یاررن راه حسلیلو از ا رـذ وارـالف القـومد اتخ كه خحدنا خحاشد و حا وجود ا  و نیاز وتقلدك
ر ر یروند وگر چهار نفر یاند و و ن مهراه وا رفتهیوتأخك انلد.  خ عهل  كلردهخلن حه رؤیكه از وتأخك

حللله قلللول آن علهلللاء  ید و  علللخن حلللدیلللا از یپ یانلللد و  عللل د رفتلللهخآن حلللد حلللاال از یپ
 ن وسأله از فروع اتخ دخیلینكه اخن چهار نفر؛ و حال ایا از یپ یاند و  ع الشأن رفته  رجل

 یاند و  عل دهراند و وسأله را فهه داده یاند و نظر كرده ینا تتذعخدر ا یحه اصول ندارد و  ع
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ج رلد كنلد عرلرا تقل یشود. هلركس هلر جمهتلد یك هن منخ چراند و حاعد كفر ه او رفته هن از یپ
سخ و رن اختطف ب رگ نیخ هطل حاعد اخشود. پس رؤ یمن ندارد و حاعد كفر جمهتد و وقلكد

ن اتخ. ین اتخ و نزاع وا در اص  دین وسأله از فروع دینكه اخسخ ههخ ارن نینزاع وا بر ا
ا رلنلا حلا واهلا از راه دنخا او اتلخ. دمشلین ینخدیلن را تلذج نلزاع قلرار دهلد از بیفرع د ا ر كیس

 و ونذر و حمراب میا نگرفته را از دتخ كیس ورافعه كیس  ومیندار راكه وعاوله حا كیسیسخ، زرن
نا و مهه خ  ارام از    حلكه ون  تشتهمیا را از او نگرفته . وقف كیسمیا را صاحج نشده كیس

 میحا هن ندار یو آحاء و اجداد یوردن ینداشخ. پس دعوا یدم ررخكه د ام؛ چون را وا تارده
 و مینلدار یچ نزاعر واالك همی وج یخ ویب لخ اه ره وا ف ن اتخ كیشان حا وا ههخ اخو نزاع ا
 وگلر میا  و خملالف فقهلا هلن نگفتلهمیا نكلرده ی و خطف شرعمیا شان نكردهخنسذخ حه ا ادی ی
از فقهلا  ید و وواف   علخحگو ی ر و هركس چمیاز فقها ووافق ی حا  عمی وج ینكه هرچه را وخا

ه لعنة راز فقها نذاشد، فعل یرا و وواف   ع ی رچد خحگو ر كیستوان كرد و ا  ید او را ورحاشد تقل
 ن.یوم الدی اجه ایلراهلل و وطجكته و رتله و انذ

كله ایسلخ، زرسخ و حمكلخ ولا هلن حمل  نلزاع نرنكه حم  نزاع وا نخحاال ا  ین علهلیلرا
 ن حمكخ وگر هركه را كه خودیاحد حه اخ یمن یاز آحاد رحط یاتخ خمصوص وا و حس و احد

خود را  یلخ آقارن اتخ كه وردم ف یسخ. پس حم  نزاع حا وا ارن هن كه نی؛ امی او كنمیتعل
شلان كوچلك خا یها رهیشوند حه جملس ف اج . پس دا یدارند كه حشنوند و    و یدوتخ و

شان خرفخ خاتخ  رم كرده و روح اخشان را حجك رخكند و ا یج ورشان عخاتخ اخشود و ر یو
دارنلد كله  ل  شلوند در  یخ اتلخ پلس دوتلخ ولیلب نخ اهل رنتشان از  رشده و وردم هن  
رتلد. پلس  یاتلخ ولخشلود و ضلرر حله ر ین تذج كوچك ویها حه ا رهی، داجملس ف اج . حیل

لخ ردادن حه ف  كنند از آودن حه جملس ف اج  و  وش یان را ون  ورعرونذر و ش یروند حاال یو
فته احوال خد كه مشاها فرخن كطوند و شایررشان شخد كه اخها ورو ند حه جملس فطیخ و یو و

د و رآود خمذر حاش سند كه فطیخنو یگر وخخ دخد و از والخد و  هراه حشوخشان حشوخو اخطق ا
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كند. چه شذاهخ  یر وركطم اتخ و وردم را تسخ نیررحه جملس او برود كه او ش د كیسخوگتار
د و رللدالشللهداء فروودنللد وللرا ونلل  وكنره تكلل خ كللرحط وقللیتخللخ حلله حكاخللن حكایللدارد ا یتللاو
هاشللن  تللعد ولعللون  فللخ مشللا حللین  للترامن. ابللن ید و حللا خللود او وللخلل ید تللا بللروم نللزد خللحگتار
 كطم تو حسا هسخ تو او را رایض ینخررد، از شخ یدر نزد  كه تو رفیت نید مهرحاش یكطم و نیررش
كلمن تلا تلرها حله  یو ولن حلا تلو جنل  ولحمروم شلوم  یالخ رخو از قت  تو در  ترد و ون از ا كین
خورنلد  یاند كله بلر منل اتخ اتخ و آنقدر خرفخ شدهخا از رهین ناخوشیها رود. پس مهه ا زهرن

كله در دل  اتخ داشلته حاشلد و كیسلخكه حجك ر كه اوام فروود ولعون اتخ كیس یثخحه حد
ظ ر العامل علهه اجلهه خ اذا ا رت الغاع و مل داشته حاشد، لكن چون اوام فروودند اتیتخال ررخ

خ یب ام از ف اج  اه  اند و حال آنكه نگفته  آ ه را كه اور فروودهمید حگوخ، حااهّلل حلجام ون النار
ام و  در ولدح اولام  فتله اتلخ. و نگفتله ناصلی د تلینك خلاحلد را كله ابلن ای ی رلمشا چ یاز برا

د كه رنیب ید و وخدراع وا كه شنن اتخ نزید كرد؟ پس ار چه خواهمید، ا ر حگوركن یوحشخ و
ات رلام و نله وقف  رفتله را از دتلخ كیسل س كیسلخندارند حا وا. نه تلدر یگر نزاعخن دیر از ارغ

نللا خاتللخ را، از مهلله اخخللواهن و نلله ر یرا ولل ام و نلله ق للاوت كیسلل را جلللوش را  رفتلله كیسلل
نكه ترك  اعخ فس  خخ امناز  اعخ را، هه یكخكمن:  یز را ون ترك منر، دو چام. حیل  تشته

كمن. ا ر ونعن كنند از وسجد،  ی و ومیآ ید حا وردم مناز كمن ههخ اتتحذاب وخاتخ. پس ا ر حا
 یكخكمن. و  یند در خانه حا ز ا مناز وخن هن ون  منایكمن و ا ر از ا یخود مناز و یدر خانه حا رفقا

روم و  یونذلر ول یحتوامن رو اتخ. پس تا نیخ ون در ولك خدا مهرنشر ف اج  اتخ و خاص
 و ا ر وسجد را هلن ونل  كننلد در می و ی ونیزو ی و ا ر ونذر را ون  كنند بر رومی و یلخ را ورف 

جلا را  ، و ا لر مهلهمی لو یاحان ویا در بخدان رو ی و ا ر ودرته را ون  كنند در رومی و یودرته و
سن و ا ر خنو یمن و ف اج  ورنش یه و و ا ر آن هن نشود در خانمی و یخود و یون  كنند حا رفقا

ا و جاه راتخ و دنخدارم، اوا  الج ر یدو دتخ برمن نیكمن. غرض از ا یممكن نشود در او فكر و
 اتخ كه وا نیكنند ههخ مه یكردند و و یندارم. و آ ا كه حا ون نزاع و حا كیس یسمت و نزاعرن
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شود و  یشان كوچك وخا یها رهیشوند و دا ی و وردم دور وا    ومی وج یار ورلخ امئه را حسرف 
كند؟  یكند و كه ون  آن و ید كه كه نشر ف اج  ورنرشوند. انشدكن حاهلل بذ یاتخ حمروم وخاز ر
كه  ا كیسخن را خراب كرده و ناقّ كرده اتخ یكند، اص  د یلخ وركه ون  ذكر ف  ا كیسخآ

رود بلر ونذلر در  یكله در كرولان حلاال ول یسا كخ میكن ین را خراب ویا وا دخكند؟ آ یلخ ورنشر ف 
د را خن حدین وطلج ایسخ، و ههخ ارارش خوب نرحس عیل د دوتیتخ و یعه و وران شرو

ن ووعظه وگر ههخ عداوت حا وا ههلخ یسخ ار. پس نر االو ر اوسط ایر هن عنوان كند كه
 ل  ا رچله میا ا  فتلهقلدر كله ول نیلد و چلون اخ و یش از وا منیب خ را كیسیب لخ اه رنكه ف خا

نلد در خلود اولام خ و ینلا ولخنلا را كله اخد اخل و یده اتلخ، ولر ل  نشلنمیا ك را نگفتلهخلصلدهزار 
د رللن خذیللنللد و اخ و یفههنللد چلله ولل یكننللد و منلل ینكلله احللدًا درك ف للاج  را منللخسللخ و حللال ارن

للك دارد ولن تسللط در و ین عصایكه ا ید هرقدرخ و یاندازد و و ی ونیخود را بر زو یعصا
پلان،  لله  یول رزن  فل  خلود را حله علیلیاهلل.   هن دارد نعوذحاهلل ون غ ج عیل تل ارد و چو

  رلو مهه خملوق  وتلفندان او و   ین ب ر وار اتخ راعیكند و ا یو یخود را؛ و الذته نگاهدار
 یسلل  ذرات اوكلان. كرللط اتللخ بلر  رن ب ر لوار حملیللر، و ارل وتلفندها رو حله او دارنللد نله حلله غ

كدام اتخ، اصططحش و وقصودش  یداش  كدام اتخ و كه دوتخ یارر رتد كه حس یمن
 یك ف اخاتخ و  ایلرا خخشتر. یابخك، خاو چهار یون و كه كخ یاررا حسخسخ؟ آرن چیاز ا
 از می للوج ینللا كلله وللا وللخال كللرده اتللخ. پللس ارللخ یوتللط یو ف للا یكللوچك یو ف للا یب ر لل
 ار قلول نللاوعقویلرن حسلیل. حاشلا، امیا نلد وللا غللو كلردهخ و یرون اتلخ ذهلتا ولیلاالت آ لا برلخ

د كله از او ررت یا حه آن ورتذه وخشود؟ آ یتوان كرد غلو و یرا كه تعق  من یا اتخ. چگونه ورتذه
شان خل  شده اتخ و واها هر ز خند! مهه هزار هزار عاو از شعاع جسد اخ و ید؟ چه وخحگتر
 ییآهذر را حله وقلام خلدایآهذر و  یا را حه وقام  را و اولرحه وقام اول ا رارا و انذرعه را حه وقام انذرش

  رله لعنة اهلل و وطجكته و رتلله و  رن حداند و اعتقاد كند فعلیر از ار و هركس غمیا ذكر نكرده
نكله ولا خشلود ههلخ ا یمنل ی حلكله در وللك غللومیا ن وا غلو نكردهین. حنابرایوم الدی خلقه ایل
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نّتلونـا عـن  . و فروودنلدمیا شلان را متلام نكلردهخلخ ار ف لیمی و آ له حگلویمی و یمن شان را خداخا
ب ب شللان. خلوب چگونله انسللان ادراك خ حله امیا و ولا هر لز خللدا نگفتله نـا واشــجمتیة و مولـوا فیـالر
ا از نلور رلا خلل  شلده و انذرلنكله انسلان از شلعاع جسلد انذخشلان را و حلال اخلخ اركند ف ل یو

شللود چطللور غلللو در او  یكلله ادراك منلل ی رللكنللد، پللس چ یر را ادراك منللرللهر للز ون جسللد امئلله. نللور
 شود؟ یو

لد حشلود و  لخ آلرخواهند ذكر ف  ین وگر حمض عداوت حا وا و منیسخ ارغرض؛ ن حممك
د اتخ كه در ت ن رره حآض آلیا  شان اتخ. از كوزه برون تراود آ ه در اوتخ.خنه ارحممك

اوخ در نزد خامت رد در قرد مهه را شهادت حدهخد وسأله، حامشا اشتذاه نشو یپس از برا
ن یر از ارد افترا بر وا  فته اتخ و غخن حگویر از ارن ون كه  فمت هركس غی بود دنی. مهرنیالنذ
 ین علهلایل اتلخ دنیه و مهلرخرن شلیلن اتلخ دیكه ا سخ. اشتذاه نشود بر كیسرن وا نید

ن مشلا یلانلد كله د د و آ ا  فتهر وج یاند كه خود و  فتهتر از مشا  ان وا راتخخد وطك رتاب . نگوج
، دروغ  فتله اتلخ هلركس  فتله. حلكله آ له خلود یر از ارسخ و غرن نیا ن اتخ. حاشا و كطك
خ خلن حكایل؛ اشلتذاه نشلود. امی لو یگران وختر از د ن ون مهان اتخ و خود راتخی دمی و یو
شلهر تل رد. حعلد از  ن خلود را حله قلایضرفلخ ز یخ آن حازر ان اتخ كله حله تلفر ولخنه حكارحع
ش شلد. حله خانله قلایضخلبر شلخ و در خانله خلود آولد، زن را ند یچند رفلخ و از او  د وشلوك
ولن هلن او را علروس كلردم. حازر لان  یا د كجاتخ زن ون؟  فخ خذر آوردند كه تلو ولردهر رت

ن خذر داد راتتگوتر از  فخ آن كه حه و ام، زن ورا حه ون حده. قایض ام و منرده  فخ ون كه زنده
 و می لو یگلران ولختلر از د  راتلخمی لو ی، هرچله خلود ولید در اشتذاه و  هراهرتو بود. پس وذاش

  رلعه و دلرد و اعتقلادات اهل  حلازار و ا لاع شلخل وطاب  اتخ حا قرآن و احادمی و یهرچه و
را ن علهلاء تلاب  نلدارد. چهارتلاییلهن حا د یررین تآیعق  و آفاق و انفس، و ا ن و یز وتلأخك

هبللا چبلله ده واالك آ للا كلله رللن هللن نفههیللدارنللد، ا یاتللخ انكللارخن زوللان ههللخ حللجك ریللا ی طك
ان و عراق عجن یف و آذرحارن و حلساء و قطیحبر ی  كردند از علهایعًا تصدراند   دهرفهه
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 یاالترند وا حخ و یكه و كسای نا. حیتخراز و وشهد و اوثال ارزد و اصفهان و شیو عرب و از 
نكه خانكار او را نداشخ ههخ ا یدانند و احد یو اشرف و خ را اعلن و اتیقرش ی، مهگمیهست

داشتند.  یه بود و مهه او را دوتخ ورن اواوین او دیبود و د یكختلف  یاعتقادات او حا علها
نزله شرك ن ای و هركس علها را ردك كند حكن خدا را ردك كرده اتخ و امیكن یپس وا علها را ردك من

نلد و مهله هلل مینا كه حاح حمهدابراهخا یه از اول تا حه آخرراتخ و مهه علهاء اواو  حاشد حقك
هبا كه ِهر از ِبر متیكردند وگر ا یحركخ و ه  طك كننلد  یدهند، احدًا درك وسأله من یز منرن چهارتا چبك

كردن و تقل  نه وث :رحع دانند. یدانند و ح  را از حا   من ید را منرو وقام ردك
   ولللنجن كللله از  لللج ندانلللدرلللخل

 

 نیارج شللراب از وعللاجخللتللفوف از ا 
 

 حجاوللخ ید كللدوخللحلله قللاروره  و

 

 نیحه شاخ حجاوخ تلطرالب چلوب 
 

 ینرللللللللندانسللللللللته از  نللللللللدنا دارچ
 

 نیتلللللقنقور نشلللللناخته از تلللللط  
 

 سللللللدخنو هللللللو اهلل شللللللایف یهللللللا

 

 نیه و تلقللللللرللللللبللللللِر نسللللللخه انللللللا ال 
 

شان وقام نطفه ختواند حه وقام عق  برتد و هنوز وقام ا ی آه وچگونه نطفه و علقه و و
لای یراد بلر علهلایلخواهند ا یاتخ و وعهتا و ن چله یلرنلد. نعلوذ حلاهلل ولن غ لج اهلل ارحگ ربك

 ند؟خ  منارخ جلراتخ كه ردك بر ش یشرویاتخ و چه ب ایرحیب
 نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «وششن س یووعظه ب»
 

 میسن اهّلل الرمحن الرحح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یلاوم ای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

ن یللخ ار كله ف لمی و  فتلنیا ع نهیاهلل عل خ تطمیب د حه ذكر ف اج  اه ركطم وا رت
آولرزد  یاتلخ و ول یات احلدرلاتخ كه ح ن عذادییعذادات اتخ و ا  رب ر واران اعظن از  

بــن  لة  وــن ف ــاجل عــّیوــن ذكــر ف ــد خللفروا ینللده و  تشللته او را. اوللام مشللا وللخخللدا  ناهللان آ
 یكمن حه هر نوع یپس ون ذكر ف اج  را و  الج وقّرا  هبا ا ر اهّلل له واتقّام ون ذنغه و واتأّرر ایب

داشلمت در  یوشلتر یخرهلزار نفلر شل سلخیخواتلمت ب یخلواهن. ا لر ول یهن من اتیتخكه حتوامن و ر
اتخ نذلوده اتلخ كله تلفر كلردم و خدكان ون بودند، و نكردم. پس وراد ون ر یكروان و وشتر

خ ون نشر ف اج  اتخ.  دامئًا مهك
ن حله كلار مشلا یلد كله ارلن خلود مناجی  درد و حتصرد و فهن داشته حاشرحاال حاشعور حاش

تاعخ از عهر خود صرف  لج  كخرا  ید  الج علن، هر روزرحاش ا ر وردوایخورد. پس  یو
كله دتلخ از كسلج خلود هلن بلر  ید شلد حطلوررلاعللن علهلا خواه د، حه انلدك زولایرعلن مناج

. میدانل یمنل نكله علریخ، ههلخ امی حفههلمیتلوان ی و منلمیهسلت ید كه وا عاورد. نگوجرنداشته حاش
حله  خ دخلیلیلب اعللن علهلا حاشلد. پلس عللن اهل  یقلا رچ ررخ ل سلیتخا ر علن بلود حا عری
اتلخ كله  خ نزد كیسیب ، و علن اه و فاریس یاتخ وث  لآخ ترك لآیت خ ندارد، عرییعرب
خ نذاشد، یب نخ اه رنتش از  ر  خ خل  شده اتخ و هر اه كیسیب نخ اه رنخ او از  ر 
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هامیو  یو ین علن هبره خنواهد برد و ون آن علن را حه عجهیاز ا  یمشا وساو ی تا مشاها و وطك
د حلا رحاشل ید وسلاوخ تلا در فهلن حلدمی لو یو د امئه را هن فاریسخن علن و احادید در ارحاش

خواهلد  یاتلخ كله خلدا حله هلركس كله ول ی رلند حلكله چخ و یكه و سخ علن آ ایرآ ا. و ن
 و آن كیس ّج حیملج ون   یفقذفه اهّللخالعلن ن ر  و شا خملج ون  قذفه اهّلل یفخالعلن ن ر دهد  یو

د بلر تلو و از خلای حلاال بنیسلخ كله از زولرن ی رلشلود حلجك او و عللن چ یاد ولخكه دوتخ اتخ ز
كن بل یصعا الیاالرض ف كن و ال یفینزل علیالسها  ف س العلن یفیل تو ید حسوخای بنیآ ان پاج
حكثر  التعّلن بل اّّنا هو ن ر س العلن یلگر فروودند خد یثخو در حد كن و لزو. عناكنیهو وكن . ف

 سخ، حلكه علن نزد خداتخ وگر كیسرن یو در نزد اتتاد هن عله ّج حیملج ون  قذفه اهّلل یفخ
، پلس اتلتاد  كنلد و او هلن عللن را اخلت  یاو ول یادآورخلكه عللن را قذلول كلرده اتلخ در علاو ذرك

 را كه عری د  ول كسایآووزد. پس عذد عذ یكند ولكن ا ر قذول نكرده حاشد، علن را من یو
و  یوث  تركل ن هن زحاییسخ و ارن ین وقاویسخ. ارن ینا علهخراكه در اید زخدانند خمور یو

للای اتللخ و كیسلل یهنلد خ در او رحللا او هسللخ و عطوللات انسللان اتللخ عطوللای كلله عللاو ربك
ر اتخ و نور او در مهه یا نهرهسخ. و در ت جلا  كه علن خداتخ صاحج نور اتخ و او ونوك

ن یروشن و آشكار اتخ. پس ردك بر او ردك بر خداتخ و كفر حه او كفر حله خداتلخ. حلاال حنلابرا
هبا را كشخ وینه  خبود، هرآ یدانس  علن و پس ا ر عری  ادی ار یرسخ حسخحا یآهذر كه عر
حه  گر و دخیلخد یاتخ وث  زحا ا ك زحایخهن  ن عرییاتخ كه ا یهین حدیكرده حاشد و ا

هاخآ یوا غالج و یاهیاز عاو یكخندارد و جترحه هن شده اتخ كه  علن ب رگ ب رگ  ید بر وطك
 شان.خا

آهذلر و وعرفلخ امئله و وعرفلخ یسخ؟ علن وعرفخ خلدا و وعرفلخ  رد چردان یاوا علن و
یق ینذاشللد حللا وعرفللخ، رللر یو ا للر تقللو ین اتللخ. ولكللن حشللر  تقللویجمهتللد  نللدارد. پللس وللتك

كـروكن تقواتلخ حلكله   ینین اتخ و اف ل  از علارفیج دصاحج وعرفخ اتخ و صاح اّ. ا
روح ورده اتخ و  ن انزله روح اتخ و وعرفخ انزله جسد؛ و جسن ییپس ا كن.یعنا اهّلل اتق
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اتخ كه حا عهل  اتلخ.  یح اتخ آن علهركه صح یعه  ناوعقول اتخ. پس عله علن ی
هلاین حاشد و عه  ایحاال هر اه علن ا د، چلرا رحاشل یول یكلخن عللن یلمشلا در ا ین، مشلا و وطك

د ركن ید؟ چرا خود مهخ منخا ان كردهخن واتطه كوچِك آقای و چرا خود را حه امیفهه ید منر وج یو
و خلدا هلن واجلج  یتیخواهلد و نله علرب یول نكله نله دریسخخ؟ ایلب د حه علن اه ركه عاو حاش

و  نیا لغـوا العلـن و لـو حالصـه كله آهذلر اولر فرولودید و  رلكرده اتخ بلر مشاهلا كله  للج عللن مناج
ن علللن علللن یلل. پللس چللون ایا  لله اتللخ بللر هللر وسلللن و وسلللههخنللد  لللج علللن فرخفروا یولل
نلده خلدا و امئله حاشلد در خنله منار رفلخ كله خلود آج سلخ از كیسلخخ اتخ، پلس او را حایب اه 
هلز كلطم  دخ و یاتخ كه خود  رفته اتخ علن خود را از اوام خود و من ان وردم و آن كیسرو

خ یلب عللن اهل  یقرار داده؛ از برا اهیل یهر عله یاوام خود را. حاال چون خداوند عاو از برا
راكه یرد، زركند از وا حگ ید هركس كه آن را  لج وخن وا را اه  آن قرار داده و حاهیاهلل عل تطم

 نیا ع نهیهلل علا خ اتخ تطمیب  از اه می و یآ ه و سخ. حیلرن یگرخآن نزد واتخ و نزد د
ر و رد الغخد از وا اخت مناخخ خبواهد حایب از علن اه  وساجیل شان اتخ و ا ر كیسخلخ ارو ف 

د از رلكن ید. چلرا وحشلخ ولخ شونیقخد تا بر رااند بررت از مشاها حایق یكخ یاز برا یا ر اشتذاه
انلد كله از  د بر ون نوشلتهان ام. برداشته نگفته ی رنكه هنوز چخ و حال امی و یكه و ن ف اجیلیا

. ولن در میا و وذاحثله كنلیلا بخلن تلخنان یلگلر وگلو از اخا دخلانلد  تخنان تلو ولردم وحشلخ كلرده
د، مشاهلا خلزدا ین فتنله را از دذهلا منلیلرتلد و زنل  ا یحاجنام منل یكخ یكخجواب نوشمت كه حبد 

د خلكه حا ولا دار ك از وساج  خود را كه اشتذاه شده اتخ و هر حبیثخك هرخد هررسخعًا حنور 
كمن؛ حلكه در  ی مشا را ونیًا ندادم متكرًا شافرمشا را كاف ید. ا ر جواهبارد بر صفحه و حدهرسخحنو
د در خلف بذرخدادم پلس تشلر و شلایف روم و ا ر جواب مشلا را كلایف یوامن و و یخ هن منخن والیا
قه واها تا حبال بر حا   بلوده خد كه  ررا اهمونون حدانهید كه اییونذر و حلند حه وردم حگو یحاال

و چند  د در جملیسرنرا حنشخد كطم وا را. ر كننیه برح  بوده اتخ و متكرخرقه شخاتخ و  ر
ق حك د خلد و حبد حا ولن دارخد و آ ه اشتذاه دارر عادل كه اه  خذره حاشند حنشانمینفر وصدك
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 ی  علهلارلكله   یا وسلأله د. حلكله هلررد، بررترد از ون بررترخواه یچند را كه و ا وساجیلخ
ق  نیوشرق و وآرب خبواهند بررتند، بررتند تا جلواب حلدهن آ له را كله خبواهنلد. و ا لر وصلدك

ته ا ر    شوند     ورا كردند آ ا هن حكنند و حبولیتصد وآرب و وشلرق  ی  علهاراهلل و قوك
رم. و ا ر حبد اتخ كله ندا هن خویف رند و از كیسرتوانند حگ یرند، منرك خدشه بر ون حگخكه 

ال، ون حركخ از جا یو هو یاتخ كه احِض ها ید و ا ر هرز رخواه یجواب حبد و  یجهك
 و حمكن. میخود وث  ترب، قا یخود حمكن و قرار دارم بر جا یام بر جا كمن و نشسته یخود من
دارم وثللل   یب ر للل ینكللله آقلللاخخلللود ههلللخ ا یتوانلللد ولللرا حركلللخ حدهلللد از جلللا یمنللل و كیسللل
هبلا هلا جصاح ن شلخك و یلكنلد و حله ا یمنل یررحكننلد حله ولن تلأث یو هلو یالزولان. پلس چبله  طك

زم و یللحگر و هللوی یك هللاخللسللمت كلله حلله رنللاس نیخللود. وطك  یكللمن از جللا یمنلل شللورها حللركیت
از دوتللتان نگتاردنللد و وللاه وذللارك را  یخواتللمت بللروم حلله تللفر وشللهد،  علل ید كلله وللرللدان یولل

سخ و پنجن رو یا در بخامن، واندم و اراده كردم كه حعد از واه وذارك، خ اخن والیخواتتند در ا
لال اخحه تفر بروم و اتتخاره كلردم خلوب آولد ولكلن ههلخ ا سلته را خن حركلات ناشایلنكله جهك

نكه حبول و قوه خوامن تا ا یند و وخوا نگو یجاهطنه از برا ین حرفهایروم كه حعد از ا یكردند من
شان را ثاحخ كمن تا خحه ارك حكشن و اعهال قذخك هرخهر یر پایا از زخشهتا ر یكخ یكخخدا، 

خلود حمكللن و  یننللد. پلس اآلن كلله قطل  تلفر كللردم و بلر جللارمهله علوام و خللواص حفههنلد و بذ
كه توپ حه او كار ر نشود، خا ر خود را    دارند و آ ه هن كه  یا ام، وث  قلعه  واندهمیوستق
اتخ كه  نجا و وصلحیتخد خدا وا را حه ارنا نذود كشانخد وا اخواهند حكنند. غرض كه ورا یو

 تاخخ تا حجخ بر وردم متام شود. یوردم خوب بوده اتخ و بر زحان ون جار یاز برا
د رللد ذات و توحرلد بللر چهلار قسلن اتللخ: توحرل كلله توحمید بلود و  فتلرللكلطم ولا در توح

  از رل و اولا دلمید ذات  فتلرلحتو یاز بلرا ید عذلادت. و شلرحرلد افعلال و توحرلصفات و توح
كهثله ییلد صفات فرووده رتوح یو از برا مل هو اهّلل احا د ذات فرووده اتخرتوح یبرا    س 

ه خو در آ كنییحیتكن مّث یمیرلقكن مّث رزمكن مّث  یاهّلل الذ د افعال فروودهرتوح ی  از برارو اوا دل
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سـلهبن الـذحاب خلقوا ذحاحا  ولو اجتهعوا لـه و ا. خی ن تاع . ون دو. اهّلل لنیاّ. الذ دخفروا یگر وخد
وا اهّلل حـّو مـاره.خجا  الیش ن یله اخلن آیلو ولراد از ا سـتنقذوه ونـه ضـعف الطالـج و املطلـوب وامـار

ه از خللوم را از نللزد خللود، اوللام قللرار دادنللد. و اوللا ذحللاب، كنار و تللمیفلله اول و دوراتللخ كلله خل
ر اتلخ رلاَب بر شخ؛ پس ح لرت او و وعین ر اتخ چون ُذبك رانده شده اتخرح رت او

ر اتلخ و اوتلخ قلدر خلدا و در ر ردد در رجعخ و وراد از قدر هن ح رت او یرود و برو یكه و
كّل ید خفروا یگر وخه دخآ د خلفروا ید عذادت ورتوح ی  از برارگر دلخه دخو در آ   مل اهّلل رالو 

كا.  ّبه فلیون  ّبه احـاا  شخعهل عهال  ماحلا  و الیرجو لقا  ر خلواهن وطللج  ی. حلاال ولرك حعغاد  ر
ن یلد حله تلذج اخرت شورنجا كه برحصخضرور اتخ در ا یا  و وقدوهمیمشا حگو یاز برا یفخشر

 وقدوه.
ن اتلخ كله یلد؟ و نله ارلنیب یو ی رر از الوان و اشكال او چرا غخد آرنرد را بذخهر اه مشا ز

ن اتخ كه ذات را حه ید؟ و نه اركن یدرك و ین ودارك مخسه هاهرین الوان و اشكال را حه ایا
د، و نله تعقلل  خلآ یرون وللیلال برلشلود و نله حلله خ یده ولخللتللوان كلرد؟ نله د ین ولدارك ادراك منلیلا
آورند ذات را حه صفات و ذات خدا را  یر وررا خبواهند ادراك كنند تعذ ی رشود. پس ا ر چ یو

ی ر آورده ر. پس آ ه در ولك تعذن ممتحینو نه ومو ورتیل كند و نه نی یادراك و نه ولك وقرك
ن هیاهلل علل انلد تلطم ر اتلخ. و امئلهرلشود صفات خداتلخ و اعظلن صلفات خلدا ح لرت او

ر رو ح رت او ی  ولكّن اهّلل روی  اذ رویو وارو دخفروا یآهذر وین اتخ كه حه  یاهلل. ا صفات
كـا.  ر عواملـه یفیسـا اماوـه وقاوـه یف ریدر وصف آن ب ر وار فروود در خطذه  عه و غلد االدا  اذ 

تاركه االحصار و الحت  از وللك كله ا لر  سلتاده اتلخ در جلایخآهذلر ای. پلس  ه روا ر االفكـارخال
  صلَور رلن صلورت الطلف از  یراكه ایآود. ز ین صورت وید در ولك، حه اخایز بود خدا بیجا

هذلر اتلخ. ذهلتا آی  یاتخ. پس هرچله در وللك اضلافه حله خلدا حشلود مهلان اضلافه حله تلو
 تللجده كننللد او را، حلكلله ا اعللخ او می للو ین ب ر للوار اتللخ. لكللن منللیللعذللادت خللدا عذللادت ا

 اولام تلو می لو ینلده عذلادت اتلخ. ولن منلخداشل  حله تلخن  و عذادت اتلخ چنانكله  لوش
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كا. النا و  ایل یون امض فرووده اتخ كا. خنا و فقا عغاه فا.  نطو عن اهّلل فقا عغااهّلل و ا. 
از  یا نلدهخ وش دهلد حله تلخن  و هر اه كیس طا..یطا. فقا عغا الشینطو عن الشخو النا 

ن یلن ب ر وار عذادت خداتخ و ایدادن حه تخن ا خدا، عذادت خدا كرده اتخ. پس  وش
كله  للوش او  للوش خداتلخ و قللول او قللول یدادن حله تللخن خداتللخ ز دادن،  للوش  لوش را

كا. و ن اتخ وعینیخداتخ و فع  او فع  خداتخ. ا ّبه فلین   عهل عهال  ماحلا  یرجو لقا  ر
ن كلهات كه ید از ار  ولك. وحشخ نكنردهنده   آهذر لقاء خداتخ و اوتخ  رورشیلقاء  

اتخ از ا اء  یك ا خدهنده اتخ و ربك هن   رورش شانند. لفظ ربك اعینخچرا رب خل  ا
وصللر را ربك خوانللده اتللخ.  زیللنكله خللدا در قللرآن ع خشللانند كلل ك ا للاء خللدا و حللال اخخلدا و ا
اد را ربك ومی تشت ا وخند ههخ اخ و ی شخّ ق ك ن اجزاء یخ كرده اتخ ایتازد و ترب ینكه وربك

اد، ربك حاشد و   خ خداتلخ هلركس او را خلخ او رؤخلآهذر نذاشد؟ حاشلا، رؤیرا. روا هسخ ق ك
عرض كردنلد خدوخ آن ب ر وار  یسر عینین اتخ كه چون حواریده اتخ. اخند خدا را دربذ
اد خلاد خلدا آورد و  فتلار او زخلدن او مشلا را حله خكه د ؟ فروودند حا كیسمینراهلل حا كه حنش ا روحخ

دار خداتخ خدار او دخاد كند. پس دخآخرت ز یكند علن مشا را، و عه  او رغذخ مشا را حه تو
و فعلل  او فعلل  خداتللخ و عهلل  او عهلل  خداتللخ و ذكللر او ذكللر خداتللخ و علللن او علللن 

در دل او افتاده  ی  انوار اذهرخداتخ و نفس او نفس خداتخ و ذات او ذات خداتخ و  
 قرار داده اتخ، چه كلمن نیتاحد. حاال خدا چن یاتخ و بر هر كه حتاحد نور خدا از آن ب ر وار و

ها تن   نهرسخ، چه  لوها حاد كند و چه ترر هن نیپت ن چارهی كرده اتخ؟ و حعد از انیكه چن
 اوللام تللو می للو ین. وللن منللیللهللا وتللعخ داشللته حاشللد و حللظك خللود را بذللرد از ا نهرا تللخللشللود و 
ّّ د خفروا یر وراو ح رت هتـا وثالـه و اا ـر عفـا خه  یف هلا فاشـرم  و  الع ـا فـتألألت فـالیق جت
اهلل. حلكلله  شللانند ا للاءاهلل و صللفاتخنكلله اخوانللد در ا یمنلل حللایق یا شلل ه پللس بللر كیسلل افعالــه

فـنحن  و اوـا املعـاین دخلفروا یش ح لرت تلجاد كله ولخفرولا یا اءاهلل اقت لا عایشانند وخا
 نیزولل یام بللر رو د وللن قللرار دادهخللفروا ین اتللخ كلله وللیللو ا اه و لســانهخــه و حنــن جنغــه و یــوعان
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فله رر را خلرلاو ح لرت را كله حكلن او حكلن ولن و اولر او اولر ولن حاشلد. و ا لر كیسل یا فلهرخل
فله رفه اول ح لرت آدم اتلخ و خلرراكه خلیه چهارم نداند كافر اتخ زفرنداند، حلكه ا ر خل

ر. حلاال هلركس رلفه چهارم ح رت اوروم ح رت هارون و خلرفه ترح رت داود و خل ثای
 اتلخ نی وطقات كند خدا را در عرش وطقات كلرده اتلخ و مهلنیزو یفه خدا را در رورخل
آهذلر اتلخ چنا له در ی  یرجلوع متلام خلل  حسلو نكلهخههلخ اه راجعـ . یـاّنـا هّلل و اّنـا ال وعین
 كن.یكن و حساهبن علیاب اخللو الخا خوای یارات وخاز ز حعیض

ر از خلدا از رلغ یشلان اتلخ لقلاء خلدا و وعذلودخا ا وعلوم شد كله لقلاء این بیپس از ا
ن اتخ كله ید عذادت اردداش  حه لقاء خداتخ پس توحرسخ و عذادت اورحند ان ن یبرا

د رلاز توح  و حعیضلمیمشلا شلرح كلرد ید ذات را از بلرارل. و چلون توحرا عذلادت نكلین هز خدا
گانه اتخ در صفات خود. اوروز هن خد كه خدا ر و دانستمیان كردیمشا ب یصفات را هن از برا

ه خللدا حلله  ار وسللأله وشللكیلر ا رچلله حسللمی للوج ی صللفات وللنیاز مهلل اتللخ ولكللن حبللول و قللوك
 بذرد. یا  تا هركس حقدر خود هبرهمیجمنا یان وین الفاظ بیآتانتر

آهذر را خل  یخل  كند اول   چ نذود، چون خدا خواتخ خلیقرد كه خدا بود و هرحدان
ن عللاو یلكلله در ا یآهذلری  نی  خملوقللات را در حتلخ رتذله او خللل  كلرد. لكلن نلله مهلرلكلرد و  
هلزار علاو در حتلخ راكه مهه علاو  لاد و هلزار یشد. ز یده وخد یآود و حه چشن  اد ی اد

؛ و یفرو نه ك یو نه كمك  و نه جهیت یا اتخ و نه رتذه او نه وكای یرتذه آن ب ر وار اتخ و از برا
هن نذود كه از آن واده خل  كند و خلودش را  یا نذود كه خدا در آن ف ا حاشد و واده ف ای

او خل  شده و او در    هزار هزار عاو پس ازرحه خودش خل  كرد و از نور خود خل  كرد و  
ن عاهها را و یف خود دعوت فروود مهه اه  اخبود و خود حه نفس شر ن عواو نییك از اخهر
 یخود جسد یاز عناصر آن عاو را  رفخ و از برا یا فهرلط ید احكام خدا را و از هر عاهررتان

ن یاو را چنا ه در اقرار داد و جلوه كرد در آن عاو. پس حه آن واتطه دعوت فروود اه  آن ع
دعوت فروود  ین حدن  ادین عاو  رفخ و در او جلوه كرد و بواتطه ایفه عناصر ارعاو از لط
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تلوان كلرد و  یتوان درك كرد و رتذله او را ادراك منل یمن آهذر وكایی  ین عاو  اد را. واالك از برایا
رتلد،  یآهذلر منلیحله رتذله   یارك ولكاز ود یچ ودركرتوان كرد. پس هر اه ه یوقام او را تعق  من
ر از رلخلدا غ یگلانگخخداتلخ و  یگانگخر از رتو غ یگانگختوان كرد؟  ید ورچگونه خدا را توح

كله ایولك اتلخ ز یگانگخ ه و  یگلانگخن یلرا خلدا حملدود  یگلانگخحملدود اتلخ حله حلدود تلتك
ج را خلدا رلن تركیلشود و ا یخدا وركج من یگانگخو  تو وركج اتخ از اجزای یگانگخسخ و رن
ج یو ج ویآفر كند، پس او وركك كه وث  تلو حاشلد و او  سیتخبود پس حا ین اتخ و ا ر او هن وركك

 خواتخ. یكننده و جرهن ترك
آ ا لا،  یگلانگخط اتلخ وثل  رسلخ و حسلرولن ن یگلانگخاو وث   یگانگخ و ا ر حگوی

داشلته حاشلد، ولكلن او را  یسخ كه دتخ و پا و تررآ ا ا وث  تو ن یگانگخ ا رچه می و یو
او  یگلانگخ  ا لر حگلوینیاتخ از خملوقات. و مهچن حاشد ولكن خلیق یوتشاك  و یهن اجزا
 یگلانگخخلدا حله  یگلانگخنلدارد  چ شلذاهیترآفتاب اتلخ، اشلتذاه اتلخ حلكله هل یگانگخوث  
 خل .

، می و ید چه ورنرد و بذر و  وش حدهمی و ید آ ه را كه ورد و حفههررت حاشرحاال برحص
د و رلد تلا حفههربررت ی رمشا وشتذه شد چ ید حدون غرض و ورض و از براخو هر اه  وش داد

ك حقلدر خل تا مهه علاو و جاهل  و ولطك و علوام هرمیمنا یان ویب شاءاهلل وطلج را حطور آتای ان
 د.خافزا یشاءاهلل بر اعتقاد مشاها و بذرند و ان یا خود هبره

رود و  یو از وقلام عقل  حلاالتر منل اتلخ عقلطی یئرد آن شلركن حاال  فمت كه هرچه تعق 
د و چون كه خداوند علاو در هلر ورتذله از وراتلج خا ن عاو مشا اتخ و از عاو خود حاالتر نرفتهیا

وقلام  كله اعلیل د تا جلایخآهذر خل  كرده اتخ، ذهتا هرچه حاالتر برویاز شعاع   یمشاها ودرك
از انلوار او  ید و نورخا آهذر را درك كردهیاز اشعه انوار   ید شعاعرمشاتخ، هرچه را كه درك كن

د رللن توحیللش از اید. و چگونلله خللدا را بللخللا د. پللس از وقللام خللود حللاالتر نرفتللهخللا د كللردهرللرا توح
د مشاها حه رد و توحرد حكنرتوان ید منرن توحیر از ارد كه خدا را غخكرد؟ هرچه حاالتر برو توای یو
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ر رلاو ن اتلخ كله ح لرتیل لترد. ا یقلخ خلودت منلررتد، حلكه از وقام حق یمناتف  وقام امئه 
 یگلانگخ. پلس كنیه ف و لل ق وـثلكن وـردود الـیادّق وعان زمتوه حاوهاوكن یفیوا و كّل د خفروا یو

گانله خ كه خدا میدرگانه خل  كرد فههخ و چون كه خدا او را میآهذر دانستی  یگانگخخدا را از 
آهذر نذود، ی؟ و ا ر شناخ   میكرد ید ورده بود، چگونه خدا را توحخافررنه نگاخاتخ. ا ر او را 

لـوال انـ     اتلخ وعلیننیشلد؟ پلس حله او شلناخته شلده خلدا و مهل یچگونه خلدا شلناخته ول
ن اتلخ كله در دعلا یلو ا  تلو خلودت هسلیتمیدانست یوا من یا ر تو نذود عینخ واعرف ان  ان 

شود وگر حه خود خدا، و حه  یو ذات وقدس خدا شناخته مناته ذاته حذ ا ون دّل عّخ خوای یو
آهذللر وصللف كللرد خللدا را حلله خللودش و یشللود.   یآهذللر ذات خللدا شللناخته وللیذات وقللدس  

 یگلانگخگانله اتلخ. واالك خ خلدا مینكله  فتلخخلود وصلف فرولود تلا ا یگانگخخدا را حه  یگانگخ
ن اتخ یدند  فتند اخون وطجكه امئه را دن اتخ كه چیتوان تعق  كرد. ا ین منیر از ارخدا را غ

ل  شدند بر قلوب اهیاهلل عل خدا. پس امئه تطم یگانگخ  شان و فروودنلدخال ارشان و خخن وطك
. و ال اله ااّل اهّللپس وطجكه  فتند  ال اله ااّل اهّلل ان وتاحعخ كردند و  فتندرعرپس ش ال اله ااّل اهّلل

نكله اولام خن اتلخ خلدا. چگونله نله و حلال ایلدند  فتنلد اخك از صفات امئه را دخ هرنیمهچن
ام ش عینخعتنا یاّ. املالجكة خلّااونا و رّاام ش فروودند ام وا و خدك ان وا هسلتند و رعروطجكه خدك

ن را چلرا قذلول یلشلان علرش را برداشلتند و اخخداوند عاو حه وطجكه فروود تا حله بركلخ ا لاء ا
ن چله یلر آ اتلخ؟ ارلد كله آقلا و اورلدان یر را فعلال منلرلاو رتد كه وطجكه فعالنلد و ح لركن یو

كه خداوند  د از  له كسایرد؟ وذاشرتر از وطجكه حدان ر را پسخراتخ كه ح رت او وریض
د رلكن یحلدن ول یو چنا له  للج غلتا ایو  الـانیـعلهـ . اـاهرا  وـن احلخ عاو شرح فرووده اتخ

خ رلكله ُولرد، از و نیرد و مهلرلو یان ولمیلاال ، روحیراكه ا لر غلتا نلدهید، زرروح حكن ی لج غتا
ان را نزد وا میاال روح یرد كافر اتخ و خداوند عاو غتاران او امیاال د و هركس روحخآ یبر من یكار

ان میاال نه روحخهرآ و وریض رد حا حسن هن و حدون غریضراز وا حگ قرار داده اتخ و ا ر كیس
د و خلدار د و تلریقخلدار ید نشلا خلا ن جمللس نشسلتهیلر اد تلا درلنیب یاو زنده اتخ. چنا له ول
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رون یلن جمللس هلن كله بیلشلود و از ا یاد ولخلشلود حله امئله و توكل  مشلا هلن ز یاد ولخحمذخ مشا ز
شه رد. حاال مهخشو ید ترد ورنرد؛ چون حا خمالف حنشرد و هنوز  روخدار ید حاز نشا خرو یو

شود و  یاد وخخ زیب د. حمذخ مشا حه اه رف حاشرشه حانشا  و كرد تا مهرروح كن ی لج غتا
شله دل تلو زنلده خواهلد بلود و از ذكلر ف لاج  حله رتلو اتلخ، مه یخ غلتایب چون ف اج  اه 

رتر ورآج یجان وره ؟ و فلرویش یا ولرلآخلرت خلود را حله دن یشود. حلاال تلا كل ید و حا ن مشا ونوك
اتلخ كله  و ولمون كیسل ؟كلین یشود از آخرت بر او وصلله ول ی  وختو كه ضا یاراز دن یهرجا
روح كه  یغتا شه از یپركند و مه یا او را وصله ورشود از دن یاز آخرتش كه خراب و یهرجا

شلله توكلل  او بللر خداتللخ و قطلل  رشلله دل او زنللده اتللخ و مهررود و مه یذكللر ف للاج  اتللخ ولل
 ا را كه ضرر بر آخرت او داشته حاشد.راز اوور دن یكند هر اور یو

د و ذهتا خود را خكرد ید و  لج آخرت منخكرد یا ورزد  لج دنیا وردم نا مشخحاال قذ  از ا
خواهند  یكه و اند و توار شده حه هر  ریف د تا دهنه حه تر مشا زدهخا ان قرار دادهخن آقایوركج ا

یت یو خ یلب د و خود عاو حه علن اه رشان رها كنخد و خود را از چن  اخحمگار تازند. حاال مهك
نه خد، هرآرن جمالس حكنیلخ و ح ور حه ارتاعخ را صرف ذكر ف  كخ یر روزد. حلكه ا خحشو

گلر، عذلرت خد. حلس اتلخ دخلشلان ندارخحله ا یاجرلد شد و احتراعلن علها خواه حاندك زوای
ا خلد؟ آخا د؟ از اول عهر خود تا حال چه كردهخا ا، عهر خود را كجا صرف كردهرن دنید از اخررحگ

د و تلا پلانزده تلال او حله حلد خلسخ تال كه در غلرور بودید؟ تا بخا تال  تشته چه كرده پنجاه
د. خلدر تران یدو ته تلاعخ هلن حله ذهلو و لعلج و غلتاخوردن ول ید و روزخده بودرف نرترتكل

د كله حله خلنكرد ید كلارخلا نكه آ ه را خوب كلردهخد ههخ اخا زده تال عهر كردهرخ تخپس  ا
قله منلاز ررا كه پلنج دق ید، روزخا تال كه عهر كرده زدهرت نیمن در ارد بذرا حگوجخدرد مشا خبورد. آ

؟ و در حازار وعاوله نكین یا قا ر خنرخ، یقه كوفته ن  ردق هر ز شده اتخ كه در آن پنج كین یو
كنلد. ا لر  ی عذلادت منلنیحشناتد خدا را، چنل د خدا را و ا ر كیسخا ن اتخ كه نشناختهینه. ا
عظهلخ خلدا را حدانلد،  ترتلد. ا لر كیسل یالذتله از او ول وعرفخ حله پادشلاه داشلته حاشلد، كیس
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 نیدر مه یندارد. پس العن شعور تع یدر دل او جا ی رر از خدا چر زد در مناز و غ یكوفته من
حكللار  نیو ال ال ــالّ د. درتللخ كللردن رللدر اصلللش حكن ید، آخللر تللعرللكن ی فلل  ولل نیو ال ال ــالّ 

 یمشلا نفعل ین اتلخ كله هر لز عذلادت مشلا بلرایلا شود. از یمشا وترتج من یبرا یخورد و رر یمن
د ركن یذخ را ورش از عذادت. مهان غید  خكرد ید آ ه را كه وركن یكند و حعد از عذادت، و یمن

د و رلكن یز ولرلد قذل  از عذلادت نخلكرد یگر را كله ولخد د و مهان وعایركن یرا و و مهان حدخلیق
آورند ناوه اعهلال مشلا را و  ید كه در حمشر وراند یشود. من یمشا حاص  من یهن از برا چ تریقره
ذلخ ولمون، و رك صفحه او ثذخ اتلخ غخد كه در رنیب ید وركن یدهند حه دتخ مشا، نظر و یو
ك صفحه خا زكوة اتخ، و در خك صفحه او ترك مناز خك صفحه او ترك مخس اتخ، و در خدر 

ك صفحه او تلرك خخ، و در خ برادر ومون اتخك صفحه او اذخاو قط  صله رحن اتخ، و در 
دادن  ك صفحه او  وشخدن ف اج  اتخ، و در رك صفحه او نشنخ  علن اتخ، و در رحتص

اوخ رشود و در ق یكه از تو تر زند ثذخ و یترطان اتخ وهكتا هر وعصرنده از شخحه تخن  و
  را د روح عهركن یشود و تع یندارد، وقذول من یروح رر دهند. حاال عه  ی یحه دتخ تو و

ا رچه از خمرج جدا شلود خلوب اتلخ  نیو ال ال الّ  د،  ف رد. اص  را درتخ كنر  كنرحتص
خ كله روح نلدارد. پلس هر لاه رلروح ولرده اتلخ؛ وثل  و روح، و عهل  ی اتلخ ی لكن عهلیل

  رللد. حللاال روح  خللاید حكارتللان برللكن یكلله ولل روِح اعهللال، تللا عهللیل ید بللرارللكن ید تللعرلل الذ
حا روح  كه حكین خ را، هر عهیلیب ف اج  اه  ی  كردراتخ، هر اه حتص عذادات ذكر ف اج 

و خواهش نفس  ییدرآ و خواهش ییدرآ و هرزه یشعور ی یاتخ و آن وقذول اتخ واالك از رو
ند و رد بلر ِ ل  نشلخلند و آ ه از زحلان برآرد بر دل نشخكه از دل برآ عه  كردن، رر ندارد. تخین

 آهذلر فرولودهین را كله خلود  یلاند بر تو  للج د اند و واجج كرده فروودهنكه تو را هن اور خحال ا
 یثخو در حلدكـّل وسـلن و وسـلهة   ـة عـّخ لـج العلـن فر و فروودنلد نیا لغوا العلن ولو حالص

كله حاشلد. حلاال  یتخلد در هلر والرلو واجج كردند كه  لج عللن مناج كّل حال عّگر فروودند خد
ههلخ افطلار. و  یید غلتاخلكله روزه دار د وقلیترلمناج یكه  لج ولن خود را چنانید در لج مناج
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روح مشلا هلن  ید تلا متلام حشلود، و غلتارلد حلدن مشلا خواهلد كاهرلحلدن نكن یچون  للج غلتا
 یتلر از غلتا ن  رتلنهیحدن كرد و حه ا یش از  لج غتاید  لج علن را بخ اتخ و حانیمهچن

 هلان  ا و  الج العلنیشغعا.  الج الانخا. الوفوود كه اوام مشا فروودند رنیب ید. منرحدن حاش
ن تلخنا حاعلد یلخ هسلمت و ارلد و  اللج  عخلآ ید كه ون از  اعخ ولردم خوشلن ولركن یو

داند  ینجاتخ، ولكن خدا وخد دور ونذر ون كه ف اج  اخ    شومی و یشود كه و ی اعخ و
وعاشرت حا ولردم. اولا حله  زهارن چیلخ اتخ و حدترركردن ف  ن لت ا نزد ون   یكه حمذوحتر
 و وللردم را از مینللا را حگلوخده بللر ولن واجللج شلده اتللخ كله اخلخمتلفله و جهللات عد یحمكهتلا
اذا  اولر اولام كله فروودنلد یكله بلروز كلرده بر لرف كلمن اقت لا ییاورم تلا حلدعهتایرون بیاشتذاه ب

بر ون واجج شده حه اولر  نیو مهچن ظ ر علهه اجلهه اهّلل حلجام ون النارخا رت الغاع و العامل ال
 آهذلر كله فرولوده اتلخیمشا و بر مشا هن واجج شده اتخ حه اولر   ی از برامیآن ب ر وار كه حگو
د آ له خكه حشلنو نیا لغوا العلن ولو حالصو فرووده  كّل وسلن و وسلهة  ة عّخ لج العلن فر

د و خهن  وش حدار د و حا حسنرس را ترك كنرد و نواور و غرض و ورض را بر رف كنمی و یو
ه حسمی و ید و آ ه هن وخحا متام هوش و  وش خود وتوجه كطم شو كمن  یار بر آن اقاوه ور ادلك

خ و ا اع و آفاق و انفس و عق ، بذ د واالك هركس كه خری اتخ برتنید ا ر چنرنراز قرآن و ت ك
خ و ا لاع وسللهرن مشا را حا دلید فل  آفلاق و انفلس كنلد و ووا ی ثاحلخ ولنی  از كتلاب و تل ك

ونذلر  ید. ولن توقل  نلدارم كله پلارلد او كنرلد و تقلرلمشا آورد از او اخلت مناج یواضح از برا برهای
دنواز خلد رتلخ و ورخخلواهن و ور یاتلخ منلخنكله رخد، ههلخ ارده حله حله حگوجرد و نفههرنرحنش
د و هركلدام كله رلد و از ولا اخلت كنرلاجین در نلزد واتلخ پلس بید كه دخ كردنیقخسمت؛ هركدام رن
د. لكن هركس  اللج ردا كنین خود را  ینكه دخد تا ارد وا وكنرد و تقلرد عه  وكنخ ندارنیقخ
سخ حه متام دل و هوش و  وش خود وتوجه كطم وا شود و رحط دهد كلطم ولا خن اتخ حاید
ه حرفها را توامن مه یراكه اوِل كطم وا حه آخر كطم وا رحط دارد و مهه هبن حسته اتخ و منیرا، ز
د حله خلشود. حا یجا  فته من شود و مهه یوقخ هن من ار اتخ مههر و وطالج حسمیروز حگو كخحه 
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 .مین وطالج را حگوی  اردفعات تفص
 ین خلواهیلد تلارك و ی شلد و ا لر  للج نكلین یعاو خلواه یجمهًط ا ر  لج علن كرد

الخ برتد كه رشه حه خرو مه ا منایرنكه  لج دنخن واجج اتخ بر تو نه ایبود. حاال  لج د
ر تن  حاشد حه تلو خواهلد یتو را ا ر ز یور، خداوند عاو رزق دنحكین یا و روزرد  لج دنخحا

ن رزق را حله تللو یللضلاون شللده اتلخ كله ا و  للج رزق نكللین د، ا لر تللو  للج علللن كلینررتلان
رار داده تلو را ضلاون نشلده اتلخ و او را در  للج قل و رزق حلا ین یبرتاند. ولكن رزق اخلرو
تو  یورن رزق دنین تا ایكن در  لج د یحه تو حدهد واالك فط. پس تع اتخ كه ا ر  لج كین

 یا را حه تعرقرار داده اتخ و رزق دن یان را حه تعمینكه خدا رزق اخده نشود و حال اخاز تو بر
د شد ولكن زنده خواه رد، حاز در جایرقرار نداده اتخ و ا ر رزق حدن حه تو نرتد و حدن تو ا

، دا كلینیلن خلود را  یلكلن كله د ییگر زنده خنواهد شد. تا زود اتخ تلعخرد دران امیاال ا ر روح
ا خكن. آ یادخ و فرنی؟ در وامت خود نشكین یچه و یررن ایدیا ر ب یدا نكردیعهر  تشخ و  

ق بر ن عذادات را كه فریخ كند و چه اركه در علهش روح نذاشد چه وعص ید كه عاهردان یمن
روح  روح وثل  جسلن ی نكله عذلادت یخكند ا رچه صدهزار تال عذادت كند. ههلخ ا یاو من

حاشلد زنلده و صلدهزار ولرده  یا تاله  ف  هفخ ك قذرتتایخاتخ و ورده اتخ. حاال ا ر در 
د و خلآ ینلا بلر منلخهلن از ا یچ اولررد و هلخلآ یرون منیب ن قذرتتان و اووات صداییحاشد از متام ا

 یهسلتند و قذلور هلای روح ولرده د. حاال عاوطن یخآ یز بر ورچ  ادند و از آن  ف  مههمهه 
اذا  دخلفروا یروند چنانكه خداوند عاو شرح فرووده اتخ در قلرآن كله ول یچند هستند كه راه و

كأّّنن رشج وسّنا خهتن تعجغك اجساو ن و ا. خرأ د رخواه ین وی. پس ا ر دقولوا تسهع لقوهلن 
د و رد و زنلده حاشلرد ولرده نذاشلخد در  لذش كله روح عذلادت اتلخ، شلاید حشتابخدار تا جان

 نین در مهید و اخآ یتو من یشتر هبهراهیروح تا لج قذر ب روح نذاشد و عذادت ی عذادت مشا ی
ن یلسلخ و عاحلد حله ارقلخ عذلادت نرن در حقیشود نه در آخرت و ا یو یعخ جارخا و شرردن

ن دار دار یللنكلله اخكنللد در آخللرت ههللخ ا ین عذللادت اثللر منللیللتللخ و اعذللادت در حللا ن كللافر ا
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ر ولیف و هر كس در اراوتحان اتخ و دار تكل خ و نار بر او وقرك كلس  شلود و آن ین دار آود ج ك
للخ وللیللب نكلله دوتللخ اهلل خكلله عهلللش روح دارد حا خ خللشللود و ا للر وال یخ اتللخ وسللتح  ج ك

 یتخ. وگر هر كس از ومون و كافر كه آلود خ را ندارد ورده اتخ و او وستح  دوزخ ایب اه 
 یشلود و حقلدر آللود  یا عقلاب داده ولرومون حه كفر در دن یداشته حاشد، حقدر آلود  یگرخاز د

ت وران، در دنمیكافر حه ا  دهد. یال وردهد و ع یدهد و وال و یا او را عزك
وثل   ی رلدك چنله اتلخ و آن حله انلرا وثل  غذلار بلر آجخته نوع اتخ:  ین آلود یو اوا ا
دن حله تلوهان متلام رن حله تلاجیلاتلخ بلر ولس و آهلن و ا یا وث  زنگخشود و  یدتتهال پاك و

 شود. ین حه خطص و قال پاك وینكه وث  غش در  ط و نقره اتخ و اخا اخشود و  یو
اتخ كه از دتخ و چشن و جوارح هاهر اتخ  ییحال ا ر از قسن اول اتخ، از وعاص

 اتخ، میاتخ. و ا ر از قسن دو شود و آن عاریض یا ورن دنین هن در اا و عقاب آرن دنیدر ا
شلود و ا لر  یال كلرده اتلخ و عقلاب او در بلرزخ ولراتخ كه حه صدر و حه خ ییپس آن وعاص

خ علتاب بلرزخ ختواند وارد آورد و كفا یك آن برزخ را منخ  عاو را    كنند كه عتاب رآتش  
اتخ كه حا قلج كرده شده اتخ و عتاب او  یترحاشد، آن وعصوم ركند. و ا ر از قسن ت یرا من

اتلخ،  یحكننلد كله عقلاب او عقلاب اخلرو   عتاب برزخ را حه كیسلردر آخرت اتخ. ا ر  
 كند. یك آِن او را منخخ خكفا

یل ه یوردن یهتاخحه اندك اذ حاال آن اوك  شلود حلیت یاو پلاك ول یاو و آتشها یها و غصك
د حله خلحا یمیكند. و اوا آن دو یخ ورخ از وعصخكندن كفا ن جاند اتخ كه ومون را مهاخحد

حه او وارد شلود و  ینكه عتاب اخروخندارد هز ا یا چاره یوورعتاب برزخ پاك حشود. و اوا ت
سخ حه قلال  لتارد. پلس عقلاب او در جهلمن اتلخ و كهتلر وانلدن در جهلمن دو حقلج خاو را حا

ر شو هشتادهزار تال اتخ. حاال اتخ كه هر حقی د و دتخ راجیجان برحه ه ید و اندكخوتأثك
اد خلر را زرلاو خ ح لرتخلن خلود را و والیلد درلد.  لج كنرد و از خدا شرم كنخبر دار از وعای

 ومون حه كفر. ین بود آلود ید و نه در برزخ و نه در آخرت. اخا وعاقج شورد نه در دنخد شاركن
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اتلخ و  كند عاریض یكه و نكه ثواهبایخا اخنوع اتخ:  ز تهران نمیكافر حه ا یو اوا آلود 
ال و فكر اتخ وث  اعهال را از اص  روح و خخه. و راتخ وث  اعهال شرع یاز جوارح هاهر

 اتخ. كند و آن اعتقادات حا ین ینكه از دل وخا اخقه و وتهج. و خه و  رربرزخ
ت و اوثال رشود وث  وال و ع یا حه او داده ور دننینوع اول در مه یو اوا ثواهبا ال و عزك

 یكه كرده حله عوضلش آن دركل شود و ثواهبای ی در برزخ حه او داده ومینوع دو ینا و ثواهباخا
ر شده اتخ اندك پسخ یكه برا كه كرده   اتخ ثواینیبرند. و مهچن یترش و او در جهمن وقرك

او. و  یبرا سخ ازرن كنند؛ پس هبرحال راحیت یدر دل، پس در آخرت دركش را اندك آتانتر و
د خبورد خكنند وثًط هزار چوب ا ر حا یكند عتاحش را اندك دورتر و یا وركه در دن  ثواینیمهچن
   بویرن اتخ كه فروودند  یزنند. پس ا یصد چوب حه او و یكنند و روز ین را قسهخ ویا

ه ومون از كلافر ك   بویردهند و   یرند و حه ومون ور  یكه كافر از ومون  رفته اتخ از كافر و
كنند. وثًط عذادت كافر جسن اتلخ و روحلش نلزد  ین و حه كافر ردك ویرند از ار  ی رفته اتخ و
خ ومون جسلن اتلخ و روحلش كفلر ردهند حه ومون و وعص یرند آن را و ور  یومون اتخ، و
ثـات یغاخلد خلفروا یكله ول   قولله تعلایلردهند حله كلافر حلدل ین را و ویرند ار  یاتخ و نزد كافر و

گلللر خد و در جلللای غـــاتیغـــ . للطی والطنیغـــیغـــات للطیثـــات و الطیثـــ . للخغی و اخلغنیثـــیللخغ
ج رل. هبرحلال، روح  حعـض   حع ـه عـّیعل اخلغجیج و ی  ون الّط یز اهّلل اخلغیهیلد خفروا یو

ر اتخ و نزد ومون اتخ. راو خ ح رتخد وال كافر و علن آن والروال ومون اتخ و روح خذ
خ اتلخ و رعلن و دهند حه ومون. و عه  ی یرند و ور  یآن هر اه نزد كافر حاشد و و عه  ی

ار قذرهاردر نزد كافر انزله و اتلخ در نلزد  یروند و علن، روحل یند كه راه وخخ در قذر اتخ و كفك
. و نیشود حه ومون یشان و داده وخشود از ا ی و جسد را هر اه كفار درتخ كنند،  رفته ونیومون
ش كفلار و یكو  رن عه  نیكوتخ. هر اه اراتخ و جسن او عه  ن ج، حجك عیلرح  اوا رو
 كله ولحل  شلود حله روح خلود. و اولا نیشلود حله ولمون یشود و داده ول ی حاشد،  رفته ونیخمالف

د. حلاال هر لاه آن عهل  نلزد رلد اتلخ؛ و عهلِ  حلد، جسلن خذرلحجك خلفاء ثلطث، روح خذ
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ن جسلد یلونلدد. و این جسلد حله روح خلود بریله كفلار تلا ادهنلد حل یرند و ولر  ی حاشد ونیومون
رتلاند.  یحاشلد منل ج كله حلجك علیلرلخ حاشد هر ز ضرر حله روح  رد كه عه  حد و وعصرخذ
كلله جسللن شللریز خ رد صللطحرللد را روح خذرللف دارد و جسللن خذرللخ روح لطرف صللطحخرا

و روح انسلان  یروح انسا دهند و حه جسد انسای یو روح كلی دارد؛ چنانكه حه جسد كلی
ن یخ روح انسان ندارد. پلس حنلابرارراكه جسد كلج صطحیدهند ز یمن را هر ز حه جسد كلی

د اتخ كه حلجك خلفلاء ثلطث حاشلد و رخ اتخ وال روح خذرد، كه عه  وعصرجسد خذ
حـّج   اتلخ وعلیننیرتلاند. و مهل یج اتلخ منلركه روح   د هر ز ضرر حه حجك عیلرن خذیا

ت ّر و عّ تن ع وع ا حسنة.یجة و حض ه سیع ا سحسنة ال و ا ر ومون توحه كند آن جسد  جة ال
شوند در  یشوند و آتش و وار و عقرب و یرود و ا ر نكند مهان اعهال جمسن و ید از او ورخذ

ا حا آ ا وعاشرت كرده و راند كه در دن ثهرخذ ینا مهان جسدهاخشوند و ا یقذر و مهخواحه او و
كنمت  ن را در قللرآنیلله خداونللد عللاو شللرح فروللوده اتللخ اآورده چنانكلل خلود  لل  وــاجتزو. ااّل وــا
ن جسلن كله یلن اتخ كه روح كافر نلزد ای. ان وم  نهیجزیس دخفروا یگر وخه دخو در آ تعهل .

ا هلن رل در دننیشلود. و مهچنل یشود و عقلرب ول یشود و وار و یشود و آتش و یو یئرد شخآ یو
شلود و  یشود و مهلان عهل  اوتلخ كله تلرحاز ول یه وكشد مهان عه  اوتخ كه غصك  یآ ه و

شلان خنلا هرچله حكشلند مهلان عهل  اخشلود و اوثلال ا یمهان اتخ كله چلوب هلاو و كتلك ول
ن یلشلود، ا یعهل  كلرده ول رود و حا حجك عیل یكو كه وركو در حدن نر عه  ننیاتخ. و مهچن
لن ولل كللو و رن یهلا حمذوحلله شلود و اوتلخ كلله در قذلر حلله صلورت یتلامك ولل یئرشلود و شلل یهلن جمسك

درخللخ  شللود و حعیضلل یولل یحللور شللود و نللور اتللخ در قذللر او و در آخللرت حعیضلل یه وللخللحور
رات و را خرن دنی در انیشود. و مهچن یان وی   و ر شود و حعیض یقصر و شود و حعیض یو

ات و لن ولرنكله در آخلرت عهل  نخكنلد و وثل  ا یشلود و للتك ا حله او رو ول یوذخك شلود و  یكلو جمسك
ولثلش را در  ینیلب یشلود، چنانكله ول یوان ولرلشود و عه  حد حله صلورت ح یرت انسان وصو

د. خلآ یحدت و یشنو یو هر اه حرف حد و كین یحظ و یحشنو كویرخودت كه هر اه حرف ن
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شللتر و یتش هللن بر، وعصللخ كللینرشللتر اتللخ هر للاه در او وعصللیكلله ثللواحش ب پللس هللر عهللیل
خ كلافر رتخ وقلاوش حلاالتر اتلخ. و هرچله وعصلكوتر ارشتر اتخ و هرچه ومون نیعقاحش ب

سخ كه غ ج كند حنده را رن تر اتخ پس در ذات خدا غ ی ادتر اتخ دركش هن پسخخز
قلرار  وایرلآن صلورت ح یاقت لا ك عقلایخل یترهلر وعصل ین وعاقج حشود. حلكه از بلرایو ا

ن شود فطن صورت خواهد شد و هركس هرداده اتخ كه فطن وعص  یترر وعصخ هر اه جمسك
لرنده آن حخرا قذول كند و در او فرو رود تا منا  حه صورت مهان نیوان شود، پس آن در چشن كمك

ج اتخ حه او و وان شود و آن عقایرح كند  یخ را او وردهند. حاال ا رچه وعص یكه بر او وترتك
ه خدا و حه حسنات كرد  ی  وررا كه ا ر ویده اتخ. زخرا خر یكند و خود، عتاب احد یاوا حقوك

ه خدا حا او بود و حسنه را خود بر خود خررن كنلد. ولثًط  یخ خدا ولرده اتخ ولكن حا وشخز قوك
ن پا ین زهر اتخ و ایخدا زهر را خل  كرده و پا زهر را هن خل  كرده و حه تو هن  فته اتخ كه ا

هلـا  فرولوده. ی ل زهر، خوب را خل  كرده و تو را حه آن اور كرده و حد را خلل  كلرده و تلو را از آن
كســغ  و عل كتســغ هیــوا خللود، مهللان را در آخللرت حللله او  ید از بللراخللهرچلله را كلله خر ا واا

د ولال اوتلخ. پلس هر لاه اعهلال خلد وال اوتخ و ا ر جهمن را خرخدهند؛ ا ر هبشخ را خر یو
لن ولخنه اخج حاشد هرآرمشا حا روح   یكورن شلوند و درخلخ و قصلور و حلور و  ل  و  ینلا جمسك
نلا آن صلور ا خ. و هر لاه اعهلال حلد حاشلد ایا دهخلخلود خر یاز بلرا شلوند و هبشلیت یو انیر
شلاءاهلل تلا  د انرلكن یكله علرض كلردم. پلس تلع یا و برزخ و آخرت حطوررشود در قذر و دن یو

مشلا  یبلرا یچ رلررنداشلته حاشلد، هل ید و هر اه عذادات مشلا روحلخخود خبر یهبشخ را از برا
عـن  یاّ. الصـلو  تفـ ن اتخ كه خدا فرولودهید كه چطور رر ندارد ارد حدانرندارد. و ا ر خبواه
نلا حاشلد. خكند از فحشاء و ونكر كه احاحكر و عهر و اعهال ا یو یمناز،   عینخ ال حشا  و املنكر
د و حمذلخ ركلرده حاشل كه حعد از منلاز تلریقك  سیتخكرد از فحشاء و ونكر، حا یو یحاال ا ر مشا را  

د و رلكن یرا ول د و مهلان فحلایشرلكن یذخ را ورد كه حعد از منازها مهان غرنیب یاد شود و وخمشا ز
د و خلرو ید و حلازار ولخلخر ی منلاز قلا ر ولنید. حلكله در بلركن ید وخا را كه در تاب  داشته اعهایل
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د رادتر حكنخرا ز ی منازنید و هرچه چنركن یگر را وخد یال كارهارنكه خخا د؛ حیتركن یوعاوله و
كند از احاحكر و عهلر؟  یو یسخ آن مناز كه  رنكه نشد. حاال چخشود، پس ا یاعهالتان حدتر و

كند از فحشاء  یو یاتخ كه   ی كه مناز وردمیدرد امئه فههخ از احادمیرجوع حه امئه خود كرد
ك خر اه ن اتخ كه هید. و ارد تا مناز كرده حاشخاو را بورز د و دوتیترد او را حشناتخو ونكر و حا

خ منلاز خلكنلد و آن وال ی  عذادات را از او قذول ولروقذول شود، خداوند عاو   عذادت از كیس
د ردان یمن ینكه احدًا منازخا اخسخ؟ رسخ و كرد كه چخا كدام مناز را شناخته چرا هخاتخ. حاال آ

ه خبورهید؟ هخنكه خن و راتخ شوخوگر ا ، هر ز دخد كه ودت عهر خود چه كردخات، اقًط غصك
 ید بلروخلكله حا ین راهیك شد و اخد كه قذول شود؟ عهر  تشخ و اج  نزدخا كرده ك عذادیخ
واند وگر عه  و ا ر  یگر بر مشا منخد ی ر. توشه تو عه  تو اتخ پس چیبرو توای یتوشه من ی

 د و ا لر روح دارد حله كللارخلآ یبرمنل یو كلار ی رللروح حاشلد كله ولرده اتلخ و از ولرده چ آن هلن ی
كله آن ولردیخلورد ز یآخرت مشا ول ان و آن یلو آن اتلخ  ل  و ر كلویرخ نخلاتلخ در  ا یرا

 تو در هبشخ میاتخ حور و قصور و غلهان و آن اتخ قصر و درخخ و رضوان و آن اتخ ند
 كند وث  قذرتتای ی وتد،  ند و یروح حاشد ورده اتخ و ورده و دان. ولكن ا ر عه  یخجاو
وانله خواهلد شلد و وطجكله از آجنلا فلرار یبلرود در آجنلا د د كه ا ر كیسلشو ی ونیا رش یكه جا
 كنند. یو

زد عازم رخ ین اتخ كه آن عاو  هر صذح كه بر ویكه روح دارد عطوتش ا حاال عهیل
كتلر حله خلدا خكتر حشوم حه خلدا و ا لر شلج شلد و نزدخروز نزدیكمن كه از د یاتخ كه اوروز كار

 یا ك حقلدر خلود هبلرهخل كله هرمیمنلا ی وفتلوح ولنیتلالك یاز بلرا نشد، غصه خبورد. حاال حای
 علینخخلل  كلرده اتلخ كله او كلج اتلخ،  نفیس هركیس ین اتخ كه خدا از برایبذرند و آن ا

را خوب، و او را خدا ضد عق  خل   یند و هر حدررا حد بذ ن اتخ كه هر خوییخ او ارخاص
اتخ بر حدن  ن وستویلیافتد. و ا یوه درخخ كه در آب خكرده اتخ و وعكوس اتخ وث  تا

ی نلد وگلر یب ی  منر  حاشد و هر ز خود را ذلركه در واق  ذل ند وگر وقیتیب یحه خود من و هر ز عزك
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ند یب یض منخض حاشد و هر ز ورخكه ور ند وگر وقیتیب یح منرز حاشد و خود را صحیكه ع  وقیت
ام،  كرده كند كه چه عذادت خوی یوح حاشد. وثًط هر وقخ ُعجج ركه صح خود را وگر وقیت

ر ویا در او هسخ  یك خوارخكند الحماله  ین عطوخ فساد آن عذادت اتخ و هر وقخ كه تكبك
ند و هرچله یب یكه آن كج و و ذلخ را. حاال چون دانسیت یكند كه بروشاند آن خوار یو كذر و
تلخ آن را بروشلاند. اتلخ كله خواتلته ا یرلك عخلن یلده اتخ، حدان كله در اخند كج دراو بذ

. پس ا ر حّ   اجلّنة حاملكاره و حّ   النار حالش وات ن عذادات خطف نفس اتخیپس هبتر
كله تلدبی. زاو را حلدای یرهایحشلر  آنكله تلدب یشلو یرت ولرصاحج حص یخطف او كرد ر یرا

 سرداند تو تلذ یاند حه تو چون وخمنا یو برعكس و حكین یخواه یكند چون تو خطف او و یو
، یس او شلورو وتوجله تلذل كند. ولكن ا ر خوب نظر كلین یس ورحا او، آن هن حا تو تلذ كین یو
 س كند.رتواند كه حا تو تلذ یمن

نذاشلد ولرده اتلخ و آن  نللد  ین بلود كله عذلادت را هر لاه روحلیلاحلاصل ؛ وقصلود ولا ا
او نزد تو  یعه  كرد اتخ كه هر اه ی رد و علن هن چخمنا یو یا را وتأذك ركند و وردم را و اول یو
  اتخ علن ینیكند؛ و مهچن یعلن، آخر فساد و رود و عه  ی یو یواند و ا ر عه  نكرد یو

آهذر فروود پشخ ورا دو نفر شكستند: جاه  ین اتخ كه  یو ا اذا فسا العامِل فسا العامَل  عه .
خورند حه  ین را ویول اكند. وردم   یعه ، وردم را  هراه و ن عاو ییعه . و ا عاو  و عاو ی

رد رل  یكند و رشوه از وردم و ی ونیذخ ومونرندارند كه غ یتذج علهش ولكن از عه  او خذر
ان او میلكننده ومون كافر اتلخ ا لر ههلخ ا ذخرنكه غخكند و حال ا یحا خدا و رتول و و دمشین

 كند. ین ورد فات  اتخ و نفاق ویحاشد ا یورحاشد. و اوا ا ر ههخ نزاع دن
 هللاهرش چللون  للور كللافر  للر حللل 

 

وجلللل ك  یو انللللدرون قهللللر خللللدا   عزك

 

ار رتش حسلخلكنلد و اذ یخ ومون ولخكند و اذ یداند چه و یعلن كه من  عاو  ینیو مهچن
  خرا ضلا یا د كله تلسللهخآ یشان حعه  وخاز ا یاررسته حسخومون و افعال ناشا یاتخ از برا

 ن دو نفر.یاند ا طه پشخ اوام را شكستهن واتیكند. و حه ا یاوام من یارخكند. پس  یو



 

337 

 

 نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «وه مت س یووعظه ب»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  مــ ن و ااهین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

ن بللود كلله عللرض كللردم  لللج علللن واجللج اتللخ بللر یللن كلهللات ایللر ارا از تفسللكللطم ولل
 اللج  ن اتخ. پلس هر لاه كیسلیدیكس و هركس  لج علن نكند وواف  مهه وته ا ب مهه
 شود و از هزار هلزار وعلین یاده وخد تفكر كند در علن و هركس تفكر كند علن او زخن حاشد، حاید

شلتر تفكلر در عللن كنلد، یده بودند و هرچله براو نفهه انرنرشیفههد كه   یو یچند قرآن وعای
كلله علللن قللرآن علللن اهلل یفههللد. ز یشللتر وللیب توانللد حلله مهلله علللن  یكللس منلل چرخ اتللخ و هللیللب را

ن یداند. پس ا یشتر از علوم قرآن را ویخ بیب كتر اتخ حه اه خخ برتد. ذهتا هركس نزدیب اه 
شلتر آودنلد یكه   فههد چراكه علهای یو ش از عاو تاب ید بخآ یكه حعد و یاتخ كه هر عاه

نلد خآ یحعد كه ول یدند و نوشتند پس علهاراز قرآن را فهه ی ركردند در قرآن و چ یك تتذعخهر
ل  از قلرآن كردنلد ز یاند و تاب  نوشته یآ ه را كه علها ادتر خلفههند و آ له را هلن كله خلود تتبك

پلس از  كند و علها هن زولای یو آنًا تریق چون زوان آنًا فنیتاب . و مهچن یدند از علهارفهه
انلد كله  دهرلچنلد را فهه ن زولان علهلا وعلاییلدر ا ینیلب یشوند چنانكه و یو اعلن و اتیق زوای
تعقلل   یاد شللده اتللخ كلله احللدخللچنللد ز یده بودنللد و علللوورللتللاب  نفهه یك از علهللاخلل چرهل
 یشلان و لذاتلهاخا یاز لذاتلهاد رلنیب ین زولان را ولیقه اه  اران. چنا ه تلرنرشیكرد از   یمن

ام خلام حلا نلوع تللوك اخلن ایلشان و عهارات تاب ، حلكه اص  نوع تللوك اختاب  و عهارات ا
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 اتخ.  ههاتی ام شاهختاب  وث  ا
  خل  و تأوخل  و حلا ن تأوخلدانند حا ن و حا ن حا ن و تأو یكه و پس هستند علهای

تلاب  ادراك  یاز علها یاند كه احد دهرفهه ادترخآهذر آنقدر زی از كلهات  نیحا ن را و مهچن
خ فههخللنكللرده بودنللد و هرچلله از احاد انللد در كتللاب خللود   و نوشللتهنیانللد تللاحق دهرللد و تلل ك

اند  نكرده یفخ  شرر حتقنیتاب  چن یك از علهاخ چراتخ و ه یفخ  شررن حتقیاند كه ا نوشته
ل  كلردههیاهلل علل آهذر و امئه تطمیحعد هن آودند و آ ه از كلهات   یو علها انلد حلا  ن خلود تتبك

 ف فروودند كتیرز تصنرشان نخفهن ا ادیخده بودند ههخ زرتاب  فهه یآ ه از كتاب علها
اند تا  تاب  بر خنورده یك از علهاخ چراتخ كه ه یقرن حتقیچند و در كتاب خود نوشتند كه ا

نلا را خ ولدرك انیاز تلاحق یف حلاال آولده كله احلدخقلات شلررد چقلدر حتقرنیب ین زوان كه ویا
شود چنانكه علن اصول را در عهد آقا  یادتر وخنداشتند كه درك كنند. پس زوان حه زوان علن ز

دانسللتند و هر للاه دوره درس اصللول از  یشللتر را حللرام وللیخواندنللد و ب یش از ششللهاه منللیحلاقر بلل
و خلورده خلورده دنلد رناو ین ولیل  عهلر و درین را حاعلد ت لیلد اركشل یشتر  لول ولیششهاه ب
ادتر شد ختاب  نوشتند و دوره درس اصول ز یادتر از علهاختر شدند و اصول را ز می فهرنیاصول
شرختا ا شد.  یتال متام من د و كهتر از یسركش یتال  ول و ف دوره اصول یسخنكه در عهد وطك

ل آنقلدر كله بلر اصلو یك شلرحخلتر و عاهتر شدند، نوشلتند هر میاصول فه یو حعد از او حاز علها
كله یشلود. ز یتال هن متلام منل ك دوره اصول را متام كند حه یسخخبواهد  د كه ا ر كیسرنیب یو را

 اند اصول را. خ وتجاور نوشتهیهزار ب پنجاه
نوشلتند و مهلان نلّ  ید را وخ اتخ علن فقه كه در اول اور مهان نّ حدنیو مهچن

شلان بلود، ولكلن حلاال چنانكله خا ید فتلواخفروودنلد و مهلان نلّ حلد ید را وطالعه ولخحد
 هلر نیانلد. و مهچنل دانند چه كرده یاند كه خود و د نوشتهخاحاد یاز برا د آنقدر وعایرنیب یو
 دانند. یاد شده اتخ چنانكه علهاء وخز یعله

ر منا لر و تلدبك فههلد كله  یقلرآن ول چنلد از وعلای ی رلد چخلد در احادخلغرض، هركس تفكك
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دِن علهاِء حعد حا ل  رشتر فههیراكه بیهن نكرده ز یرچ عرعهتا هده بودند و وران نفههرنرشی 
شللان خده بودنللد ارلل فههنیخ آ لله تللاحقخللده بودنللد.  ارللتللاب  فهه یكنللد آ للا را كلله علهللا یمنلل

ده رلان فههرنرشلیكله   یچند وعای سیتخ بود حانیاند و ا ر چن ادتر هن دانستهخاند و ز دانسته
خ را كله علهلا قدر از وعای مهان یر هر عصربودند حا   حاشد. حاشا، حلكه د  یكتاب و ت ك

ش از آن یشتر و بیدند نه برشان و حقدر هرفشان فههخا یده بودند حجخ بود برارآن عصر فهه
بر آن عصر حجلخ اتلخ نله بلر عصلر حعلد، و ثلواب و  یشان نذود و فهن هر عصرخف ارهن تكل

شلان حقلدر عقل  خف ارلب  و تكلعقاب اه  آن عصلر هلن حقلدر خلود آ اتلخ. پلس عللوم تلا
شان اتخ و آ ه حاال خف حاال حقدر عق  ارعلن حاال و تكل اده و نه كن، ویلخشان بود نه زخا

 نذلوده. حلكله حعلد از نین زولان ولكلن حجلخ بلر تلاحقی حجخ اتخ بر اه  انیاند مه دهرفهه
  قوله رشان حدلخدند مهان اتخ حجخ بر ارادتر فههخشود و هرقدر كه ز یاد وخن هن علن زیا

كـا. اهّلل لد خفروا یكه و تعایل خلدا  هلراه  ّتق .خ هلـن وـانیغـی ن حـیتهی ـّل مووـا  حعـا اذ هـایو وا
ان و حجلج را. و در رلنكله هلاهر كنلد وتقخشلان را تلا اخخ كلرد اخرا حعد از آنكه هدا یكند قوو یمن

 نوّله نیل املمونیر سغیّتغع اخو  ی له اهلانیشامو الرس ل ون حعا واتغخو ون  دخفروا یگر وخد جای
یّل  انللد و در كتللج هللن  دهرللفهه رحللای یار از وسللاج  و علللوم را كلله علهللارحسلل . پللس چللهوــاتو
 هللن نیده بودنللد و وعهللتا حاعللد نقللّ تللاحقرللتللاب  نفهه یك از علهللاخلل چرانللد كلله هلل نوشللته
وقلخ  . فهن آنن نذودهیادتر از اخفشان هن زراند و تكل ن فهن نداشتهیش از ایشود. چراكه ب یمن

خ اور خاتخ كه كفا یكرد و اوا فهن حاال حقدر علوو یشان را وخخ اور اخبود كه كفا یحقدر علوو
ن یلحعلد را ا یكلرد؛ چنانكله علهلا یشلان را منلخخ اولر اخكند كه ا ر علن تاب  بود كفا ینا را وخا

كلرد كله  یبلروز ول یكله علهل یكند. چلون اولام عصلر زنلده اتلخ و در هلر عصلر یخ منخعلن كفا
خ بود، مه شلد و  یكله تلاكخ ول ن وعلینیلكلرد حله ا یر ولینكه اوام او را تقرروطاب  كتاب و ت ك

كله ا لر حلا یلیسلخ ولردم او را تصلدخحا یكلرد، ول یآن هاهر من یاز برا حططی ابلراز    كننلد. چرا
ق حل . كند چنا ه بر خدا اتلخ احطلال حا ل  و احقلا یكند و او را رتوا و یر منیدهد، اوام تقر
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د و خده بودرن نشنیش از اید كه  خدرشن رحای یچند از علها ن عصر هر اه ف اجیلیذهتا در ا
خ هلن حاشلد و وعهلتا اولام هلن تسلدخحال ا ر كنلد، از او یلد كنلد و تقرخنكه وطاب  كتاب و تل ك
نكه وواف  عق  و وطلاب  آفلاق و انفلس خد او را حا وجود ار  كنید و تصدر مناجمید و تسلخررحگ

نكه حططن او را هن هاهر كردند ا ر خنا حاشد كه عرض كردم و حال اخاتخ؛ ولكن ا ر خطف ا
كلله خللدا حطللطن او را هللاهر كللرده اتللخ پللس از او یاتللخ ز طایرده شللود شللخللهرچلله از او د را

 د.خد هرچه حگوخریو ت
د و خرت شلورشاءاهلل برحصل حه دتخ مشاها حدهن كه ان ك قاعده كیلخخواهن  یحاال و

اهلل  آهذر اتخ. و اوا حه كتابیاهلل و عترت     مشاها حه كتابرن اتخ كه اوروز اعتهاد  ین اآ
ن حله یشان اتخ. پلس حنلابراخههخ صحخ اوتخ و اوا حه عترت  اهره او ههخ عصهخ ا

كله احتهلال تلهو و خطلا بلر ایتلوان كلرد، ز یعلهاء وثل  ولن و فلطن و فلطن اعتهلاد منل شلان خرا
شان حكند از جهالخ خبر ا یاعتهاد انًا كیسرستند. حاال ا ر احرن از تهو و خطا نمیرود و ا یو

را  ین آحاء و اجلدادیا مهان دخخود قرار داده اتخ  یاتخ كه از برا ن هن ناوویسیاتخ و ا
خ نكلرده اتلخ و یاز دتخ نداده اتخ و خود  لج د ل  در كتلاب و تل ك ن نكلرده اتلخ و تتبك

روعصلوم رنلد اعتهلاد حله غخفروا یش امئه را كه ولخده فروارخ و نفههده اترا شنخده اتخ، رنشن
سخ كشخ كه چرا خسد نعوذحاهلل او را حاخنو ید آقا حد وخحگو د هر اه كیسرنیب یتوان كرد. من یمن

نقلدر احلله حاشلد و اقلًط خد شلخّ اخهتك حروخ علها كرده و ردك حه علها  فته اتخ؟ پس نذا
د رتلل ید، و آ لله حللاجخلل و ی وللمیحمهللدابراه یا حللاجخلل می للو ین وللنقللدر را ندانللد كلله آ لله وللخا

دحاقر و دحاقر جملیسخ و یحممك د، و خل و یول یرزا ابوالقاتن ،رد، و آ ه وخ و یو د و آ ه وطك حممك
وله ولل نللد احتهلال تللهو و خطلا در آ للا خ و یگلر ولخد ی آ له علهللانید، و مهچنللخل و یآ له عطك

 د.رو یرود و احتهال صحخ هن و یو
  بر صحخ قول خود داشته حاشند و احتهال خطا در آن هن ردل رحای یحاال ا ر علها

در فروعلات نله  خواهلد ویل ید آ ا را حكند هركس ولر  بر عدالخ خود دارند، تقلررود و دل یمن
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كله او از اولام خلود  یا د از ثقلهخلن را حایلدارد، اصل  د ید برمنلرن تقلیراكه اص  دیدر اصول. ز
  كنند. ی آن هن حكنند و او و قول او را تصدمیرند و تسلر  حگخر و تذدریكند حدون تآ یخ وخروا

ا خلكمن و وسلأله  ن كند. حاال ا ر ون ادعاییغرض خدا را عه  نكرده اتخ هركس خطف ا
  كننلد و ووافل  یمشلا حفههنلد و تصلد یكله علهلا یلر حه دلمیخ حگویب از ف اج  اه  لیترف 

خ هن حا عه هن رشد و وطاب  حا عق  مشاها حاشد و وواف  آفاق و انفس و ا اع شكتاب و ت ك
 میكمن و حگلو یا د. و هر اه مشاها را وأوور حه اعتقاد حه وسألهخرید واالك و تخریحاشد، از ون برت

كمن  یكه عرض كردم ثاحخ و یا ن ادلهید ا ر حه ارنرواجج اتخ كه اعتقاد مشا فطن حاشد، بذ
ن یخود را حه ا یگر هن ادعاخد د واالك فط. و ا ر كیسرقاد را، از ون قذول مناجن اعتیوجوب حه ا

ه و براهید و ا ر حه اخرید از او برتخلها كه عرض شد ثاحخ كند، حاردل ثاحخ نكند   كیسنین ادلك
د  لول خلب رگ كنلد، نذا ید ا رچه ادعاهاخخواهد حگو ی  كردن او؛ هرچه ویندارد تصد یل وو

 خورد.
خ اتتنذا  كرده یكه ادعا و ز آن  له وساجیلحاال ا ن ی و حه امیا كمن كه از كتاب و ت ك
خ و ا اع شمی ثاحخ كننیادله و براه ن زولان یلعه، حجخ اتخ بر اهل  ار وواف  كتاب و ت ك

خ  خ شلده و ونكلر كتلاب و تل ك هركس انكار كند حجخ خدا را انكار كرده و ونكر كتاب و ت ك
ده شلده حجلخ رل  و برهلان و فههرلكه اآلن ثاحلخ شلده اتلخ حلا دل ن وساجیلیكافر اتخ. و ا
 ن بلود. پلس هلر زولاییر از ارفشان غرن زوان نه زوان تاب  و زوان تاب  تكلیاتخ بر اه  ا

بلود و  ال الـه ااّل اهّلل فشلان  فل رف شلد چنانكله در اول حعثلخ تكلرلحقدر وتلعخ آن زولان تكل
كه ن ج  رفتند وردم وأوور حه مناز  یخ شد. و حعد از چنداه  هبش ال اله ااّل اهّللهركس  فخ 

دادن شللدند و  وللأوور حله مخلس یولأوور حله روزه شللدند و حعلد از چنلد یشلدند و حعلد از چنللد
ن یكردنلد پلس حلا یف عهل  ولرن تكلیشد و وردم حه ا یادتر وخف زر زوان حه زوان تكلنیمهچن

ت تلر ول نللور تلر و صلاحج واتلطه صلاحج هبتلر فرتللتاده  عیتخاعللن و شللر یذلرآهیشللدند؛   یقللوك
تلر  تر و صلاحج فهلنرشلان نلورانخكردنلد و حله بركلخ ا یشلان عهل  ولخعخ اخشلد پلس حله شلر یو
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شلد ولأوور حله او  یول یفركله تكلل فرتلتاد و هلر وقلیت یهبتلر ول عیتخاعلن و شر ییشدند. حاز نذ یو
یلف ارشدند و تكل یو یگرخشد وأوور حه د یگر وخد یفرشدند و چون تكل یو شلد  یتاقط و وك

 ید را قذول كرد ومون شد واالك كافر شد. پس در هر عصرخف جدرشد و هركس تكل یو نسخ و
را  اه  آن عصر بود. پس لعنخ كنلد خلدا كیسل یعاو آن عصر و علن آن عصر، حجخ از برا

مون  و مهه علها را ولمیدان ینكه ومونان را خوب وخ و حال امیدان ید واها علها را حد وخكه حگو
ف در تلاب  ون لذط نذلود و رلن عللوم و تكلیلن اتلخ كله ایلكله هسلخ ا ی رلچ . حیلمیدان یو

د رد، ا للر حللاح تللرحجللخ نذللود، حللاال ون للذط و حجللخ اتللخ. حللاال هللوش داشللته حاشلل
نداند و علن جفلر و  ، حقایلنداند و جملیس ی زر رمیحمهدابراه ینداند و حاج یحمهدحاقر، جنار
  رله وث  ورد جنار و ورد زر لر، و چلون  ربود فق یآن هن ورد حیل شود. یمن یرو  ندانند، كفر

ن عللوم هلاهره و عللوم یلك از اخله هلن ضلرور اتلخ و چلون هررلعلوم در وللك ضلرور اتلخ فق
، و یرو ینزد زر ر و یخواه یان وردارد. و چون قل دارد، ذهتا علن فقه هن حاویل كسذه حاویل

د نلزد حلاح خلحا یهلن خبلواه ی، وسأله فقهلیرو یار ونزد جن یخواه یا ونذر وخ یخواه یو كریس
اد خلل اتللخ كلله ضللرور اتللخ و حعیضلل كسللی یو زر للر ی. و چللون جنللارید حمهللدحاقر بللرورتلل
اد  رفتله اتلخ و خلد حمهلدحاقر او را رت یاتخ كه ضرور اتخ و حاج اند، فقه هن كسی  رفته

داند،  یحمهدحاقر هن جفر مند رت یسخ، حاجرداند و نقّ او هن ن یرا من یر جناررچون جنار غ
 علللوم نیدانللد و مهچنلل یمنلل یدانللد، حمكللخ اذهلل یمنلل دانللد، حمكللخ فلسللیف یمنلل ونللاییحمكللخ 

سلخ؛ آن جمهتلد اتلخ و شلأن او جلدك و ردانلد و وعهلتا نقلّ او هلن ن یاتخ كه او منل یاررحس
و اتلخ كلله حدانللد وسلأله  هللارت را و وسللأله منللاز را  یجهلد كللردن در  لل  كلردن وسللاج  فقهلل

هن را و وسأله غسل  و كفلن و رض را و وسأله نفاس را و وسأله غس  را و وسأله تروسأله ح
 یدارد نله از خلقلخ ابلر خذلر یدانلد. نله از كواكلج خذلر یعخ را منخش از شریخ را و بردفن و

دارد و هلزار  یدارد و نه از حمكلخ خذلر یدارد، نه از رعد و برق خذر یدارد، نه از آ ا ا خذر
دارد نه از حبر  یره خ را خذریداند. نه از ج  یك را منخ چراو خل  كرده اتخ خدا كه ههزار ع
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علخ و ردارد و نله از علاو وثلال و ولاده و  ذ یدارد و نه از جاحلسا و جاحلقلا خذلر یض خذریاب
ن هلن یلداند علن حطل و حلرام اتلخ ا رچله ا یكه و ی ردارد. چ ینفس و روح و عق  خذر

كه علن حطل  ضرور اتخ و هر اه نذاشد كیس ین وردم چنانكه علن جنارارضرور اتخ در و
ان خبواهلد و زر لر نذاشلد وعطل  رلقل شلوند. چنانكله ا لر كیسل یو حرام را حداند ولردم وعطل  ول

داننلد و آن هلن در  یان كله عللن هلزار هلزار علاو را ولرعراز شل هرحال هستند كسلای شود. حه یو
ر از وسأله حطل و رغ ی رد چخد كه جمهتد نذاررا هان خود وزنه ین  ید حاشد، حاال اخولك حا

از رزه ج حمتاح اتخ و حرحرام را حداند و حه  ذ  ر حمتلاح اتلخ و حله جنلار حمتلاح اتلخ و حله بلزك
صلاحج صلناعخ و صلاحذان عللوم هلاهره و حله عللن حمكلخ  یحمتاح اتخ و حه مهله علهلا

 حمتاح اتخ.
د وردم حه هبشخ رحمهدحاقر علن جنات از نار و او درا حاح تخكند كه آ یتمال و جاهیل
 كله فقهلاء می لوج یا نله؟ جلواب ولخلد كننلد او را رلكله تقل نیخ كنلد ولردم را مهلخلرا داشخ كه كفا

اند در كتج خود كه علن جفر و علن رو  و علوم صناعخ و علوم هاهره و علن حمكخ  نوشته
دانسل  عللن تلحر  ن عللوم. حلیتیلد در ولك حاشد و واجج اتخ دانسل  مهله اخحا یمهه و

 حكنلد، حا ل  كنلد و ا لر ادعلای یعلن تحر را داشته حاشلد و تلحر واجج اتخ كه ا ر كیس
كله  ن وعلینیلاتلخ حله ا ن عللوم واجلج كفلاییلاند كله دانسل  ا حكند جواب حدهد. و نوشته

 ر جمادلله حلا ن علوم را حدهد این علوم را حداند تا جواب صاحذان ایاز ا یك علهخد خنفر حا كخ
و اوثلال  و نلانوای و حقلایل یو زر لر یو جنار یاند كه علن عطار نوشته آهذر كنند. حیتین  ید
گلران تلاقط اتلخ. خن كارهلا را از دیلحداننلد و حكننلد ا اتخ، هر لاه حعیضل نا واجج كفایخا

ه نخن علوم كه عرض كردم در ولك واجج اتخ حاشند كه ا ر نذاشند هرآیپس صاحذان مهه ا
كار تلو در  یَشعرحاف و ونهتا هسیت ی تو وردمی و یپاشد. وثًط حه او و ین عاو ازهن ویان ارحن
ن قلدك یا. حاال ا رچه وردم حه اهین َشعرحافیان مهه اراز و بذایف ین اتخ كه قدكین شهر ایا

و ههخ  یحه تو حمتاجند ولكن تو حه آتتر او و تجاف او و تمكه او و دوخ  او، حه وردم حمتاج
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لاء و اوثلال ا یر لذاتخ حه مهه وردم حمتاجیاك  و شرب و تا نلا خو حله زر لر و نلانوا و جنلار و ح ك
ن ی  ارات؟ پس ضرور اتخ  خن ضروری  اردر   كین ینا نذاشند تو چه وخا ا ر اخ. آیحمتاج

نا. خ  علن فقه و رو  و جفر و تحر و حمكخ و اوثال اركس ا در ولك و واجج اتخ بودن  
 یتخا وصلاخل احیترادعا كند ن   علوم و علن حمكخ را حداند، ا ر كیسركه   ا ا ر نذاشد كیسخآ
ود و هیلو  یا ا ر هندو و نصارخد؟ آركن ین مشا حبد كند چه ویحا وتهج و د یا فرنگخ یتیا حابخ

حله  اخلشلان را حدهلد خد حاشلد كله جلواب اخلحا ا كیسلخلن مشلا، آیلكننلد بلر د حبلیث ا تینك خجموس 
د بلر خلان چهار و پلنج، حنلا را حارد شك ور وج ید؟ خوب ورده یشان را وخجواب ا یوسأله فقه
ا عطوللخ شلناخ  خللون خلتللوان هلا آورد،  یخ ولرللك نخلا غسل  وتعللدد را حله خلل؛ یاقل  حگلتار

 یا فرنگخ حاشد. آمیاه و جهنده حاشد و اتتحاضه ترد و زرد و وطرض آن اتخ كه  رم و ترح
كله حله  ا كیسخداند و نه مشا را. آ ید؟ كه نه كتاب مشا را ح  ورده یدا جواب ورا از كتاب خ

ا مشاهلا خ، آمیاو؟  تشت یبرا یآور ی  ورد دلخسخ، از قرآن و احادرقاج  ن یآهذریو   خدای
را  ه جلواب كیسللرلن وسلاج  فقهیللد؟ حله ارلده ین حلاب ضلطلخ انتسللاب را چله ولیلجلواب ا

 رلنیالنذ آود چنانكه بلر خلامت ید بر ون وحخ و یكند و و یو یرآهذی  یادعا ید كه  اهرده یو
اء ر  انذرد  خ و یكند و و یخ وخوال یادعا یآود، و بر ون كتاب آود چنانكه بر او آود. و  اه

 یادعا یخ ون تأوك  كردند، و  اهخن بود كه در والی رفتار شدند ههخ ا یا هرك كه حه حلخهر
ج اتخ بر مهله ولردم كله رو حله ولن كننلد و ولرا ا اعلخ كننلد، و د واجخ و یكند و و یخ ویحاب
د رلد و حفههررد از مشا؟ انشدكن حاهلل هوش داشلته حاشلیپت یامن؛ ورنرشید ون وسجود  خ و یو

كه بر فطرت حاشد و حلاهوش  كیس ی، از برامی و یوش منهینافهن و ب ی. ون از برامی و یچه و
را حدهلد و  یدر ولك كه جواب فرنگل ی اذهمیودن حك كه واجج اتخ بمی و یحاشد و حفههد و
ود را حدهد و جواب حاب را حدهد و جواب تاحر را حدهد و هیرا حدهد و جواب  یجواب نصار

نا جواب خكه انكار قرآن كند ا . كیسینه از وساج  فقه یجواب حا   را حدهد از حمكخ اذه
ر قلرآن رخلود تفسل یتلازد و حله رأ یول  لتارد و قلرآی ین ویرا كه حدعخ در د شود. كیس یاو من
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نا حاشد تا حطلطن خط بر مهه افعال ارحاشد كه حم ك كیسخد خكند، حا یكند و وردم را اغوا و یو
ننـا خن ـ . عـن دخكـّل رلـف عـاوال   اّ. لنا یف دخفروا ی اوام مشا ومی و یشان را هاهر كند. ون منخا
تلا  ی اذهلمی. پلس واجلج اتلخ بلودن حكلنیاهلل اجلـیـ و تأونی و انتحـال املغطلـنیف الضالخحتر

ج در علاو رلعاو را؛ چنانكله واجلج اتلخ كله  ذ یاهیحا   كند حا   را و اصطح كند نامتاو
ن یلشلود. پلس ا یض چلاق منلخه، و حله عللن فقله ولرخلحاشد تا ورضها را شفا حدهد بواتطه ادو

رنلللد و مهلله كلللارُكن گخكدخنللا حمتلللاح حلله خعلللوم و كسلل ا مهللله ضللرور اتلللخ در عللاو و مهللله ا
خواهلد و  ینا حلاز كلاركن ولخخواهد و ا یخواهد و اك  و شرب و یخواهند و كاركن لذاس و یو

خواهد، آهن  یخواهد،  او و یخواهد، كولك كاش  و یو (1 خواهد، پنذه كولك یكاركن پنذه و
نللا عطللار خخواهللد و ا یخواهللد. چللوب او جنللار ولل یخواهللد، آهنگللر ولل یش وللرخواهللد، خلل یولل
خواهند، َشعرحاف  یو یخواهند، وكار یخواهند، بزاز و یخواهند، نانوا و یخواهند، حقال و یو
نا را ضرور دارند خنا مهه اخ مهه انیخواهند و مهچن یخواهند، زر ر و یخواهند، شالذاف و یو

ه و نلا هبلن حسلتخنا را ضرور دارد. پس مهله اخخواهند و حاز كاركن مهه ا ینا كاركن وخو مهه ا
اتخ كه مهه حه هن حسته اتخ كله ا لر  یا ك كرهخ نیوربو  حه مهند و مهه ولك از حاال و پاج

 واتللطه نین ولللك حلله مهللیللان ارللپاشللد و حن ین ولللك از هللن وللیللك جللزء از او نذاشللد، مهلله اخلل
ذله مهله ضلرور اتلخ و یمهه ضلرور اتلخ و عللوم غر ن علوِم كسیی كه امیبرپاتخ. پس  فت
ن عللن یل  واجذلات اتلخ و حلاوطن ارلخ اتخ و واجذتر از  یب ا علن اه نخضرورتر از مهه ا

پا حاشد و كیسخد حاشند در ولك تا حه بركخ اخحا ن ولتهج كنلد. یلحلا ا نتواند حبلیث شان عاو بر
خوب ا ر نذاشد، كه نشر ف اج  كند؟ و كه اوام مشا را حه مشا حشناتاند؟ و كه ن ج دهد مشا 

ن یكن حـایعلـگلر خكننلد و علاو هبتلر شلود. حلاال د وولًا ولردم تلریقرولًا فوید خلنكله حاخرا؟ و حال ا

                                                             

كذوئ (1) سن  شتٌ یا ثَ ر ًاى پٌ ٌذ.  یكَ ز را در آى ًه

 ًاشر
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گر خاد شده اتخ و دخشان زخاند و فهن ا كند و وردم حاشعور شده ین زوان را منیخ اخكفا العجاجز
د خحاشد كه فوق فههها حاشد تا حگو د كیسخرند و نه در آخرت، لكن حایپت یا از مشا ورنه در دن
 ن العجاجزیكن حایعلد رن را تا حدانیع علن را و حشناتاند حه مشا علن را و دن نویج ارحه مشا ع
ن علوم یمهان عجوزه خوب بود و وردوان آن زوان نه حاال كه ا یسخ، از برارمشاها ن یاز برا
د چطلور رلنرد و بذراجی. هبوش بكیس ین اعتقادات فاتده از برایهاهر شده و رر ندارد ا كتای

كن یعلـمن رلد بذرلچطور حمكخ حاال آوده. حا ل  شلد اعتقلادات فاتلده، حگوج علن حاال آوده و
خ خلكله روا یخ كلرده، از بلراخلخ كلرده و از كله رواخلچله؟ كله  فتله و كله روا عینخ ن العجاجزیحا

كرده؟ و ا ر هن بوده اتخ بر اه  آن زوان بوده و حقدر فهن آن زوان بوده. و عرض كردم فهن هر 
ن شلعور و یلحلا ا یسخ بر زولان حعلد. وانگهلرزوان خود و حجخ ن حجخ اتخ بر مهان زوای

ه را داد و حله رجواب صلوف ن العجاجزیكن حایعلتوان حه عذارت  یكه حاال آوده، من هوش كتای
نكله اولام فروودنلد هلر وقلخ اتلن خشلود؟ انشلدكن حلاهلل، و حلال ا ین كطم حططن او ثاحخ ویا

شان را هاهر كند؟ تلو از خسخ كه حططن ارد. حاال كرر كند، حططن آ ا را هاهخبر یه را ورصوف
ا حله خلرد؟ آیپلت یقلمت؟ كجلا از تلو ولرد اهل  حقخل و یكه ول یده یعخ جواب او را وخوساج  شر

د، حلاال جلواب او شلد؟ و ا لر جمهتلد بلرود در خلآ یض از دتخ راتخ ولرخون ح نكه حگویخا
هن حا فقدان آب واجج اتخ، و رد  تارد، و تخد شك در چهار و پنج را حنا بر اق  حاخونذر و حگو

ض چنلان اتلخ و را وسلتحج، و حلخلا وستحج، و وضلو واجلج اتلخ خغس  واجج اتخ 
ه رد كلله صللوفرللن. حللاال حدانیللن اتللخ، و وسللأله  هللارت ایلل، و وسللأله جتللارت انینفللاس چنلل

د بلر رلكن ینلا اتلتدالل ولخ اتخ احطلال حا ل  و احقلاق حل ؟ حله انیحا لند، انشدكن حاهلل مه
. عاو رحای یوردم، و ر رخواهد كه احقاق ح  كند و احطال حا  ، نه غ یو شود؟ حاشا و كطك
اتخ  اتخ و او را هن حاویل كه احقاق ح  و احطال حا   حه او حشود، علن رحای یاو. عله

 یاتلخ و جنلار حاول  جنلار ید حمهدحاقر حاو  فقه اتخ و زر ر حاو  زر لررچنانكه حاح ت
در عللن خلودش   تلا آخلر عللوم. پلس چلون مهله عللوم نلزد خداتلخ هركیسلنیناتخ و مهچ
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 یو زر لر حاول  عللن زر لر یحجخ خداتخ بر وردم، چنانكه جنار حجخ خداتلخ در جنلار
د حمهلدحاقر حجلخ خداتلخ در عللن ر، و حلاح تلیاتخ و حجخ خداتخ بر وردم در زر لر

ر از رتواند غ یگر منخد كیس خ هن حجخ خداتخ در وعرفخ ویب حطل و حرام، عاو علن اه 
نا و خد. جواب اخبر آ و صویف و نصرای یودهیو  ی و فرنگنین شخّ از عهده جواب خمالفیا

وسأله  رند از كیسیپت ی و منمیر از حكرسخ غرن ن حاب ضطلخ انتساب شأن كیسیجواب ا
حله زر لر  د روخلخواهلد حا یان ولرلسخ. پس هركس قلرن و آن جواب نیا اخحطل و حرام  ف  
خواهد  یخواهد رو حه جنار كند، و هركس وسأله حطل و حرام و یو ونذر و كند، و هركس كریس

د خلخ حایلب خواهد نزد عاو حه عللن اهل  یخ ویب د حمهدحاقر برود و هركس علن اه رنزد حاح ت
 عاو را. ی  فسادهارد  خد در ولك حاشد تا اصطح مناخن حمت اتخ حایبرود؛ و ا

عه ر لللله اتلللخ اخلللتطف شللل حلللاب اتلللخ كللله علللرض شلللد و از آن یلللله ادعلللا  از آن
نلد، چگونله خكنند و ونكر فقه مشا یو نا ادعایخك از اخاند و هر زده فرقه شدهركه ت یاثناعشر

ه و رلگلر حاشلد كله فلوق فقخد د كیسلخلرد از مشا؟ پس حایپت یخورد و كه و یفقه مشا حه كار او و
ه رلن عه  شأن فقید و اخنا مناخان ارح  و احطال حا   در و زده فرقه حاشد تا احقاقرفوق ت

ن یاهلل، حا ا ا تذحانخ« ن العجاجزیكن حایعل قال النی»د خ و ینا وخخ در جواب اخسخ،  ارن
اد شلده. عللن تلاب  خلاده شلده و عللن زخلشلود؟ هلوش ز یخ اور ولردم ولخكفا یشعوِر حاال، ك

خ خلد وا را علن تلاب  كفاختواند حگو یمن ن عصر كیسیا ن وردم و دریحجخ بر آ ا بود نه بر ا
مشا ثاحخ شلده حله ادلله و  یكه از برا ینخسخ. پس اآلن درراكه آن بر مشاها حجخ نیكند ز یو
كله اید از صلاحج و حاول  آن  رفلخ؛ زخل كه عرض كردم حانیبراه ن یلن اتلخ حجلخ بلر ایلرا

خ خلد حله او. و كفارلر، پلس عهل  كنرلد الغرن را حشناتلیلد و درن كنید  لج دخخل  و خود حا
كّل وسلن و   ة عّخ لج العلن فر اند.  تو اههار كردهنیا تاحقخكه پدر و وادر تو  ینخكند د یمن

خطف  ن كجاتخ و ا ر نكینید ینرو بذ د  لج كینخ لج علن واجج اتخ، خود حا وسلهة
ن یواجج اتخ بر تو كه د یو روز و آی . حلكه در هر تاعیتیا آهذر كردهیش  خاور خدا و فروا
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كّل   ة عّخ لج العلن فر دخ و یآهذر تو وی،  می و ی. ون منین برویو حه  لج د دا كینیرا  
ن یلن اتخ  للج دی؟ ادر هر آی كین یندار، چگونه  لج وخد هسیت ی. پس ا ر تو وردحال
هلا حلا هلن  نید مهرنیب یا منخكند ورا؟ آ یخ وخن تاب  كفای علن  تشته و دنیمه  وی یتو كه و

خ خلهلا كفا نیشان اتلخ، مهلخان اركه در و یاررن شكوك و ش ات حسیا اخاختطف دارند؟ آ
نكله خن را از تلو؟ پلس این تلدیلكنلد ا یآهذلر قذلول ولیرد، و  یپلت یا خلدا از تلو ولخلكند تلو را؟ آ یو
اوام حاشد و  یامن نه متامرحاشد كه او آج ن در نزد كیسینذاشد و د یا ن را ش هید دخسخ و حارن

د رد و حشناتران وردم بر اندازد. پس چشن خود را حاز كنرن اختطف را از ویحاشد كه ا او كیس
خلورد. واهلل  یمنل حله درد كیسل یدرلن تقلینكه دخد؟ و حال ار تران ید ورعاو را، تا چند حه تقل

چ رنكله هلخحلا اوگلر از شلكوك و شل ات  ین آحلاء و اجلدادیلبودن بلر د د و حایقرن تقلیسخ ارن
زد، یلل ر یطان از آجنللا ولرسللخ وگلر شللخّ كاول ، و شلرطان نرن از شلر شلمیللا یو تلالك  لالی
د و خچ نداررد هرد و از وعرفخ توحخا خ كردهخعخ كفاخ هاهر شرنیستد. حاال مشاها حه مهخا یمن

اءاهلل رللاول د و هنللوز دوتللیتخللخ شللك دارخللد و هنللوز در نذللوت و والخللد شللك داررللهنللوز در توح
شوند. مهه شك دارند در  ی  وردم رتوا وركار برداشته شود   ی رده از رو ید. ا ر اندكردان یمن
از  یك كجلاخلك هرخل كله هرمی لو ید خود ندارند. ا لر ولن خبلواهن ولر در توحنیقخن خود و ید
خواهن حكمن. حاهوش  یشان را رتوا منخ و امیسخ كه حگوردتان خراب اتخ و وصلحخ نرتوح
د خود و هن در نذوت خود، حلكه در وسأله وعراح و وعاد و روردم وتزلزلند در توح د، غالجرحاش

ذلخ رن و قلوب وردم را حكنند در غیكه حفظ د رحای یوساج  مناز وتزلزلند و ا ر نذاشند علها
ان عاو خراب خواهد شد و از هلن خواهلد رنه حنخن شكوك و ش ات را بر اندازند، هرآیاوام و ا
دارد و ولك حسته هبن  یكه عاو نظه نین عاو برپاتخ؟ مهیا یر نذاشند حه بركخ كد. و ا رپاش

صلاحج قلرار داده  اال لطق وللك را ی  علیلمیا حكخاتخ. آ  شخیصنی  وجود چنراتخ دل
 كه اعتقاد كننلد حله نی  وسلهرشانند صاحذان ولك. پس واجج اتخ بر  خاتخ؟ حاشا، ا

اّ.  دخلفروا یصادق كه ول   قول ح رترتند در عاو حدلدر عاو كه هس  اشخاینیوجود چن
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. پس نیل اجلاهلی و تأونی و انتحال املغطلنیف الضالخننا حترخن  . عن دخكّل رلف عاوال   لنا یف
نلد. خنلد و اخلت مناخای  واجذلات كله برشان كردن، حلكه واجذتر اتخ از  خواجج اتخ رو حه ا

خ  تارده و ا ر كیسن علن را خدا حه وا كراوخ فیراكه ایز د، برود و رآود و فهه رووده و بر وا و ك
خ بر ا شان  تارده اتخ. ولكن هركس  لج نكند، نه واجذات او خشكر خدا حكند كه خدا و ك

كننلد هرچله را  یا  هلان ولخلداده هر ز؟  یعلن رر ا عه  یخح اتخ و نه وستحذات او. آرصح
رد؛ فخلر ر  یاد وخاد حدهند، خهر اه  یس حه كورن علن اتخ پیاد  رفتند آن علن اتخ؟ ا ر اخ

رد. وث  علن ر  یاد وخ یاد حدهخ، حه هركس كه یاد حدهخهرچه را كه  یسخ؟ وانگهرتو بر او چ
دو وثل  دو كلور  نیل رفلخ. وَثل  ا یاد ولخلخوانلد كتلاب  لج را  یگر هلن ولخد  ج كه ا ر كیس

. حلاال حله آن كله  لوی یمنل یكلخو حله ن قذلا تلذز اتلخ یلنا كه اخاز ا یكخحه   وی یاتخ كه و
دانللد  یدانللد بللر آن كلله منلل یا فخللر آن كلله وللخللدانللد. آ یمنلل یا دانللد و حلله آن كلله نگفتلله یولل یا  فتلله
اد  رفته اتخ، فخر تو بر او خهن قرآن مشا را  یبود، پس فرنگ ین دانس  علن ویسخ؟ ا ر ارچ
نلد یب ی، و علاو ولینرله بذاتلخ كل ی رلسخ و عللن چرنا علن نخسخ؟ پس وعلوم شد كه ارچ
د و از خاید بخ  اوضاع ولك را و خدا آن علن را در وا قرار داده اتخ و هركس علن خبواهد حار 
دانند واجذتر از واجذات  یاند و من دهركنند، واجذات خود را هنوز نفهه یدانند چه و یرد. منروا حگ
  علهلاء وشلرق و وآلرب رلبلر  الآالج واجج اتخ  ؟ واهلل العیلمید حگورخواه یسخ. ورچ

ن اتلخ و عللن را اخلت كننلد و یلونذر ون، حلكه واجذتر از مهه واجذلات ا یند در پاخایعاو كه ب
خ  تارده اتخ بر ا  شان.خحعد ا ر اخت كردند بروند و شكر خدا كنند كه خدا و ك

د او را هبللن خن اتللخ كله هرچله حشلنویلمشلا ا ین بلود جلواب تلاج . حللاال چلون حنلایلا
ر رل و چنان  فته واالك غنیونذر چن یاوروز در رو د فطیرد و حگوجخد، برورد و انتشار حدهرنحشك

 سخ.رن جملس نیگر در اخد از مشاها كیس
 نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «وهشمت س یووعظه ب»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهرانا و ویس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیوال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فر ا:خـفروا یشأنه در  مـة وـفن  اج ـة فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

 ید كه عرض كردم قرآن فرولان خداتلخ بلرارنجا رتخفه حه اخه شرخن آیر اركطم از تفس
د حله او رلد عهل  مناجخاز فقرات او كه حا یكخمشا و در آن فروان چند فقره و چند حكن اتخ. و 

خلل  نكلردم جلن و انلس را  علینخ عغـاو.یوارلق  اجلن و االنـس ااّل ل دخرواف ین اتخ كه ویا
 نیپس غرض خدا مه عرف .یل عینخد خفروا یر ورنكه ورا عذادت كنند. و در تفسخا یوگر از برا
 نید خل  نكلردم جلن و انلس را وگلر ههلخ شلناخ ، و وعللوم شلد كله مهلخفروا یاتخ كه و

ن اتللخ كلله یللت كننللده، قطلل  نظللر از عذللادت او، اوعرفللخ، عذللادت اتللخ. پللس عللارِف عذللاد
نكله خا ینجاتلخ جلاخكند هفتادورتذه هبتر اتخ از عذادت عاحلد. پلس ا یكه عارف و عذادی
د خواب عاو هبتر اتخ از عذادت وردم. و وراد از عاو خفروا یو و نوم العامل عغاد  دخفروا یاوام و
 نجا عارف اتخ.خدر ا

 د قدیسخن خلقخ، وعرفخ اتخ چنانكه در حدیاز احاال وعلوم شد كه غرض خدا 
كنزا  ل  دخفروا یو  ولن  لنج پنلای علینخاعـرف  یا  فاحغغ  ا. اعرف فخلقـ  اخللـو لكـیكن  

بودم، دوتخ داشمت كه شناخته شوم، پس خل  كردم خل  را تا شلناخته شلوم. پلس غلرض 
د خطف غرض ررفخ نكند ا ر  لج وعردان یچ ورر. حاال هرخدا از خل ، وعرفخ اتخ ال غ

د، هركس خطف غرض خدا كند كافر اتخ. حه اعهال خود خن را برخورید؟ قذح اخا خدا كرده
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یقخ هار یحه عذرت نظر  ید ا لر پادشلاهرلنركنلد. بذ یج ولرلد كجاهلا عرلنرد، بذخلحكار بر د و تعمك
 و نیوان  شلاهزاد ان و خلرلحسلازد و   كلویرخ علوك و وتلعخ و نخدر  ا الشأن عهاری میعظ

ب ا راف او را حكنند تا متام شود، و حعد  یاورند و  راحی در اه خشخ و ِ   او را بنیوزراء و وقرك
نا كه عرض شلد ههلخ خلدوخ خج دهد و مهه اركو را بر او ترترورها و اوضاع نی  زراز آن  

در خ مهه صلف حكشلند ر  غطوان و نوكرها و رعرن جملس كهر خدوخ را حسته حاشند و  یا
را در آن  یاررن جملس و انواع ا عهه و اشرحه و الذسه را در آجنا حاضر تازد و جواهر حسیبرابر ا

خ رحل  وسلكون را  ل  كننلد و مهله رلج دهنلد و مهله رعرلزر در آن ترت یند و  ذقهلاخنصج منا
 یتو نرو ا، ا رهینهه زمحهتا و تعخا حا اخبذرد آ هایهین حاشد كه فرضًا تو را حه ویغرض پادشاه ا

  رحل  رلكله   دای یا نله؟ ولخل یخلور ین را بلر ولیلو قذح ا یا چه كرده دای یاو، و هایهیحه و
ن اوضاع را    كرده خملتّ تلو و ی  جواهر را    كرده و اروسكون را حركخ داده اتخ و  
ت ده عذلرخلد و حله دخلنجلا حكلار برخدر ا ، انشلدكن حلاهلل انصلایفوعهتا تو خطف غرض او حكین

خ تلو بلر یل  افطك در صدد تربرنكه  خو حال ا د كه ا ر تو خطف غرض خدا حكینركن ینظر
تو حفرتتد و  یتو، و ابر را اور فرووده تا حاران را برا یاتخ برا یررك تأثخاند و كواكج را هر آوده
د، و آتلش و انلخ برونیتو از زول یها و غتاها از برا وهر و اشجار و انواع ونیاحخاهها و  لها و رر 

 حلدن تلو را هلن نینا كه حه رلر برتلند ههلخ تلو قلرار داده. و مهچنلخمنو ا یهوا و آب و خاك برا
نكله تلو وعرفلخ خ  ولك را هبلن وربلو  كلرده ههلخ اروتوجه حشوند وهكتا   یررك حه تأثخهر

ن یلن خلقخ ولك و از خلقخ تو و اوثلال تلو و این حاشد مهه غرض خدا از ایو ا داشته حایش
 ؟كین یا خطف غرض خدا وخحاشد فروان خدا، آ

 د و فلللك در كارنللدرابللر و حللاد و ولله و خورشلل

 

 یو حله غفللخ خنللور یحلله كلف آر تلا تلو نلای 
 

 مهللللله از هبلللللر تلللللو تر شلللللته و فرولللللانذردار

 

 یشللر  انصللاف نذاشللد كلله تللو فروللان نذللر 
 

 میتلخ. حكلدن خلل  نكلرده ایلخلوردن و خواب یاتخ كه مشاها را خدا برا یهین حدیا
د خلاتلخ در خلقلخ مشلا و حا كند و غریض یرا خل  من غرض خلیق حمكخ و ی كند، ی یلآو من
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راكه هركس خطف غرض خدا یاتخ. ز یهرار اور عظردانسخ كه خطف غرض خدا هن حس
از او  چ عهلیلر  عذلاداتش را خلراب كلرده و هلرلن را خراب كرده. حلكله آن شلخّ  یكند، د
كلله روقذلول ن ن یعهلده اعهللال و عذللادات، ووافل  غللرض خللدا كلردن اتللخ؛ و حللدترسللخ. چرا

د در حلاب غلرض خلدا و رلشاءاهلل مشاها امهلال نكن  ناهان، خطف غرض خدا كردن. پس ان
تلاعخ  كخل ید. ا رچله روزرلد وعرفخ را حاص  كنخد، شارتوان ید در وعرفخ، هرچه ورحكوش
ا و آخلرت رلخ اور دنخ كفانیشد كه مهدفعه حا كخ یا واهختاعخ حاشد،  كخ یا ا هفتهخحاشد، 

 ی و تلعنیا رار اتلخ از شلرمشاهلا دمشلن حسل ید كله از بلرارلكنلد. و ولداووخ مناج یمشاها را ول
سلتند كله حله كاهلدان بزننلد، روقلوف ن نلد. یخن اتخ كه آن  وهر  ران ا را از مشلا برحایشان اخا

شلان و خا یاررد حله خلدا از حسلخبذر نا و پناهخد از ارند. پس حترتخرحا یف را ورلط یكوروتاع ن
آدم   را؟ خداونلد علاو آ له حلیننیا رن شید عدد ارد حدانرخواه یا وخشان حا مشاها. آخا دمشین
ده. و خل آفرنیزول یوان در رورآدم، ده ح ن حینیك از اخده از اول تا آخر، حه عدد هرخا آفرردر دن

اهلا خلل  كلرده خوان در دررلشد، ده حوانات كه عرض رن حیآدم و ا ن حینیك از اخحه عدد هر
هلن رفتله ده  رنلده در هلوا خلل  كلرده  ینا كه عرض شد روخك از مهه اخاتخ، و حه عدد هر
هن رفته ده وَلك در آ ان اول خل   یك از اول تا آخر كه عرض شد روخاتخ. و حه عدد هر
 خلل  كلرده و میدو و آ لان اول، ده وللك در آ لان نیك از مهله اهل  زولخلكرده، و حه عدد هر

صد و شصلخ تلرادقات علرش. و حله علدد رج تا تر ترتنیهبه حاالتر از آ ای  آ اینیمهچن
 ده اتخ.خ آفرنیا رن وطجكه، شیك از مهه اخهر

 ی  تلعرلنلد و  خنلا دمشلن مشاهاخ حلا كله كلار دارنلد. مهله انیا رن شلی كه امینرحاال بذ
ند. مهان وعرفخ مشا خرحا یانه  ران ا را هن و  مشاهاتخ و عرض كردم مهان دریشان بر ت خا
خواهنلد. حلكله  یهلن ول یعه اثناعشلرر   اعلخ شلرلر او را، و از مشاهلا قلرلخواهند نله غ یرا و
كله  راكه هالكنلد و ندارنلد وعلرفیتیخواهند ز یچ منراند و از دوازده فرقه آ ا ه زده فرقهرعه ترش
نلا هلن خو اوثلال ا  و كفار و تینك نیو جموس و ونافقود هیو  و نصرای یطان بذرد. و اوا فرنگرش
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خورنلد و  یرا منل نلد و ولال كیسلخ و ید دروغ منلرنیب ی بذرند. چنا ه ونیا ركه ش ی رندارند چ
 دهند. یقه خود را از دتخ منخ ر

خ   غرض، هفتاد و ته فرقه حله  یس كلاررآهذر و هفتاد و دو فرقه كه هالكند احللیاند اوك
انللد و دوازده فرقلله از آ للا هالكنللد؛  زده فرقلله شللدهره هللن تللرللك فرقلله ناجخللاوللا  شللان نللدارد. وخا

شلان خاز ا ك فرقله هلن حعیضلخلن یلخواهنلد. و اولا ا یمنل ی رچنانكه عرض شد و از آ ا هن چ
كشلند و  یوردم را از حآل  شلوهران خودشلان ول یز ا رند و حعیضر  یرشوه و ند و حعیضرصوف
 یشلان كلارخ حلا انیا رنلا اهل  جهنهنلد و شلخد وهكلتا، مهله الخ اولام دارنلرانكار ف ل حعیض

ا و رلن اتلخ كله حاعلد جنلات دنیلخ حلا مشاتلخ و ایلب خ اه خندارند و حا مشا كار دارند كه وال
هن فرع وعرفخ اتخ، پس غلرض خلدا از خلقلخ وعرفلخ اتلخ و  آخرت مشاتخ. و دوتیت

دارد او را و هلركس  یدوتخ و راكه هركس شناخخ او رای  عذادات اتخ. زرن اف   از  یا
د اولام مشلا رلنیب یكنلد. منل یز اعهلال او را فاتلد منلرلچ چراتلخ كله هل دوتخ داشخ او را علاویل

ت ـّر وع ـا سـ حّج عّد خفروا یو تن ـع وع ـا حسـنةیجة و حض ـه سـیحسنة ال  علیل دوتلیت جة ال
دهلد  ینفل  منل اتخ كه یاو  ناه و دمشین یچ  ناهررتاند حه او ه یاتخ كه ضرر من یا حسنه
اتلخ كله مهله  یا هخلفرع وعرفخ اتلخ و وعرفلخ، آن درك  رامنا ن دوتیتی. و اچ ثوایرحه او ه
ر یلنللد و نله حله روزه مشللا و نله حله تللاخانلد. نله حلله منلاز مشلا وا  در صلدد ربلودن او برآوللدهنیا رشل

 عذادات مشا.
د رلد و حدانخرت شلور او را تلا بلر حصلمیشلكاف یشلاءاهلل ول نجلا و انخاتخ ا یا قهرحاال دق
ر رلكنلد از غ یر ولرحله جلنس خلودش زودتلر تلأث د كه هر جنیسرد حدانخسخ. حارحاعد جنات چ

كند  یر منركند، تأث ی، ا ر صد نفر ورد برود و خواتتگاریررحگ زی یجنس خود. وثًط ا ر خبواه
را ز لا  یولرد  هر لاهنیكنلد. و مهچنل یول الفور او را رایض ، یفرا حفرتیت رزییك  خولكن هر اه 
رش ركند، وهكتا هركس در جنس خود تأث او را رایض یشود وگر ورد یكنند من خبواهند رایض
 :یا دهررد مهجنس وگر حه مهجنس. نشنر  یر و انس منرهبتر اتخ از غ
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 كذلللللوتر حلللللا كذلللللوتر حلللللاز حلللللا حلللللاز

 

 كنلد مهجلنس حللا مهجلنس  للرواز 

 

وان. و روان حا حرحا انسان و ح   نجشك حا  نجشك و كطغ حا كطغ، انساننیو مهچن
. چنا له ینرحلا تلجك  ینر، تلجك ینریلحلا عل ینریل، علحا هلهلای ، هلهاییحا نور ی نورنیمهچن

ا رلحلا اهل  دن ا قلرار داده اتلخ كله وناتلذیترلدر دن كیلرخداونلد علاو از حمكلخ حالآله خلود هل
 نیتلاند و مهچنلكل  برركله خبواهلد حله خلل  برتلاند بواتلطه آن ه یضلرداشته حاشد كله هلر ف

خود قرار داده كه هركس را خبواهد اغوا كند بواتطه او اغوا  یاز برا كیلرا هرطان هن در دنرش
وقللام خداتللخ و دتللخ او دتللخ خداتللخ و چشللن او چشللن  آهذللر قللامئیكنللد. و چنانكلله  
خداتخ و نفس او نفس خداتخ  او دمشین خداتخ و دمشین او دوتیت خداتخ و دوتیت
طان اتللخ و فعلل  او فعلل  رز قللول او قللول شللرللطان هللن نركلل  شللراتللخ، هو ذات او ذات خد

د خدا خطان اتخ. و چنا ه درطان اتخ و ذات او ذات شرطان اتخ و نفس او نفس شرش
طان هن رد وگر حا او، شخ و یطان اتخ. و چنا ه خدا منرد شخد او هن دخآهذر اتخ، دید  خد
حا مشا تخن  ا  فیلخوانه ید ولكن بواتطه درنیب ید وگر حا او. مهچنانكه مشاها جن را منخ و یمن
  بللود و رللولطك رف وانلله و حلا جللینیبللود د ك زیخلورحللوم فرولوده بودنللد  خرد. چنا له شللخلل و یول

شللدند نللزد او و هللر وسللأله كلله  یآوللد در حللدن او و وللردم  لل  ولل یچهارشللنذه تللا چهارشللنذه ولل
 فلخ تلا  یآولد و حله زحلان او جلواب ول یدند و جن حه لذلاس او در ولر رت یخواتتند از او و یو

 گر.خرفخ تا هفته د یرون ویگر از حدن او بخعصر، و د
طان حاشد ضرور اتلخ و روقام ش ا قامئخوقام خدا حاشد،  ا كه قامئردر دن كیلرهبرحال ه

ــاه رجــال  و للغســنا عل دخللفروا یسللخ كلله خللدا وللرن نیللدر ا یا شلل ه ــاه ولكــا  جلعلن ــولــو جعلن ه ی
 لغس ..خوا

ا خلل جللن، و نیا ر جللن و آ للا ُانللس دارنللد حللا شللنیا را شللخلل دو نوعنللد: نیا روللا شللو ا
روند و حا هن اك   یان وردم راه ور ِانس. و آ ا در ونیا ر ِانس و آ ا ُانس دارند حا شنیا رش

ا وعشـر خـ دخفروا یشان را وعًا چنانكه وخكند ا ین اتخ كه خدا خطاب ویند و اخمنا یو شرب و
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ن تن ذو. ااّل حسلطا. س ا. استطعمت ا.اجلّن و اال . و تن ذوا ون امطار السهوات و االرض فان ذوا ال
مــل اعــوذ بــرّب النـاس ولــك النــاس ِالــه النــاس وــن شــّر الوســواس  دخللفروا یگللر وللخد هلن در جللای
 نیا روهكتا. پس وعلوم شد كله شل ماور الناس ون اجلّنة و الناس وسوس یفی یاخلّناس الذ

نكله قلول خا انلد؛ حلیت در او شلده نلا فلایخانلد تلا مهله ا  رفته یچند وأو كیلاره یها نهردر ت
 انلس هفتلاد ورتذله نیا رطان اتلخ. پلس شلرشان فع  شخطان اتخ و فع  ارشان قول شخا

كله آ لا حله ی جلن، زنیا ران حلدتر اتلخ از شلرعرشلان بلر شلخ جن و ضلرر انیا رحدترند از ش را
كنند.  یفرار و میحسن اهّلل الرمحن الرح حه  ف  یخورد وانگه یمن ند و  ول آ ا را كیسخآ یچشن من
 ُانس دارند و نی انس حا وموننیا ركنند و ش ی انس حه خواندن متام قرآن هن فرار مننیا راوا ش

ك دخلفروا ین اتلخ كله خلدا ولیلكننلد. ا یزننلد ولردم را و اغلوا ول یبواتطه ُانس  ول و اكّن یـاّ. 
  انس اتخ.نیا ر اتخ و خطاب حه شمیعظ د مشاهاركه ك حدرتیت میعظ

ار یود و نصارهی از نیا رد كه شرد حدانخحاال حا ك  قرار ركه حه ا اع كافرند، ه یو كفك
دهلد، و از دوازده فرقلله  یكل  قللرار منلرخللود و از هفتلاد و دو فرقله هالكلله هلن ه یدهلد از بلرا یمنل

ه رنا و صوفخو ،ارحاز و اوثال ا یلو  خود، و از یدهد از برا یك  قرار منرعه هن هرهالكه از ش
نلا وشلهورند،  لول خكه در كفر و فس  و هلن و اوثلال ا راكه كساییدهد. ز یك  قرار منرهن ه
كنلد كله لذلاس  یاغوا و نكه كیسخشوند وردم. ههخ ا ینا اغوا منخخورد و از ا یمن نا را كیسخا

آهذر خبوانند، و یكند و او را وردم از اوالد   یآهذر را هن جاریاتطم داشته حاشد و كطم خدا و  
قلرار  كیلرسلخ، هلروقلوف ن طان یر، شلخ او نكنلد. حلیلرلاشتذاه در حقك  حه حاشد و كیس ُوعتین
كل  قلرار ررا هلن ه دهد كه وردم را هزار هزار و كرور كرور اغوا كند و حه جهمن حفرتلتد و كیسل یو
كنللد االك  یو  لل  شللوند. حللاال آن هلن مهلله را اغللوا وللكلو حداننللد و دور اردهللد كلله وللردم او را ن یول

ّفن خو الاـ  و قسلن خلورد كله یوم وعللوویل را چنانكه خداوند علاو وهللخ داد او را تلا نیخملص
تواند حكنلد و اغلوا هلن  ی را اغوا مننید كه خملصر. پس دانستنی ااّل عغادك وفن املخلصنیامجع
كند  یدا ویحه حاشد، و نفاق كند و از نفاق ش ه   عتیند وُ خك  هن حارك ، و هركند وگر حه ه یمن
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شلان را خلدا وصلف فرولوده در خشلوند. و ا ین واتطه  هلراه ولیعه و حه ارش یضعفا یدر دذها
كـأّّنن رشـج وسـّنا  خهتن تعجغـك اجسـاو ن و ا. خـاذا رأ دخلفروا یآجنا كله ول قولـوا تسـهع لقـوهلن 

كّل محی ستض ر خل هلن تعالوا یمفك . و اذا می ماتل ن اهّلل ایّن ن هن العاّو فاحذرهن هیحة علیسغ . 
ارند حدلخ. و اصّاو. و هن وستكغرو.خهتن خلكن رس ل اهّلل لّ وا رؤس ن و رأ   قوله رشان حدتر از كفك

  خل  رن اتخ كه احاحكر حدتر از  ی. االارك االس ل ون النار  یفنیاّ. املنافقد خفروا یكه و تعایل
كس شك نكرد در خطفخ او، و او پدر  چران وردم كه هرد در وخورز یزهدنكه خاتخ، ههخ ا

ك خلنكله نفلاقش كهتلر از او بلود، حلكله او خ  هلههتاتخ. و ُعَمر، وادر بلود ههلخ ار  هلهای
پلس چنلان نفلاق كردنلد كله مهله  حكـر جات ایبیجة ون سیعهر سابوحكر بود؛  از وعای یتروعص

ار. و چنان تلوكوردم را اغوا كردند وگر چهار  كردند كه وطك  ینفر: تلهان و احاذر و وقداد و عمك
ا دوازده تللا بللوده خلعَملر را  لل  كردنلد ده تللا  ی  خطاهللارللحمهلدحاقر نوشللته اتلخ كلله علهلاء،  

زنللد: چلله رشللوه  یخطللا تللر ولل ، پنجللاهنین ونللافقیللك از اخللاز هر یاتللخ. لكللن حللاال هللر روز
كلله حتواننللد  یكننللد، و چلله وللال وللردم را حلله هللر نللوع یرا  لل  ولل یتللاوخخورنللد، و چلله وللال  یولل
اند  دهر وش یكنند و وعهتا لذاس اتطم و تقو یو یاهلل جار ر واان لرخورند، و چه احكام غ یو

ن یلحممكتلر از ا یطان هن داولرش یكنند. و از برا یزنند و اغوا و ین لذاس  ول ویو وردم را حه ا
كننلد. پللس احلاحكر و عهلر هللن لذلاس خطفللخ  یا اغللوا ولنلخكذلاره حلله اخسلخ كله كللرور كلرور را رن

كردند كه كفرشان هاهر شود. خدا  یحركخ و ینكه  ورخ فتند، نه ا یالرتول و دند و قالر وش
و  ی احلاحكر و عهلر را شلاخمیكنل یاند كه  هان و دهرد كه آنقدر وا را ترتانخپدران وا را رمحخ فروا

خ خداشتند. حلكه در  ا و خشین ییوالرا صورت هخ، كردند یا كفر خود را هاهر وخاتخ،  یدو
 یتروه كرده و زحا ا یف و چشههارلط یخ اب كرده و لذاتها یو لطافخ، دتهتا یز رپاك

منودنلد.  یان ولردم تللوك ولرلدر و ین و اخلطق خلوب و حلاتقویررش یچرب و نرم و  فتگوها
كننلد و ولردم را  لول  یكلن نفلاق ولروند ول یراه و یز رخ پاكخ انس در  انیا رچنا ه اآلن ش

 وردم. ید هاهرشان درتخ حاشد كه وشتذه كنند براخجوره اشخاص حا نیزنند. پس ا یو
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 رو كلله هسللخ س آدمرحسللا احللل یا

 

 د داد دتلخخلنذا پس حه هر دتلیت 

 

ن یلد. درلنتلان را حله دتلخ هلركس ودهخد و درد، شعور داشته حاشلخ ول هركس را خمور
از او  یر تلریل، اول زیحلده تووان  ول حدتخ كیسل از  ول حاشد؛ ا ر پنجتر  د پسخخمشا كه نذا

 و نیكله حلاكن شلرع و علدول ولمون یررل  یاز او ول یو كاغلت كلین ی  شلر  ولیل، حعد بیرر  یو
ا خوارث اتخ  خوش ینیب یو و كین یند او را وهر كرده حاشند. و اكتفا منخكه دور آقا های یتوچپ

ن خود را ی. و دیده یواالك من یده یكند، پس و یاو قرضش را ادا و رد وارثرحدوارث، كه ا ر ا
طان ركند ش یكه ادعا و نید ارنردهد حدتخ او. بذ یادعا كند و نكه كیسرشناخ  وردم، مه ی

ان حللا عصللا و ردا و خلل و رود و الحللول یان وللردم راه وللرللكلله در و حسللا كیسلل یا وللمون، اخللاتللخ 
تو، ولكن  ید براخحگو طان اتخ. ا رچه عریرك  شره ار، ولكنرد حسخكوچك و ور یقدوها
 لللول  یارر فللل ، حسللل ن كللله بواتلللطه علللرییلللاتلللخ ا یطان اتلللخ و دام حممكلللرن دام شلللیلللا
اتلخ وثل  لفلظ  یخ لفظخسخ،  ارن مشاها نی ف  هن ونا  د كه عری یخورند. وانگه یو
ها كه  وانهیاتخ. حسا د رینا هن وث  زحان عخو اوثال ا یو فرنگ وناییو زحان  یو هند یترك

ن لفلظ اتلخ و یلانلد. پلس ا وانلهیستند درگرند، عاو نخد ا حه زحایخند و خا هندخا تركند خعرحند 
تلرك و هنلد  یاهیلو قا رچ یر قلا رچرخ  سیتخبود حا یعلن و سخ. ا ر دانس  زحایرعلن ن

ن نلزد او یلد دخلحا ن اتلخ ویلداند صاحج د یو اعلن علها حاشند، و ا ر هركس كه زحان عری
سلخ، پلس فسلقه علرب و رن اتخ و فاریس نكه زحان او عریخحاشد و از او اخت كنند ههخ ا

د نعوذحاهلل. رن كنین حاشند، پس از آ ا اخت دید صاحج دخگر هن حاخد یترك و هند و زحا ا
نلد، دان ین زحا لا را ولیل هلن مهله انیا رسلتند، اشلتذاه اتلخ. شلرآهذلر نین  یلنلا صلاحج دخا

خواننلد و چلله  یارند كلله فقله وللرحسل خواننلد و چلله ینند كلله درس اصلول وللرا رار از شلرحسلل چله
شلان خا یكننلد و علهلا ی كله اغلوا ولنیا ردانند. پس حسا شل ی  علن تحر را ورارند كه  رحس

ن وناتلذخ اغلوا یلداشلته حاشلد، حله ا حلا كیسل ك كله وناتلذیتخلكنند وهكلتا هر یعلها را اغوا و
 رند.یار زرن  و حاتدبركه حسكنند. چرا یو
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طان ركلل  شللرحللا خللدا داشللته حاشللد و ه د وناتللذیتخللكلل  خللدا حارد كلله هرحللاال دانسللت
 یآحنوس و عذا یو عصا یان وردم حا عهاوه وولورطان داشته حاشد ولكن در ورحا ش وناتذیت

ر از رلغ ن  ول بزنلد ولردم را، و ا لریرود تا بواتطه ا یان راه وخ و كوچك الحول ینازك و قدوها
 نید اتلخ كلله  للول چنللرللشللاءاهلل او توانللد بزنللد. حلاال مشاهللا ان یرا  لول منلل ن راه بللرود كیسللیلا

د و رلن خود را عذد عذد حدتلخ او ندهید و دخنرو  كیسنیچن د و از یپخرا خنور یا اعجوحه
د را رلكل  توحرسلخ. هرنده از خلدا كخد  ورنرد و بذرد، حاهوش حاشخ نگاه دارمین خود را قاید
طان خلدا ركل  شلره ینلا را. و از بلراخد ارلز دهرلد و مترس را هلن حشناتلرك  احللرد و هرناتحش

كند از ذكر ف اج   ین اتخ كه مشاها را ون  ویاز عطوات او ا یكخچند قرار داده كه  عطوای
حاشللد كلله تللو  د حلله لذللایسخللن حایللدن ذكللر ف للاج  و از نشسلل  در جملللس ف للاج  و ارو از شللن
د ون دمشن اواون. ا ر خ و ید ون دوتخ اواون، منخ و یحه او. و خود و ه حایشداشت نایرا ه
دامن كه حه جمالس  ید ون دوتمت ولكن صطح مشا را منخ و ی. حله، ویریپت ید، تو از او منخحگو
سلخ رخ؟ واهلل نیلب اهل  ن اتلخ دوتلیتیلد. انشلدكن حلاهلل ارفهه ید و مشا خودمنخلخ برورف 
 خ.یب اه حا  ن وگر دمشینیا

ن اتلخ كله ولردم بلر فطلرت یللخ ارشان از حاضرشلدن حله جمللس ف لخكردن ا و تخك ون 
انللد و دوتللخ اواونللد و وعلللوم اتللخ كلله دوتللخ از ذكللر دوتللخ خودخوشللوقخ و  خللل  شللده
ونذرشان  یها رهیشوند، پس دا یلخ    ورند و حه جملس ذكر ف خآ یشود. پس و یوشعوف و
اد خلن جملالس و حله داد و فریلشلان را از حاضرشلدن حله اخد اكننل یشلود، ذهلتا ونل  ول یكوچك ول

را از دتلخ  س كیسلخحلا ولا نلدارد، نله تلدر كیسل یورلاتخ كه نلزاع دن یهین حدیند. و اخآ یو
. و میا را  رفتله ات كیسلر و نه جلو وقفمیا ش  رفتهیرا    و نه حمراب و ونذر كیسمیا  رفته كیس
. و حال امیا د واها غلو كردهنخ و ینكه وخترتانند از ا یشان را وخا خ را رنكه نه رعخ، حاشا و كطك

 از نی. و مهچنمیا آهذر را خدا  فتهی و نه  میا آهذر بردهی و نه اوام را حه وقام  میا حه وقام اوام برده
 و نه امئه را حه میا آهذر را حه وقام امئه آوردهی و نه  میا آهذر آوردهی رف هن نه خدا را حه وقام   آن
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لخ را راز ف  ی رن حاشد اعتقاد او، هنوز چیرا كه ا . خدا لعنخ كند كیسمیا خ آوردهروقام رع
شود  فخ. ا ر مهه اشجار  ید؟ و حال آنكه منركن ی چه ومید ا ر حگوركن یام و وحشخ و نگفته

از  ی رلاهلا ولداد شلوند كله چخسنده شوند و مهله درخقلن شود و مهه جن و انس و وطجكه نو
للحرتللوان  فللخ. چنانكلله اوللام فروللود نرتلل یا منلللخ ررف لل و  یده اتللخ از وللا حلله مشاهللا وگللر ترشك

اء از رراكه مهه خلقخ اشیك نقطه. زخ عینخ؛ یا ده اتخ حه مشاها وگر الف نصفهرفروودند نرت
 یا غللوخلنجا، آخشود غلو در ا یشعاع حدن آن ب ر واران خل  شده اتخ. حاال انشدكن حاهلل و

زمتـوه یوـا و كـّل  ن اتلخ كله فروودنلدیلاز وقاولات امئله. ا یشود وقاو یه تعق  مننكخشود؟ حا ا یو
انلد و خلود  دهرلغللو را نفهه . پس وعینكنیه ف و لل ق وثلكن وردود الیادّق وعان حاوهاوكن یف

انلد كله ولردم را  كلرده ذانند و خود را حله لذلاس، خملیفرك یكنند و عذد وردم را و یدانند چه و یمن
 یاتخ و تر او را حه جاوه نازك یاررزه حسركه در ته او كارد و خنجر و ن یوث  چاه اغوا كنند.

شود. حه  یافتد و هطك و یر وی ترد در چاه تراز ینداند از آن راه كه و اند. هر اه كیس دهر وش
اند  دهاند و  هراه كر اند و وردم را هن  رم كرده ا شدهركنند و  رم دن یر، وردم را اغوا ویلذاس و تدب
د و خللنرو ید و حلله هللر كللوره راهللخد اتللخ كلله مشاهللا  هللراه نشللورللن واتللطه. اوللا اویللولردم را حلله ا
د كلله شلعذه شلعذه نذاشللد، رلدا كنیلرا   ید. راهلرلل  وكنرل خلود را رو حلله هلركس ذلمیرخسلاره كلر
ن تِر یرود. حلكه راه آن اتخ كه ا یسخ و حه هزار راه منرنكه راه راتخ، شعذه شعذه نخههخ ا

خ اتللخ یللب ان اتللخ و وقصللود واهللا از راه، راه وعرفللخ اهلل خلل، آن تللِر راه مناسللیتخا یاه كلله وللر
ر، رلاو شلود وگلر از راه او، و راه وعرفلِخ ح لرت یمنل ن و داخ  وعرفلخ هلن كیسلهیاهلل عل تطم
از آن تلللرش  سللیتخا ینجللا كلله وللخحاشللد كلله در ا ن كیسللیللد اخللعه آن ب ر للوار اتللخ. و حارشلل

كلس كله راه آن ب ر لوار  ر را. پلس آنرلاو وگر ح رت ینرن راه نذیحاشد و در ا انخر مناراو ح رت
ر اتخ و  فخ او راو د ح رتخد او دخآن ب ر وار اتخ، د ینه ترتاپامناراتخ كه آج اتخ كیس
ذّكركن خجالسوا ون   اتخ وعیننیر اتخ. مهراو ر اتخ و فع  او فع  ح رتراو  فخ ح رت

. حاال تاعخ حه تاعخ وعرفخ او االرر  عهله رّاغكن یفین ونطقه و علهك ا یفخزیته و خاهّلل رؤ
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شلود.  یار نلازل ولرشود و رمحخ خدا بر او حس یاده وخاو ز شود و دوتیت یاده وخحه اوام خود ز
شلود و  یاده منلخلكه وعرفخ اولام را حاصل  نكلرده و حمذلخ او و شلوق او حله اولام ز ولكن كیس

دار او مشا را حه خطان اتخ كه درسخ و او راه شرن راه عیلسخ، او ر الج شناخ  اوام خود ن
 ینركند. ا ر حا او حنش یادتر وخس تو را زرآورد و نواو یا وراتخ دنخا و ررا و ذهو و لعج دنراد دنخ

برد و چون خود دور  یاد اواوخ وخكند و تو را از  یا وررفاقخ حا او تاعخ حه تاعخ تو را  رم دن
كنلد تلا  یكند و حمذخ تو را كن و یكند و برودت او تو را هن ترد و ین دور واتخ از خدا، تو را ه

ر از رلو ذكر تلو، غ كین یمن یگر حه زحان جارخرا د كند حه تو عه  او. پس اتن عیل یر ورنكه تأثخا
شلان داشلته حاشلد. خحلا ذكلر ا كله وناتلذیت یشو یگر وخشود و وشآول ذكر د یلخ او ورذكر ف 

ا خلنلد خ و یزنلد ولررنلد كله برخر  یخلود ول ین اتخ كه هر اه دتخ حه زانلویا وثًط قاعده تینك 
ر كللرده اتللخ در خواندنشللان و رتللأث ینللد، چنا لله حلله  عللخجو یعذللدالقادر و از او اتللتهداد ولل
 نیند محكام جنس اتخ و ترشح او جنس اتخ، و مهچنلخ و ی له و فعلشان و قولشان. از آن
ك كلرور وزن هبلن خلشلود حله جناتلخ، ا لر تلا  یكه وتصل  ول دانند و آی یدهان خود را جنس و

شان خشان از وعاشرت حا اخر كرده حه ارره، تأثرشود وهكتا از افعال و اخطق و غ یبرتاند پاك من
ده آ ا را خخود د یاز برا طان دام خویركند ذهتا ش یشان. چون نفاق وخو وعاشرت حا كتج ا

نلد رذاند و هركه را كله بذرك یوردم را وشان خه، پس بواتطه اخ او كردخك  خود قرار داده و رعاره
 شان.خ  كند بواتطه اررود او را ذل یحه جملس ف اج  و
ن ی، امیاتخ جس  و خطیمیاتخ عظ ین اورید. ارن اور را حه ا ال وگترانیغرض، ا
را   ایزنند،  وهر  ران یارند و صاحج وقوف حه كاهدان منرد. دمشنان مشا حسخرا كوچك وشهر

شلود. دام  یدا منلیلان  خلن آقایلكل  هبتلر از ارشلان هلن هخا یخواهند كه نزد مشاتخ و از بلرا یو
ن ی حا انیا رنند شخطان اتخ. پس قررك  صد شركه ه كیلرطان، آقاتخ و حسا هرحمكن ش

انلد  لخ را تلرك كلردهر. ذكلر ف لنیطانا  ف و لـه مـریض له شیعش عن ذكر الرمحن نقخو ون  كلهاره
نلد خ و ی هن ف اج  ولنیا رخوانند و ش ی هن قرآن ونیا رطان، و شرشان حا شخنند اخقر پس



 

362 

 

شان خندارد نه قول ا كیس یبرا یشان و وعهتا ررخند حه زحان اخ و یشان و وساج  وخحه زحان ا
كلله هللركس از  ویشللان. زخو نلله فعلل  ا طان حشللنود و  للوش حلله تللخن او حدهللد، رنللده از شللخرا

نلده از خلدا حدهلد، ا اعلخ خلدا كلرده خاتخ و هركس  لوش حله تلخن  وعذادت او را كرده 
، ثللواب از ا للاء امئلله را ذكللر كللین یك ا للخللر را و رللاو ح للرت یاتللخ. حلكلله ا للر دوتللخ حللدار
حلا  سلد. پلس دمشلینخنو یتلو ول ی  و صحف و زبور را خدا از برارخواندن قرآن و تورات و اجن

چشلند آ له را كله خللدا  ینگتارنللد، ول ولن یش پلایخلدا كلردن، وشلخ و درفلش اتللخ. پلا  ل
كلمن. ا لر وسلجد و ونذلر راونل  كننلد در ودرتله  یخواهد و آ ه حكنند ون نشر ف اج  را تلرك منل

. می لو یا در خانه وخ، می و یاحان وین را هن ون  كنند در بی، امی و ی ونیزو ی و در رومی و یو
نند كه خدا رافتند. بذ ینند و حا كه در وك ینند چه ورخود حكنند و فع  خود، و بذ یاز برا یفكر
ذكر خ و ون االن ممن ونع وساجا اهّلل ا. دخفروا یشان را حه چه وصف كرده اتخ در قرآن كه وخا
كند وساجد  یكه ون  و سخ هاهتر از آن كیسرد كخفروا یآخر. و ایل رراهبا یف یا امسه و سعهیف

 وسلجد اتلخ و نیزول یثاحخ اتخ كه متام رو نیخ؟ و حه ادله و براهیب لخ اه ررا از ذكر ف 
جعلـَ  االرض  آهذلر فرولودی وسلجد خداتلخ.  نیشلود و مهله زول یجلا خلدا تلجده ول در مهه
 كه ون  كنند، از وسجد نیزو یتو مهه ارض را وسجد. پس در هرجا یقرار داد عینخ وسجاا  
شلان ذكلر خپلس ذكلر ا امسا اهّلل حنن اند اند چنانكه خود فرووده اند. و اوا ا اء خدا امئه ون  كرده

نكه ذكر خدا در او خكنند وساجد را از ا یخود حكنند كه ون  و یبرا یا اء خداتخ. حاال فكر
دالشهداء را آتش زد. حلكه آ ا رت یها ههركه خ  و از كیسنیزو ی  رورحشود و هاهترند از  

ان از ضلرر رعرشل یحلدتر اتلخ از بلراشلان خشانند و ضرر اخاند و هاهتر از آ ا ا آتش زده كرحایس
كله لشلگر یانلد. ز دهردالشهداء كشرت یر حه روركه مشش د و از كسایخ یلشگر  د هركله را خل یرا

شلان شلدند و خلود  للرم خنلا مهله را  هلراه كردنلد و حاعلد جهلمن اخكشلتند حله هبشلخ رفتنلد و ا
انلد و    كردهخرح  وسكون را ضا  راند كه   كرده ید كاررنركنند. بذ یدانند چه و یاتتند و منخر

كنلد و  یخ اثر در مهه ولك ورراكه وعصیشان زخده اتخ خبصوص ایهلهخ حه مهه ولكها تاب
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انلد علاو را از كثافلخ و  نلد، و  كنلد از كثافلخ. حلاال ُ لر كلرده یكند و ُ ر و یف ورمهه ولك را كث
لخ را. ولثًط ا لر ر ذكلر ف لنیزول یانلد از رو خلود كله ونل  كلرده شان از وعلایخاند ا   كردهخضا

ر آن راو هخ اوتخ، ولكن حجك ح رترچهار تووان ق یخ انذارخپنجاه انذار ُ ر از كاه كنند،  ا
هخ رد قراو در حآ  اتخ. حاال تصور حنهاج یاتخ و جا اتخ كه خراح مملكیت یدانه  وهر

 یفروتاع لط یكه جاكاه ا ر مهه عاو هن ُ ر حاشد چقدر اتخ؟ و مهه جاها را هن  رفته اتخ 
هلخ او ُ لر كلرده و ركه مهه عاو را ق یك دانه جواهرخسخ و مهه را از كثافخ ُ ر كرده. ولكن رن

هلتش مهله علاو را ُ لر كلرده. حلاال رف و قرلسله و حآل  اتلخ، خلودش لطراو در ك یوعهتا جا
 یخ عاهعه اترنه شراو در ت یر كه جاراو كرده و حمذخ ح رت نا عاو را هلهایخخ اروعص

ن علاو را  لر از هلهلخ و یدند، اردالشهداء كشرت یر بر روركه مشش را  ر از نور كرده. و كسای
ن ینكه اخدند و حال اخچند را تر بر چند را غارت كردند و حدی راكه كرحایسیكثافخ كردند. ز

كله ونل   انلد. ولكلن كسلای شلده شلدن صلاحج وقاولات اعلیل ن كشلتهیفخر شهداتخ و از ا
كلله حللا دوتللتان  لخ در آ للا نشللود ههللخ دمشللینرنكلله ذكللر ف للخ  وسللاجد را از ارللانللد   هكللرد
دالشهداء را شكستند و حا ن علاو راند و دل ت كرده یشهدا را وتأذك  یخ دارند، روحهایب اه 

خ علاو رلاده از قاحلخلهخ او زرنا آن جواهر را ربودند كه عرض كردم قخرا  ر از هلهخ كردند و ا
او  یك تلر ولوخل یدالشلهداء حكشلند كله خون لار  عاو را حه ازاء خون تر ا ر  اتخ. حاال

كشل  هلاهر  یراكه هزار هزار علاو از شلعاع حلدن او خلل  شلده. پلس هر لاه از بلرایشود، ز یمن
لخ را ون  كردند و رلخ كردند و ذكر ف ركه انكار ف  ا بر كسایخخ حاشد، آرن وعصیجسد او ا

 دالشهداء ههخ اصطح او بود، چه خواهد بود.رشدن ت كه كشته را ی ر  كردند چخضا
 ید ب ر رد و حفههرد و حه ا ال وگترانرد و حاهوش حاشرخود را حاز كن یغرض، چشهها

 ید. اقًط حقدرخد و  ول هركس را خموررز حدهرد و ح  را از حا   متروطلج را، و وطلج را حفهه
د تتهه عهر خود را حله غفللخ خد شارحكن ن خود را واریسید، دركن یو كه شفتالو و هلو را واریس

د رللنرد و بذرد و چشلن حگشلاجخحله هلاهر وشلو مشلا حلاز شلود. پللس رایض یهلا دهخلد و درلنگتران
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عله . خ كه خدا فرووده از كسای ید از اه  هاهر و قشررگر را و وذاشخد یگر را و وقاوخد یعاه
وطلج  ید و ب ر رخود را حگشاج . چشن وثایلهن اافل .ا و هن عن االرر  یو  الانیااهرا  ون احل

  ید تا از حقارخود را حمافظخ كن ا و آخرت مشا حاشد. اور روحایرد تا حاعد جنات دنرنررا بذ
ذه رو چنانكه كلهه   ذهج ج ا یو اوا الزحا ف د رفخ كهخنذا ید و حه عقج هر َزَبدخبذر یا هبره

د رد و حشناتلرلز دهرلهلن مت ینخ، از كتلاب تكلویعخكتلاب تشلردر  یده یز ورثه متررا از كلهه خذ
را و در كتللاب  ینخد كتللاب تكللورللرا. و خبوان ینخثلله تكللورن را و كلهللات خذیذلله تكللوركلهللات  

سخ، ا رچه در هاهر وث  مهند. و در رثه كرسخ و شجره خذرذه كرد كه شجره  رنربذ ینختكو
اه  هاهر از هاهر او خمذرند نله از حلا ن  ، ویا اتخ و آن هن كلهه یا آن كلهه یعخكتاب تشر

اكلل  رانند و صللفخ امئلله و هرعرذلله، شللر، كلهلله  ینخن كتللاب تكللویللن و در ایاو. و اوللا در تكللو
ن دو تا یس. و هركس چشن حاز كند فرق ارسند و صفخ احلراك  احلرثه، هرد؛ و كلهه خذرتوح
د رخود را حاز كن یشاءاهلل چشهها احد. پس انخ یخ وخبرد و هدا یداند و حقدر خود هبره و یرا و

د و وعرفخ ردر غرض خدا نكرده حاش ید تا كوتاهیید و  لج ح  منارز دهرو ح  را از حا   مت
 د.ررا حاص  كرده حاش

 ّّ  نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و م
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 «وّنن س یووعظه ب»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس ّاهّلل ع  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفنفلـوال ن ا:خـفروا یشأنه در   اج ـة   ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

نجلا كله علرض كلردم واجلج خد حله ارفه رتلخه شلرخن آیر اركطم وا در روز  تشته از تفس
 ن مشا را؛ و خدا از وصلحیتیمشا حشناتامن د ین، و خواتمت از برایاتخ بر مهه مشاها  لج د

سلخ، پلس رجلوع رن چیل دمین اتخ كه حلدانیگر. و وقصود وا اخد وا را حه كطم درشانچند ك
گللر خد و در جللای ن عنــا اهّلل االســالمیاّ. الــا دخللفروا ی كلله وللمینللیب ی حلله كتللاب خللدا وللمیكنلل یولل
ه خلن آیلپس وعلوم شلد كله غلرض خلدا از اقغل ونه. خ نا  فلنخر االسالم دیغتغ ایو ون  دخفروا یو
احنلد یرونلد حله  للج اتلطم، تلا ب یرون منلیلب از هر  لاعیت یخ كه چرا چند نفرن اتیفه اخشر

د خشللان را از  لللج نكللردن اتللطم؛ شللاخقللوم خللود حترتللانند ا یاتللطم را و چللون بر ردنللد حسللو
مشاهلا  یراكه  لج اتطم واجج اتلخ از بلرایند اتطم را. زخشان هن حتر كنند و  لج مناخا
ش ی. و چون  كّل وسلن و وسلهة  ة عّخ لج العلن فر دخوافر یكه و آهذری  قول  رحدل
كس واجج اتلخ،  اتطم اتخ، پس بر مههن هن ین اتخ و دی كه علن، دمیا نا ثاحخ كردهخاز ا

 حال واجج اتخ  لج علن حقدر وتعخ. حلكه در مهه
 خواهن حای ید. وخرت شورد تا برحصخحاال حه متام هوش و  وش خود وتوجه كطم شو

 تلا می لو یول یا ن، هلزار حلاب. اولا اول وقدولهیلمشا وفتوح كمن كه  شوده شود از ا یعلن برااز 
ر از رغ ینخنكه نزد خدا دخد او را، چونكه بر مهه مشا واضح شد ارد وسأله را و خود حفههرحشكاف
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سلخ. پلس ر كله اتلطم چمی حلدانمیخلواه یشود. ذهتا و یر از آن هن قذول منرسخ و غراتطم ن
كه عرض كرد چرا خانه وكه  د در جواب آن تاجیلخفروا ی كه ومیدخ دمیه اوام خود كردرجوع ح

اهعهلور  خیلاهعهور چهار ركن دارد. عرض كرد چرا ب خینكه بخچهار ركن دارد، فروودند ههخ ا
نكه عرش چهار ركن دارد. عرض كرد چرا عرش چهلار ركلن خچهار ركن دارد؟ فروودند ههخ ا

اهّلل و احلهاهّلل و ال اله  ااّل  سغحا.اتطم بر چهار كلهه اتخ،  ینكه وذناخهخ ادارد؟ فروودند ه
كغر  یتخدر آ ان چهارم اتخ و وقاح  كعذه اتخ و حه روا یتخاهعهور حه روا خی. و اوا باهّلل و اهّلل ا

راكه فلك یح اتخ. زرخ صحخدر آ ان هفمت اتخ و وقاح  كعذه خل  شده اتخ و هر دو روا
 ر االو ر اوسط ایرند خفروا ینكه وخرند و ار  یر افطك اتخ و مهه از او نور ویاف   از تامشس 
ن اوور قلج اوور اتخ و قللج در وتلط اتلخ. پلس فللك مشلس در وتلط افلطك واقل  یهبتر

شده اتخ و اف   از افطك اتخ. چنا ه قللج تلو در وتلط جلوارح تلو خلل  شلده اتلخ و 
قلًة راتخ ذهتا فلك مشس هن حاالتر از افلطك اتلخ. پلس حق   جوارحراز   چون قلج اعیل

اهعهلور در آ لان اول اتلخ،  خیلهلن هسلخ كله ب یتخفلك مشس، آ ان هفمت اتخ. و اوا روا
اهعهلور اتلخ چنا له  خیلن اتخ كه آ ان قذله اتخ بر مهه ا راف و وكه وقاح  بیههخ ا
اهعهلور  خیلعهور مهه قذله اتلخ. چنا له باه خیانه وكه و برده شده از وكه تا آ ان و وركش

 و آ ان قذله اتخ بر اه  نی و وتط زونیقذله اتخ بر اه  آ ان و وكه قذله اتخ بر اه  زو
د حطلرف وكله و خل، حایقرا در چلاه عهلخلحاشلد،  یار حلنلدردر ونلاره حسل وتط. پس هر لاه كیسل

 ور. پس از  نیجا هاهر شده حه انخاهعهور اتخ كه در ا خی وكه بنیاهعهور رو كند. و مه خیب
ده شلده اتلخ و قذلله اتلخ بلر ا لراف. حلاال آن تلاج  ركشل یا اهعهور، وث  لوله خیوكه تا ب
اند از  آ ه را كه اوام خواتته از وعای وعین كخ و میا دهرد كطم اوام را ولكن الذته وا فههرنفهه
  وشاعر، و رزه اتخ خدا از  رخ و پاكدور ات عینخ اهّلل سغحا. ك وعینخ. حه می وج ین، وا ویا

اتخ از  یدور اتخ از اوهام خط نكله خخلل  اتلخ. ههلخ ا یكله از بلرا   صفایر ، و وذخك
 ی  خلدا اتلخ و محلدیلكله ال سخ. پس وصیفر  خدا نیكردن وردم ال صفات وردم و وصف
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 یرااتخ كه خود ب د و وصیفخ  خداتخ و خمصوص خداتخ آن اتخ كه خود حفروایكه ال
كلله  آهذللر اتللخیخللود فروللوده اتللخ ح للرت   یرا كلله خللدا بللرا یخللود كنللد. پللس محللد

كللو اتللخ و محللد خمصللوص رذكللر صللفات ن حللاال محللد اعللین. نیاحلهــا هّلل رّب العــاملد خللفروا یولل
كللو رصللفات ن عللینخاحلهــاهّلل كللو خمصللوص خللدا اتللخ. پللس رذكللر صللفات ن عللینخخداتللخ، 

ار. و اولا رلخمصلوص خداتلخ الغ الـه ااّل سللخ، و اهلل رگانله نخ یر از خلدارلغ خلدای علینخ هّللال
اتلخ كله وسلتح   رتلتش اتلخ و  وعذلود اتلخ و وعذلود كیسل خداتخ و خدا اعین اعین

كغر اهّلل ش. و اواخوستح   رتتش و تتا عینخش. پس خدا، خوستح  تتا خدا بل رگ  عینخ ا
 ط بر مهه خل .رو اوتخ حم حتواند بر او احا ه داشته حاشد نكه كیسخاتخ و ب ر تر اتخ از ا

د رنقدر را دانستخن چهار عذارت اتخ و ایا یكه از برا ن وعاییاز ا ك وعینخن بود یو ا
 اتخ و پس از آناهّلل  سغحا.نا خن چهار كلهه اتخ و اول از ایكه اص  و اسك اتاس اتطم ا

الـه ااّلاهّللاتخ و پلس از آ لا  احلهاهّلل   اتلطم هلن رلاتلخ و  كغـر ا اهّلل اتلخ و پلس از آ لا ال
ده و هللركس رلل  اتللطم را فههرللد  رللن چهلار كلهلله را فههیلل چهللار كلهلله اتللخ. هللركس انیمهل
 د در كلایفرلنیب ید  هراه اتخ. منلرنا را نفههخاز ا یكخده و هر اه رچ از اتطم را نفههرد هرنفهه
 ضّل امحاب الثالثة. ندخفروا یو

ه یگر، اخد یتا و اف   اتخ از تهاول  اهّلل سغحا.نكه چرا خحاال تخك ا ن اتخ كه آن ونزك
د رصرف اتخ و مهه او توح یكند و فنا یاثذات من ی رچ چر  صفات و هركند خدا را از   یو

  درنیكند بر خدا. و مهچن یرا ثاحخ و یكند و محد یرا اثذات و ی رحاز چ احلهاهّلل اتخ. و اوا
اهّلل اله ااّل اله كند. در  یات هن وكند، اثذ یو ا ر اول نیف ال اهّلل كند و در یو نیفال اثذات. و اوا در  ااّل

كغر اهّلل  او یبرا چ ثاحخ نكینرد مهان اتخ كه هركند و توح یخدا ثاحخ و یرا از برا یتراجخ، كذرا
 صلفات را از او و كلین ن اتخ كه نیفید ارد كهال توحخفروا یوالص ات عنه  ا نیفیكهال التوح
كنند. و اولا خلدا  یح منرگر را تسذخد كنند و كیس یح ور  خملوقات او را تسذر  عینخاهّلل  سغحا.
 علینخ سـّبح حبهـاهخ  ااّل  و ا. وـن ی دخلفروا ی. ولاهّلل سغحا. شود وگر حه تذج یح كرده منرتسذ



 

368 

 

  رلاو   یكلوركلو و صلفات نرحله ذكلر ن علینخح خدا كنلد حبهلد، رنكه تسذخوگر ا ی رسخ چرن
ات وجود خدا ر و  اهّلل سغحا.شود وگر حه تذج  یح كرده منركنند. پس خدا تسذ یح ورا تسذذرك

  صلفات، ذهلتا وقلام رلكنلد خلدا را از   یه ولخل  وقاولات اتلخ و تن رلح هن اف ل  از  رتسذ
اعظلن  اهّلل سـغحا.  عذادات و اعتقادات اتخ، ذهلتا رد اعظن از  رد اتخ و چون توحرتوح

 السـهوات و وـایف سـّبح هّلل وـایفخد خلفروا یگلر ولخد خ. و در جلایتاتل ط بر آن تلهرحماركان اتخ و 
 االرض.

از  اتخ اعیل ین وقام وعرفخ خداتخ و وقاویح اتخ و ارد تسذرهبرحال، اص  توح
كند از او مهه  یو كند، نیف یرا ثاحخ من یئرچ شرد و هراتخ در جنج توح   وقاوات و فایر 

ّبك رّب العّت  عّما دخفروا یگر وخد صفات را. و در جای  و نیاملرسل ص  . و سالم عّخسغحا. ر
ه اتخ  رورد ار تو ا عینخ نیاحلهاهّلل رّب العامل ت، از آ ه او را وصف و یپاك و ونزك كنند و  یعزك
 یاتخ كه خمصوص اتخ از برا او حكنند و محد وصیف یبرا نكه وصیفخاء از اربر تطوتند انذ
هلا  ین را بلرایل. و االصـ ات عنـه ا نـیفیـكهـال التوح خ وعلین اتلنیان. و مهر رورد ار عاه وطك

ه  علینخكنلد.  یحه اللف و الم اتلخ و افلاده عهلوم ول    اتخ و حمیلك  الص ات كه می و یو ونلزك
ه اتلخ از اراتخ خدا از   ن اتلخ كله چلون یلد. اخلدر آ یچ ولدركرنكله حله هلخ  صفهتا و ونزك

د. رللوللن شللرح حنهاج ید و عللدل را از بللرارللحر كلله تورللاو عللرض كللرد حلله خللدوخ ح للرت تللاجیل
ل؟ علرض كلرد خمتصلر. فروودنلدخ میفروودند خمتصر حگو تتومّهـه و العـال ا. یـالتوح ا وطلوك ا ا. ال

تهّتهه  او حلایق یچ از بلراردادنلد كله هل  جواینیكرد آن شخّ، ذهتا چن . و چون جساریال
ادراك نشلود، و برتلر از  یچ تلومهك رد آن اتخ كه حله هلرتوح عینخ، نیمناند. پس اكتفا كرد حه مه

چ  هلخ بلر او زده نشلود، راس و  هلان و وهلن حاشلد. و علدل آن اتلخ كله هلرال و قر  خر 
د، آن خدا خال تو در آراو ثاحخ نكنند. پس آ ه حه خ یاز صفات خل  را برا چ صفیتره عینخ
اتخ وث   خ حلكه خلیقسرا، آن خدا نهیحه ادقك وعن یز دهرو آ ه مت سخ. و آ ه تعق  كینرن

ادّق  زمتـوه حاوهـاوكن یفیوـا و كـّل د خلفروا یر ولرلاو مشا. چنا ه ح لرت ی ردد حه تو یمشا و بر و
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 حلكله میا ، خلود را وصلف كلردهمی. پس آ ه وا وصف كنلكنیه ف و لل ق وثلكن وردود الیوعان
  یلال چ وصلیفرهلانلد. پلس  اء هن آ ه وصف كنند، خلود را وصلف كلردهراء و اولرك از انذخهر

ك یثنا  عل الاحیص دخفروا یآهذر وی  ینیب یخود حكند. من یكه خود برا سخ وگر وصیفرخدا ن
كهااثن نكله تلا خ و حلال امیرو ی. حاال چگونه واها از وقلام خودولان حلاال ولن سك   عّیان  

 میا لر ادراك نكنل واالك میكنل ی هسلخ، ادراك ولمی وج ی و آ ه را كه ومیكن ی ادراك منمینررا نذ ی رچ
كله  نی  فروودنلد تلو مهلیصلادق در جلواب آن زنلد سخ. چنانكله ح لرتر نمی وج یرا و ی رچ
 خلدا می لوج ی، ولمیكنل یكه خدا را ادراك من نیسخ ولكن وا مهرن  وی یو كین یرا ادراك من ی رچ

ن جهل  اتلخ. حلكله یلا نكه حگویخ اتخ نه انیشود و شناخ  خدا مه یاوتخ كه ادراك من
ن اتلخ كله یلر بلودن در او، شلناخ  اوتلخ. ارل لور و وتح نیلشود وگلر حله ا یخدا شناخته من

 ر شناختینرر از حتر رف و حآ چرشود از ه یچراكه شناخته منرا  یك حتیف رّب زدین فروود یآهذر وی 
د ذات خللدا را خللسللخ. پللس شللناخ  ذات خللدا نللاوعقول اتللخ؛ هللركس حگوراو ن یاز بللرا
سلخ شلناخ  رممكلن ن ا فقااحلـایـوـن عـرف التوح دخفروا یخ. چنانكه وام ولحد ات شناخته

 دخ و ین اتخ كه شاعر وین، پس ایذات خدا و ممتن  اتخ ا
 حه كنله ذاتلش خلرد بلرد یپ

 

 اخلا ر رتد خس حله قعلر در 
 

ّبك  ن بود وعینید اتخ. ارصرف اتخ و وقام توح یفنا اهّلل سغحا.پس وقام  سغحا. ر
اّّناحتـّا رود حه نّ  ید كه وصف خل  از خودشان حاالتر منر. حاال دانست.ص  خرّب العّت  عّما

 نظاجرها. ر االالت ایلیاالدوات ان س ا و تش
 كه ون  فمت، ومون اتخ واالك وشرك خواهد بود و نید كرد چنرحاال هركس خدا را توح

مشلا  رایرل حمیحگلو ادترخلمشا و ا ر هلن ز یخ كرد براخد كفارقدر از وعرفخ توح نیشاءاهلل مه ان
 شود. یاده وخز

 یهرچللللللله شلللللللرح راز افللللللل ون آور
 

 یدش چلللون حنگلللرخلللبلللر خفلللا افزا 
 

د رلكله خلدا را توح خ كلرد كله دانسلیتخلقلدر تلو را كفا نید، مهلرلبود از توح ین خمتصریا
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كثـرهن حـاهّلل ااّل و هـن یو وـا دخلفروا یكله ول   قولله تعلایلرحلدل یلروگلر قلل نكرده اتخ كیس مون ا
كّل ن هبا  ااّل املمون و املمون مل ندخفروا ین اتخ كه اوام ویا و وشرك . ل یـل املـمون ملیالناس 
قًة كن اتخ رحاال حق   االمحرخاحاكن الكغر ی  االمحر و هل رأخل املمون امّل ون الكغریاملمون مل
 د كرده حاشد.ركه خدا را توح كیس

 ی رلكس حقلدر فهلن خلود چ تلا هلرمیادتر حگلوخلز ید قلدرخد حارنجا رتخچون تخن حه ا
د در رن را ضذط كنیاتخ و ا ر ا یفخار وسأله شررخواهن عرض كمن حس ین هن كه ویحفههد و ا

اول علرض كلمن و حعلد وطللج را، تلا بلر  یا ك وقدولهخلد. و خآ یاز جاها حه كار مشاها و یاررحس
 د.ررت حاشرحص

ا هالكند و در آتش جهمن و نخقسن از ا ازده قسهند و پنجخد رد كه وردم در توحرد حدانخحا
 نا برزخ اتخ.خقسن از ا كخند، و رنا هن ناجخقسن از ا پنج

شلان حله خداننلد و عقل  ا یند كله خلدا را جسلن ولراوا فرقه اول از پنج قسن هالكه كسان
كننللد و  یشللنوند ادراك ولل یننلد و وللیب یشللان. هرچلله را كلله وللخشللان اتللخ و حلله  لوش اخچشلن ا

نلا خاز ا گلر. حعیضلخشلترند از آن ده فرقله دیفله در وللك بخن  ایلو ا ند او ووجلود اتلخخ و یو
نللد او خ و یولل نللد در عللرش اتللخ، و حعیضللخ و یولل نللد خللدا در آ للان اتللخ، و حعیضللخ و یولل
 جا هسخ. مهه

كننلد و خلدا در  یاد منلخلحاشلند كله غافلنلد و احلدًا خلدا را  یول یا فلهخ،  امیو اوا قسن دو
كاالنعام بل هن اضّل سغا. هن  شان فرووده اتخخوصف ا  ن فرقه حدترند از فرقه اویلیو ا ال  یااّل 
اند و  دانند از كجا آوده یرا و خود من كنند خدای یال وردانند خدا را و خ ینا هن وث  آ ا وخو ا

  ترانند. یرت ورروند و حه ح یحه كجا و
 نجللاخسلل  اخرت زرللرت آوللدن ز آجنللا، حبرللحب

 

 كللار وللردانشرت رفتنللخ آخللر، نذاشللد رللحب 

 

شان را خرفخ خشان را مح  فرو  رفته اتخ و روح اخاند ا كه حاقط خورده و وث  كسای
عرض كلمن، چلون فرعلون خواتلخ  اند. وَثیل رون رفتهیاد خدا بخاز  كرده اتخ؛ چنانكه حكیلك 
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و شان را فرو  رفخ خكرد و حاقط تا هفخ تال حه وردم داد تا مح  ا یریكند، تدب خدای یادعا
 یداشلتند، حنلد  یراكه ا ر عق  ویشان را اغوا كرد. زخواتطه ا نی  كرد و حه اخشان را زاخعق  ا
كتسج حه اجلنا. كردند. یفرعون من   كرده بود خشان را زاخ. پس عق  االعقل واعغا حه الرمحن و ا
عقل  مشلا را  انلد و ان حلاقط كشلتهخلمشا هلن آقا یا از براخشان را اغوا كرد و  وخواتطه ا نیو حه ا
شلوند و حله هلر  یاند و توار ول اند و دهنه بر تر مشاها زده اند و روح مشاها را خرفخ كرده دهر وش

ن خلود را از كله یلد كله درلد و نفههرفطلرت حاشل تازند. حاال چرا پسلخ یخواهند و ی رف كه و
ز خلود ا ی رلخواهنلد حكننلد نله خلود چ ید كله آ له ولخلا شلان دادهخد؟ خود را حه دتخ اخررحگ

 شان برریسخ. واهلل ا ر از اا و االرر یرسر الان درشان اخت مناجخشان كه از اخد و نه ارداشته حاش
یت و یف سخ، عیلرون و تو چ یگانگخخدا و  یگانگخفرق  كله نداننلد چله جلواب حدهنلد.  ذوك
شود؟  یفههند؟ چگونه و یو خدا را از كتج تینك  یگانگخا خاند. آ دهرخدا را نفهه یگانگخهنوز 

ن را حه وطك یخواهند ا یراكه اول كه ویدن ندارند؛ زركه فرصخ فهه  وی یگر وخد و ا ر از جای
دهنلد، و حعلد كله  یاد او ولخلخلورده قلرآن را  دهند و حعد خلورده یبذرند، الف و ب حه او درس و

را ن یلخواهنلد ا یكله ول دهنلد و اول وقلیت یدا كنلد كتلاب حله او درس ولیل  یخواهند تلواد یو
از لآلات  ند تا حعیضخ و یخوان حكنند، اول وقام آقاشدن اوتخ و نصاب حه او درس و عری
كاره بوده و  اتخ. چه یاتخ كه  فته ابونصر فراه تینك  ین اول كتاهبایرد. و اراد حگخرا  عری

دهنلد. كله  یة حله او درس ولخشود هدا یحاص  و . حعد كه او را تریقچه وتهج داشته؟ تینك 
دهنلد. از  یه را حله او درس ولرل. حعلد الف. چه وتهج داشته، چكاره بوده؟ تلینك یختر فته؟ د

 تارند.  ینزد او و یو ردهند ت یو . و حعد كه او را تریقك والك. چكاره بوده؟ تینك  سخ؟ ابنرك
ك كتلج خك خ نی. و مهچنسخ؟ تینك ر تارند. از ك یرا نزد او و ی. و حعد جاوسخ؟ تینك راز ك
خواند كه  یاز فقه و یخواهد آقا حشود. قدر ینكه حاال خود وخدهند تا ا یدرس ورا حه او  تینك 

اد رف  خلخوانلد ههلخ  یهلن از اصلول ول یدها حدانلد و قلدرخلرا كه ضرور اتلخ بلر ور وساجیل
 لتارد.  یورافعه را ول ینكه حناخكند تا ا یها را دور خود    و یاز توچپ یاز قواعد و  ع حعیض
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شود و شج هن خسته  یشوند دور او و از صذح تا شام وشآول حه ورافعه و یپس وردم    و
ن كنلد؟ فرصلخ كله نلدارد، یل لج د یرد؟ كراد حگخن یخواحد. پس آقا از كجا د یشود و و یو

ج دهد و پلو رخود ترت یاز برا یش كرده اتخ تا اول اوضاعین ترش را  یچه حكند؟ آن كه ا
ن كتلج هلن یل شود و نود تال از انیشود و جملس آقا رنگ و قند آقا درتخ ییرا علن كند و چا
. می و عهل  كنلمید حفههلخ و حدمیدا كنیخ  یحه عرب ی كه رحطمیخوان یند وخ و یا ر خبوانند، و

اد رف  خلكننلد و كجاتلخ فرصلخ عهل  و  یعهل  ول یدهنلد و كل یرحلط ول یفههند و ك یو یك
ادن اوضلاع و وشللآول ورافعله هسللتند تللا د جرللانلد و ترت ن؟ اول عهللر كله حلله ورافعله  رداختللهیلد
ا خلن كنلد. یلكله نكلرد  للج د چلاره فرصلیتین بیلف بذرنلد. اخد تشرخكدفعه عهر كه تر آود حاخ

ا و رتوانسخ ذواجلطل حشود و  رم دن یداد من یا كرد؛ و ا ر پلو را تراجنام منرا پلو وهخورافعه كرد، 
از  یا وسلأله یرد. چنا له خلود از جمهتلدد تلا ُولرلگلر نفههخد ی رلو اوقلاف بلود و چ یتلاوخوال 

كله  یی  تلعرلن وسلاج  برلردازم. ولن  یدم  فخ ون فرصخ نكردم كه حه ارن  رتیوساج  د
 داشمت در وساج  ورافعه كردم كه وعطك  منامن در ورافعه.

د و داخل  خلایب یا دهرلپاچله بروال یاتخ كله هلر للو  ین چه علهیحاال انشدكن حاهلل ا
ا كهتر اوطك و خشتر یهزار تووان و ب ورافعه  تارد، حاندك زوان صاحج پنجاه یشهر حشود و حنا

اند تا روح مشا را خرفخ كنند و  مشاها حاقط كشته ین اتخ كه از برایخانه و اوضاع شود؟ نه ا
ا نلزاع رلوال دن یاز برا ی ر  كنند و چشن از خدا و رتول بروشند و حاندك چخعق  مشاها را زا

ه وفیت د نزد آقا. جایخد برورفه خبواهرخدوخ آقا. وه دخد، حدوركن د خدوخ خد حدوخایر بر   لك
نلا و آ له خد حدتلخ اخلا ن خلود را دادهیلد خلدوخ آقلا؛ و دخلد حدوخلآقا، حدتخ هلهه كلار دار

خواهد حاشلد، چله  ید، هرچه ورمناج یح اتخ و آن را اخت ورخود صح یند از براخشان حگوخا
خ ح ود هیلاتلخ؟ فلرق مشاهلا حلا علوام  ینلدارخن چه دیاشد و چه نذاشد. اوطاب  كتاب و ت ك

شلان را تلجده خنكله اخكننلد. نله ا یان خلود را ولخلد آ لا ا اعلخ وطك خلفروا یسخ كه خدا ولرچ
وـن  ، ا اعخ كردن اوتخ چنانكله اولام فرولوددادن حه تخن تخنگوی كنند، حلكه  وش یو
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كا. النا و  ایل یامض كا. النا و  نطوخنا و فقاعغاه فا.  نطو عن خعن اهّلل فقاعغا اهّلل و ا. 
د از خلدا نگفتله و هرچله خلخلود حگو ین اتخ كله هرچله از رأیو ا طا.یطا. فقاعغا الشیالش

اخّتـذوا  دخلفروا ین اتلخ كله خلدا ولیلطان اتلخ. حلاال ارسلخ از شلرقول خدا و رتول و امئه ن
حله  علینخانلد حلدون خلدا.  خلود را ربك  رفتله احذار و رهذلاناحغارهن و رهغاّنن ارحاحا  ون دو. اهّلل 

خ حاشد خواه نذاشد. یشان عه  وخا یرأ  كنند، خواه وطاب  كتاب و ت ك
ازده خلن ی ووحلدمین بلود كله  فتلیلنجلا واالك وقصلود ولا اخد وا را حله ارهبرحال، خدا كشان

 .میقسهند و دو فرقه از آ ا را  فت
ن عاو علاو عقل  یاند و ا از عاو واده حاال نرفتهدانند و  یوم، خدا را واده ورو اوا فرقه ت

وحدت وجودنلد و  یشان حمكاخفههند و ا یو كنند و حه عق  خدای یاتخ و خدا را تعق  و
 ند:خ و یاند و و چند هبن حافته ن اتخ كه وزخرفاییند و امیحدتر از فرقه دو

 قللرار خللود اتللخیوتللته بیار كلله  خلل للال 

 

 نتظار خود اتلخش نشسته در اخحه راه خو 

 

 ند:خ و یو و
 دل برد و  ان شد                  ار در آودرحخ ع هر حلظه حه شكیل

ن صلور ا شلده اتلخ و یلداننلد و اوتلخ كله حله ا یقخ ووجودات را خدا ولروهكتا حق
ا خلشلوند حله خلدا. وثل  شلكر كله هر لاه او را قلرص درتلخ كننلد،  یچون ُوردند مهله واصل  ول

ات را درتخ كنند، واده مهه شكر اتخ و رجلوع مهله حله شلكر اتلخ و خور حلیا تاخپشهك، 
 ند:خ و یو مهان صور اتخ كه واده آ ا شكر اتخ و وَثیل

 شللللللن ار او راختلللللله نگللللللردد بر

 

 ر و  رنلللدیلللو حر ان خلللوایرللل رن 

 

نلد، و چلون خا چون نفلس زنلد ولوجش  وخاند كه: در در كلهات وكنونه نوشته و َوَثیل
ند، و خند، و چون فرو چكد حارانش  وخند، و چون ونجهد شود ابرش  وخ وحاال رود خبارش 
الذحلر حبلر »اتخ كه بلود. خا شود مهان درخلش خوانند، و چون داخ  دررچون روان  ردد ت

 «.القدم واكان یف عیل
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داننلد،  ینا خدا ولخكه ا یا ن وادهیند اخ و یاند و و نا حاالتر رفتهخو اوا فرقه چهارم، از ا
ن وقام یند و اخخدا یها از جلوه یا   وركذات مهه جلوهرخداتخ. و   یها از جلوه یا هجلو

داننلد و از  یاء را خدا ورعخ اشر ذ عینخدانند.  یاء ورعخ اشرعخ اتخ و خدا را  ذروقام  ذ
 اند. عخ حاالتر نرفتهروقام  ذ

نا در عاو نفسند و خدا را خااند،  نا دانستهخنا كه خدا را حاالتر از اخو اوا فرقه پنجن از ا
ر  داننللد و او را صللورت جمللرده خوانللده یاء را خللدا وللرداننللد و نفللس اشلل یولل نفسللای انللد و وصللوك
نلا از وقلام خانلد، و ا كننلد كله خلدا را دانسلته یاند حه صور جمرده در نفس خود؛ و  هلان ول كرده

ن وقاولات خلدا را یلك از اخلسخ وقام اتلخ كله در هرینفس ب یاند. و از برا نفس حاالتر نرفته
 ن پنج وقام كفر اتخ.ید در اره ضطلخ اتخ كه توحخ، اودین پنج وادیكفر اتخ و ا حدای

انلد ولكلن   نفس و عق  و از نفس حاالتر نرفتهنیك فرقه كه وتوتطند، برزخند وابخو اوا 
و  اعلیل نكله عقل  را دو وقلام اتلخخنلا دو قسلهند ههلخ اخانلد. ا دهرعق  هن نرتل یحه اعط

كتسـج حـه اجلنـا. نلدخفروا یآن مهان اتخ كه ول یاتف . و اعط و  العقـل واعغـا حـه الـرمحن و ا
ن اتلخ كله علرض یلهلن دارد او را و ا یاتخ كه حا وردم هسخ و فرنگ ایهیركیاتف  آن آن ز

كتسـج حـه اجلنـا. سخ؟ فروودندركردند خدوخ وعصوم كه عق  چ  العقل واعغا حه الـرمحن و ا
كه  طنخ و نكراتخ. و كسایره داشخ؟ فروودند آن شخسخ آنكه وعاورپس چ عرض كردند

، روح لفلظ اتلخ و روِح نكله وعلینخداننلد و حلال ا یو حاشند، خدا را وعای یدر اتف  عق  و
ن فرقله هلن داخل  آن یلحاشلند و ا یه ولرلشلان صلاحذان عقل  زكخدانند و ا ین ا اء را خدا ویا
 اند. وهلكه یها یواد

اند و خدا را اج ك از  قرار نداده حاشند، خدا را وعای یعق  و یكه در اعط یو اوا كسا
ه كرده ینا وخا نا داخ  خحاشند و ا یو یقرنا صاحج عق  حقخ؛ و ااند از وعای دانند و او را ونزك

شود و وقاوش  ین جمالس متام منیشود در جمالس درس و حه ا یاند كه عرض و هرپنج فرقه ناج
ه ضطلخ، خكند دانس  اود یخ وخشاءاهلل و كفا د انرنا نذاشخقدر از ا نیسخ. مهرا ننجخهن ا



 

375 

 

 كه وقام آ ا حشود. تا وقیت
د صلرف اتللخ و رللد كله آن پلنج وقللام مهله او نللور صلرف اتلخ و توحرللو اولا جمهلًط حدان

 یك نلورخلد كه خداوند علاو رقدر حدان نیسخ. و مهرچ داخ  او نرد خالّ اتخ كه هرتوح
د حه آن خد اتخ در مشاها كه خدا را حارخ توحخحه مشاها داده اتخ كه فوق عق  اتخ و آن آ

ن وقاوات خدا یاز ا یكخحقدر وقام خودش حه  د و آن نور پنج وقام دارد كه هركیسرد كنرتوح
 كه عرض شد. یازده قسهخن بود یاند. ا ه پنج فرقهرن ناجیكند و مهه ووحد ید وررا توح

ن اتلخ نلور خلدا كله فلوق یلا نظر حنـ ر اهّللخاّ قوا فراسة املمون فاّنه  دخفروا ینكه وخحاال ا
ة خلكنلد آ یكه نظر و یئراء و حه هر شر  اشركند حه   یعق  اتخ و ومون بواتطه آن نور نظر و

له او را ولخند و آن آیب یاهلل را در او و اء را ر  اشلرل   ینلد. پلس حله نلور خلدا حقلایب یِخ ِون ربك
 د.نیب یو

شلود خداتلخ. نعوذحلاهلل،  یاء حه آن شلناخته ولر  اشید آن كه حقاخنگو حاال جاهیل
خل    خلیقنیكه چن ن اتخ. دارد قدرییآفر ن اتخ و قدرتیآن نور خداتخ و خدا نورآفر

ن را یلكه خدا را حه آن نور حشناتد و ا اتخ كه خل  كرده اتخ خدا در هر كیس یكند و نور
ه اتخ از  یسخ و ارن لیقاز صفات خ یچ آلود ره ، و تزاوار   صفات و وقاوات خلیقرن ونزك

خدا ندارد  یند خر از منارغ یند خچ مناركند خدا را كه ه یه وخسخ. چنان تن رن نیر از ارخدا غ
 ن اتللخ وقللامیللار كللرده. پللس ارللصللرف را اخت یانللد وگللر خللدا را و فنللاخمنا یز را منللرللچ چرو هلل

 سخ.ر، تزاوار خدا ناز كلهات و اركان و وعای كلهه و ركین اهّلل سغحا. ر ازرو غاهّلل  سغحا.
ه كنللد از جسللن و وثللال و وللاده و رللهسللخ در و ا كیسللخللحللاال آ ان مشاهللا كلله خللدا را ونللزك

د ردان ید كند خدا را حه آن نور كه عرض شد؟ انشدكن حاهلل ور، و توحعخ و نفس و وعایر ذ
د؟ ا رچلله خللبود ایلرلك حلله خخللا هرخلبللود؟  یهللرد چلله وطللج عظخللدرچ فههر و هلمی للو یچله ولل
بلود، آتلان  فلمت او را تلا آنكله حقلدر حوصلله مشاهلا  یهلرار وطللج عظرانه  فمت ولكلن حسلرعاو

كند تا وناتج حوصله  ف  خود حشود. پلس  یحشود چنا ه وادر غتا را در دهان خود نرم و
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از  ك وعینخن بود یحفههد. ا ی رزه و آتان  فمت تا هركس حقدر فهن خود چرپاك یاو را حه لفظها
 اهّلل. سغحا. یبرا

آهذر اتخ و وعرفخ آن ب ر وار یوقام نذوت اتخ و وقام وعرفخ ح رت   احلهاهّلل و اوا
اورنلد و ا لر ید محلد خلدا را هلا بخلواجج اتخ بلر اهل  هلزار هلزار علاو و اهل  هلزار هلزار علاو حا

 یهركس ولا را شلناخخ، محلد خلدا را هلاآهذر فروود یاند. و   اورند خطف غرض خدا كردهرن
كنلد و  یاد ولخلكند خلدا نعهلخ را بلر او ز آورده واالك كفران نعهخ خدا كرده و هركس شكر نعهیت

 ؛رد. حیلر  یهركس كفران نعهخ كند خدا از او و
 شكر نعهلخ نعهتلخ افل ون كنلد

 

 رون كنلدیلكفر، نعهلخ از َكَفلخ ب 

 

او را  یكلورخدا آن ب ر وار اتلخ و صلفخ ن یكورو محد خدا آن ب ر وار اتخ، صفخ ن
شلود و آنلًا  یاده ولخلتلو ز یبلرا ی. پس نعهخ و رمحخ اذهیا ، محد خدا را ها آوردهكه شناخیت
تا حه  كین یو و حاز تریق كین یشتر ویپس محد خدا ب شنایس یادتر وخو او را ز یرو یفآنًا حاالتر و

كله فرولود خلدا چنلد  یثخد در آن حلدخفروا یوآهذر ین اتخ كه  ی. و اریس یوقام خود و اعیل
خ و نار و رمشارند آ ا را تا وفات یكس عطا نفرووده و و چرز حه ون عطا فرووده كه حه هرچ ح ج ك
  رلنعهخ   اهلل آن ب ر وار اتخ، ویل اهلل و اشرف واخل  محد را. پس چون اول واخل  یلوا

ارت حله امئله خطلاب خلن اتلخ كله در زیلا نعهخ اهل  هلزار هلزار علاو اتلخ و خل ، حلكه ویل
حله  ی رلرتلد چ ی  هلزار هلزار علاو و منلرلشانند واتلطه كل ك در  خچراكه ا ا  النعنیو اول كین یو

حاشند اتذاب ك  از  یشان وخو ا ا  ااّل حاسغاهبایاالش یرجی اهّلل ا. ایب شان.خخل  وگر بواتطه ا
شلود. چگونله نله، و  یول یآن ب ر لواران جلار شود بلر حنلد ان، از یافعال خدا و آ ه جار یبرا

هاِت  خحال ا اّ. املالجكـة ند و اولام فروودنلد خنار  ارزاق اه  آ ا ا و زورنكه وطجكه، وقسك
شلان خا یند. حاال هر اه نوكرهلاخان وارعروطجكه خادم وا و خادوان ش عتنایخلّااونا و رّاام ش

لیتیلوضلات؟ ارواران نذاشلند واتلطه فن ب ر لیلكننده ارزاق حاشند، چرا خود ا قسهخ  ن چله مهك
شلان قلدرة اهلل و خ، حلكله خلود ان قلدرت كلتاییلقلدرت خبواهنلد حلا ا اتخ كه اوام خلود را ی
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هند. و چرا حا اهلل و ذات اهلل و نفس حاب كننده رزق مشاها نذاشد و وطجكه  د اوام مشا قسهخخاللك
كله  فلخ ا لر خلدا بواتلطه  وعاشلرت حلا ناصلی ررن وگلر تلأثیلسخ ارشانند حاشند؟ نخكه نوكر ا

لخ  . صلاحجمی لو ید چه ورد و حفههردهد حه ون، ندهد. شعور داشته حاش یآهذر رزق وی  مهك
د اوام خود رد و حشناترد و اوام خود را صاحج قدرت و تلطنخ حدانررت حاشرد و برحصرحاش

  رلنعهلخ   ب ر لوار ویل از آثلار اوتلخ و آن یك اثرخ  ووجودات راتخ كه   را كه آن كیس
شكر و محلد خلدا را  یآورد ینعهخ خود را ها اه  هزار هزار عاو اتخ. پس هر اه شكر ویل

كه شلكر  كیس شكر الرّب خ شكر العغا ملخ ون مل .یا اوردهرواالك شكر و محد خدا را ها ن یها آورد
ا محد خداتخ و محد، وقام آورد؟ و شكر خد یاورد، چگونه شكر خدا را ها وررا ها ن یا حنده
نعهلخ اتلخ و  ه و آلله. پلس شلكر خلدا مهلان شلكر ویلرلعل اهلل و تطوه آهذر اتخ صلواتی 

را  یا فهرده و آن وهینه وجود آن ب ر وار بر تو تابرآهذر اتخ و مهه نعههتا از آجینعهخ ك ،   ویل
 آله.و هراهلل عل آهذر اتخ تطمی نعهخ  نی، مهیرر  یآقا و كه از فطن
؟ الذتله خخلر اتخ ررتد خ یكه حه تو و ن رزیقیا اخ، آمی تشت ر اتلخ و اصل  مهله رلا شلخك

كنـمت اّولـه و یـا. ذكـر اخل خلوای یارت ولخلن اتلخ كله در زیلن. اهیعلل اهلل شانند تطمخرات ارخ ر 
ل آن ور، مشاجیررتادات ون، هر اه ذكر حشود خ یا امله و فرعه و وعانه و وأواه و ونهتاه  د اوك
اورد، رلآهذر را ها نیآن. غرض، هركس شكر   یو ونهتا یاص  آن و فرع آن و وعدن آن و وأو

ر از رلتلوان محلد كلرد غ یاورده؛ خود او محد خداتخ. پلس خلدا را چگونله ولرشكر خدا را ها ن
 یكورآهذر كرد، صفات نیلخ  رآهذر اتخ. پس هركس ذكر ف یلخ  ر ور؟ محد، ذكر ف  نیا

لخ آن ب ر لوار را رر. و هركس ذكلر ف لرخدا الغ یكورن اتخ ذكر صفات نیه؛ اخدا را ها آورد
خللدا نكنلد محللد خللدا  یكللورخللدا را نكلرده و هللركس ذكللر صلفات ن یكللورنكنلد، ذكللر صلفات ن

اتلخ  ن وث  كیسلینكرده، و هركس شكر نعهخ خدا و محد خدا نكرده كفران نعهخ كرده و ا
ن یآهذر و امئه كرده. ایو خطف قول خدا و   هو الك ر و االنكار ل  اجل نلخ كرده ركه انكار ف 
كه  نیرد و مهر  یرا نداند كه خدا كراوخ فرووده، از او و ند هركس قدر نعهیتخفروا یاتخ كه و
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 هلهخ در آتش اتخ. یرود و جا یشود و نور از او و ی رفخ مهه او هلهخ و
وـن د خفروا یآهذر وی  مینیب یو .میحفهه یگرخد  و وعینمیخواهن حاالتر رو یو یحاال اندك

و وـن  ون احضض ومونا  فقااحض ـند خفروا یو و فقااحّج اهّلل و ون احّبن احّج ومونا  فقااحّبن
 . و بللر مهلله مشاهللا واضللح اتللخ كلله دمشللن خللدا كللافر اتللخ و در جللایفقــااحضض اهّلل احض ــن

نشناخته. و اوا شناخ  خدا  هركس هن او را نشناتد خدا راون ج له فقاج له اهّلل  دخفروا یو
وعرفة اهّلل  یة هیحالن ران اّ. وعرفیت دخفروا ین را اوام شرح فرووده اتخ در آجنا كه ویسخ؟ ارچ

 یمنلا نله متلامران هن نلور آن ب ر واراننلد و آجرعرو ش ةیحالن ران عّزوجّل و وعرفة اهّلل عّزوجّل وعرفیت
كند متام مشس  یخ وخنه حكاركنند چنانكه آج یوخ خشانند و متام صفات و كهال امئه را حكاخا
ن هیعلل اهلل شلان و امئله تلطمخ انیواب سخ فریقرا چراغ را كه در آن عكس انداخته. ذهتا نخرا، 

نله ركه در آج د و آنر خورشنیواب سخ فریقرشان نور امئه، چنانكه نخرند و اركه امئه ون نیوگر مه
شلان صلفات امئله اتلخ خر او. پلس مهله صلفات ان اثلیلد اتخ و ارنكه آن خورشخاتخ وگر ا
اض و رلشلانند فخ  افعلال امئله را. چنا له ارل  افعلال خلدا را و  رلكننلد   یخ وخچنانكه حكا

 یزنلد و جلار ین تلر ولهیاهلل علل ر؛ و آ ه از امئه تطمراض حاشند و ونرد فخان هن حارعرر، شرون
شانند واتطه حعد از واتلطه و مهله خد و اشو یو ین ب ر واران جاریشود بر خل ، بواتطه ا یو

شانند خر خل . ذهتا ایشان حه تاخرتد، و از ا ین ب ر واران وین حه اهیاهلل عل نعههتا از امئه تطم
وــن  آورده یآورد شلكر خللدا را هلا ینعهللخ را هلا خلل . پللس هلركس شلكر ویل ینعههتلا ویل
 یكلورشلان ذكلر صلفات نخلخ ارذكلر ف ل اتخ شلكر خلدا و نیو مهشكر الرّب خ شكر العغا ملخ مل

خلدا، محلد خلدا و محلد خلدا شلكر نعهلخ خداتلخ، و شلكر  یكلورخدا اتخ و ذكر صلفات ن
كند و اخطص را كاولتر  یادتر وخكند و وعرفخ حه امئه را ز یتر و نعهخ تاعخ حه تاعخ نورای

شلكر  نلد كیسل. ولكلن هر لاه تلرك كین اتلخ جنلات احلدیكند و ا یتر و كند و حمذخ را حمكن یو
 رد خدا. حد نگفته شاعر:ر  یشان را، كفران نعهخ خدا را كرده و از او وخنعهخ ا

 شكر نعهلخ نعهتلخ افل ون كنلد
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ل وـن یـو مل كله شلكر نعهلخ خلدا كنلد چنا له خلدا فرولوده اتلخ و اوا كن اتخ كیسل
 یكلور كه شكر خدا ذكر صلفات نمیو  فت و كن اتخ از حند ان كه شكور حاشد الشك ر یعغاد

ان رعرلخ شرشان ذكر ف خلخ ارن و ذكر ف هیعل اهلل اند تطم خدا امئه یكوراوتخ و صفات ن
اتخ  نجا شكور كیسخشان اتخ. پس در اخلخ ارآن ب ر واران اتخ. پس شكر خدا ذكر ف 

د كند،  كه ذكر آل لد و ا ند آلشانخنكه اخان كند ههخ ارعرلخ شرذكر ف  عینخحممك ن اتلخ یلحممك
هلن صل ك علیل یول كه شخیصل لد و اهل   فلخ اللك حگلو كله  حمّمـا و آلتله ح لرت فروودنلد یب حممك

لد كنلد و آل لخ آلركله ذكلر ف ل ان هن داخ  حاشند. پس كن اتلخ كیسلرعرش لد ا حممك ن یلحممك
 ب ر وارانند.

ن واده. وثًط در یدارد از ا یا  یآهذر اتخ و در هر عاهیگر محد، وقام  خد و حه عذاری
د اتخ، و در عرش امحد اتخ، و در جاینیزو حاء اتخ وهكتا  اتخ، و در جای حن  حممك

نا از وقاوات حمهلود اتلخ و خاتخ. و ا ین واده ا یاو را از ا یاتخ و ر  یتا هرجا كه ا 
د جلوه د اتخ و وعین حمهود، وعین اتخ از وقام حمهود و وعین یا حممك لد، محل حممك د كلرده حممك
نات خد كاراند و آن محد كرده شده اتخ. چرا ت نات او را محد كردهخ  كار  عینخشده اتخ. 

نات و تلطان خب رگ كا عینخنات خد كارد؟ تر وج یها و خطصه ووجودات و د در ونارهر وج یو
نلد. و اولا خنلات در حتلخ رتذله اوخ  كارلنات و  خط اتخ بر مهه كاركه حم كیس عینخنات، خكا

كه اف    یخالّ و خلكّ ووجودات و اف   ووجودات و وقاو عینخخطصه ووجودات، 
  رللنللد و وقللام حمهللود در حمشللر، اف لل  از  خ و ی  وقاوللات اتللخ آن را وقللام حمهللود وللرللاز  

سلتد پلس خا ی تارند و آن ح رت در عرشه آن ونذلر ول یله را در آجنا وروقاوهاتخ كه ونذر وت
ر بر مهه اه  حمشر. و اوا حمشر، مهان عاو ذرك اتخ كه عود خل  ط اتخ در آن عرشه ونذرحم

  خملوقات. پس چنانكه رحه آجناتخ پس در مهه عواو و ذرات، آن ب ر وار اف   اتخ از  
جلا آن محلد كلرده شلده اتلخ.  از آن ب ر وار اتخ از واده حمهود و مهله یا  ی در هر عاهمی فت

ها و یحاال از برا ن یاو ا  امحد وعینمینكه حگوجخ، حایررر در قرآن امحد را وتكلكن حگ ا می و یوطك
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آهذر، پس آن ب ر وار اتخ محد كرده شده و ی  یكمن ون تو را ا ید محد وخفروا یاتخ كه خدا و
اند. و وقام آن ب ر وار اتخ وقام حمهود و اوتلخ اتلن خلدا و اتلن  خدا و خل  او را محد كرده

ن وشلت  یلن اتخ كله ا لاء او از ایب ر وار حمهود اتخ و از ا خدا حمهود اتخ. پس خود آن
لد، و یند اتن خلدا حمهلود اتلخ و اتلن  خفروا ید كه وخحد ن اتخ وعینیاتخ و ا آهذلر حممك

از ا لاء خلدا را بلر  یك از امئله ا لخل. وهكلتا هرر علیلرلاو اتخ و اتن ح رت اتن خدا اعیل
هند چنا ه فروودندن ب رین اتخ كه خود ایاند ههخ ا خود  رفته حنن امسا اهّلل   واران ا اءاللك
ن شدهخاز صفات خدا از ا اء خدا و صفیت یك ا خپس هر احلسن ان راند و در و ند كه جمسك
كنند. هبرحال، پس وقام حمهود، وقلام آن ب ر لوار  یروند و وث  وردم اك  و شرب و یوردم راه و
 اهلل اتخ و وعلین ن صفاتینكه محد، هبترخا   وقاوات اتخ ههخرن اف   از  یاتخ و ا
 .خدا را حكین یكورن اتخ كه ذكر صفات نیمحدكردن ا

 كویرسخ. پس صفات نر  خدا نی المیخدا كه واها تعق  كن یكورو اوا ذكر صفات ن
  خداتلخ و آن را كله خلود یلكلو الرخود وصف كرده حاشد، ذكلر آن صلفات ن یكه خود از برا

 عینخ نیاحلهاهّلل رّب العاملد خفروا یو ینیب ی اتخ. منرنیالنذ اتخ، خامتخود وصف كرده  یبرا
ل و اف   رنیالنذ ر و محد، خامترمحد خمصوص خداتخ الغ  اتخ چنانكه عرض شد و او اوك

اهلل اتخ. پس هركس خدا را محد كند، بواتلطه آن ب ر لوار محلد كلرده و محلد  و اشرف واخل 
  خلل  خداتلخ رل  خلل  اتلخ و اول  رلر لوار و او اصل   شود خدا وگر بواتطه آن ب  یمن

  صلفات خداتلخ و مهله صلفات رل  صفات خداتخ و اص   رچنانكه محد، اف   از  
ن یلو ا   لـوا  احلهـایـاعط آهذر اتخ و خلود فرولودیخدا فرع محدند پس مهه لواء محد وقام  

 ل  اتخ.  خرآهذر هن اف   از  ی  لواهاتخ و  رلواء محد، اف   از  
كله  آهذر اتخ اف   از كل  خملوقلات و اوتلخ صلفیتیشاءاهلل واضح شد كه   پس ان

 وقام وعرفخ اوتخ. احلهاهّلل خود وصف كرده و اوتخ خمصوص خدا و یخدا برا
 نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ام ووعظه ی»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

د رن كدام اتخ و كطم وا كشی دمین بود كه حشناتیفه اخه شرخن آیر اروقصود وا از تفس
الـه  اهّلل و احلهـاهّلل سـغحا.اتطم بلر چهلار كلهله اتلخ:  ینجا كه ح رت فروودند وذناختا ا و ال

اهّلل و اهّلل كغر ااّل ز متلام رلچ چرچهلار اتلخ و هل ی رلهلر چ ی كله وذنلامیدرلان فههیلن بیل. حلاال از اا
حسـن اهّلل الـرمحن  علرش كله او را قلعله یاتلخ در حلاال یا شود وگر حه چهار ركن. پس قلعه یمن

الــ ســغحا.ن چهللار كلهلله یللنللد و آن قلعلله حلله اخ و یولل میالــرح اهّلل و اهّللاهّلل و احلهــاهّلل و ال كغــر ه ااّل  ا
اتخ و  حسنركن اول  (1 خود آن قلعه، چهار وقام اتخ و چهار ركن اتخ: یبرپاتخ و از برا

اتلخ و آن وقاحل  حجراالتلود  اهّلل او میاتخ و ركن دو ین وكه هاهریا آن وقاح  ركن عرایق
اتخ  میالرحاتخ و ركن چهارم آن  یاتخ و آن وقاح  ركن شاو الرمحنوم آن راتخ و ركن ت
ده ركشل از نلزد ركلن علرایق حسـنن اتلخ كله یلقه حصار او اخاتخ. و  ر ایمیو آن وقاح  ركن 

 الرمحن، و یده شده تا نزد ركن شاوراز نزد حجراالتود كش اهّللشده اتخ تا نزد حجراالتود، و 

                                                             

ت در كتاب یاركاى ت یكَ ترا یثیة هتي تا ترتیترت (1)

اًذ هطاتقت  ركر فرهىدٍ« عیالجاهع الحكام الشرا»هثارك 

 ًذارد. ًاشر



 

383 

 

شلده تلا  دهركشل ایمیلاز نزد ركن  میالرحو  ایمیده شده اتخ تا نزد ركن ركش یاز نزد ركن شاو
 یجارحسن  میك  ر از حلقه وخاتخ، وثًط  ین چهار ركن جاریر ای. و چهار  ر از زركن عرایق

ا هیدرعلاو از آن نلور اتلخ و مهله تلف یاهیدر  تلفرض اتخ و  یاتخ و آن صاحج نور اب
اتخ و آن  ر صاحج نلور اصلفر اتلخ و  یجار اهّلل ك  ر از حلقه هاءخشجونات آن  رند. و 

 میك  لر از حلقله ولخلنلد. و خاو یهلا كه در علاو هسلخ از آن نلور اتلخ و مهله جللوه یردهر ز
كه در عاو هسخ از آن نور اتلخ  یاتخ و آن صاحج نور تذز اتخ و هر تذ  یجارالرمحن 

اتلخ و آن صلاحج نلور قرولز  یجلار میالـرح میك  ر از حلقه وخآن نورند. و  یها و مهه جلوه
ده و از یل چهار نور اتخ كه حه عرش تابنیند. و مهخاو یها و جلوهعا یاهی  قرو راتخ و  

را وقاحلل  آفتللاب  یا دهرده. و ا للر حلللور تراشللیللحلله مشللس تاب ده و از كللریسیللتاب عللرش حلله كللریس
را وقاحل   یز وشلكرلا چخل یوشلك ی هر اه عذلانیكند. و مهچن یان وخ، هر چهار نور را منایررحگ

ن چهلار نلور در او یلف شلود ارلكه لط ی رو هر چ ینیب یاو و ن چهار نور را دری، ایررآفتاب حگ
ز كه در عاو هسلخ صلاحج ران اتخ. پس هر چخاندازد، چنا ه در قوس ق ح منا یعكس و

كعذه چهلار ركلن اتلخ  ید حاشد. چنا ه از براخن چهار رن  اتخ و صاحج چهار ركن حایا
ك خلو جنلوب و مشلال و هرعلاو چهلار جهلخ اتلخ: وشلرق و وآلرب  یكه عرض شد و از بلرا

د رحدن چهار ركن و چهار رنل  اتلخ: حلآلن و او تلف ی از برانیاتخ. و مهچن یصاحج رنگ
اتخ، و دم و اول آن زرد اتخ و آخر آن قروز اتخ، و صفرا و اول آن قروز اتخ و آخلر آن زرد 

خود   افعال خدا چهار ركن اتخ چنا ه ر  ی برانیاتخ، و تودا و آن تذز اتخ. و مهچن
اتلخ كله مشلا را  خلدا آ نلان كیسلكن یـیحیتكن مّث یـمیرلقكـن مّث رزمكـن مّث  یاهّلل الذ دخفروا یو
كند مشا را. ركن اول خل  اتخ  یراند مشا را، پس زنده ورو ید پس رزق داد مشا را، پس وخآفر

و ركن اول ا یات. و در هر عاهروم ووت اتخ و ركن چهارم حر رزق اتخ و ركن تمیو ركن دو
ن اتخ كله چلون او صلاحج نلور ینكه ركن اول اف   اتخ اخاف   اركان ثلد اتخ و تخك ا

ه اتخ از  خآ یاتخ كه مهه رنگها بر او وارد و یرنگ یدرد اتخ و تفرتف   رنگها رد و او ونزك
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م اتخ و اف   اتخ از مهه اركان و آن تعل  حه  یرنگ و اص  او ی دارد حسن اتخ، ذهتا وقدك
حسن عرش خل  كرده و آن قلعه  یاز اركان آن قلعه اتخ كه خداوند عاو در حاال كه ركن اول
ه اتخ از   اهّلل سغحا.اتخ. و  میاهّلل الرمحن الرح نوشته شده  حسنر ی  صفات، در زرچون ونزك

زنلد،  یكند و نور او چشن را ول یره ورار درخشنده اتخ و چشن را ترحس یدراتخ و چون تف
از صلفات  یچ آللود رحا خل  ندارد و هل چ نسذیتره خداتخ و هخخ تن خهن آ اهّلل سغحا.ذهتا 
ن یلن اول اتخ و ایدارد. پس ا حسنحا  د؛ پس وناتذیتخآ یدر من یچ ودركرندارد و حه ه خلیق
تاركـه االحصـار و هـو  د چنا له خلدا فرولودخلآ یرون منیب یچ ودركرفتر از اركان اتخ و حه هرلط ال
 ر.یف اخلغیلطارك االحصار و هو الخ

ركلن الـرمحن  اتلخ. و اولا مین ركلن دویلنوشلته شلده اتلخ و ا اهّلل ری، در زاحلهاهّللو اوا 
اهّلل  وم اتللخ ورتلل الــه ااّل ركللن چهللارم اتللخ و  میالــرحوم نوشللته شللده اتللخ و رر ركللن تللیللدر زال
كغــر اهّلل وللام ن اتللخ كلله ایللنللا اركللان اتللن اعظهنللد از اخر او نوشللته شللده اتللخ. و اوللا ایللدر ز ا
چشن  یدرچشن حه تف یاهركتر اتخ از تخحه اتن اعظن نزد میحسن اهّلل الرمحن الرح دخفروا یو

اتن خداتلخ و اتلن  میحسن اهّلل الرمحن الرح اتن اعظن اتخ و میحسن اهّلل الرمحن الرح قًة رو حق
سلخ؟ فروودنلد چهلار ردند اتلن اعظلن چر كه از اوام  رتلمینیب یو یثخاعظن خداتخ. در حد

اهّلل و اهّلل سغحا. اتخ: حرف اله ااّل كغر اهّلل و احلهاهّلل و ال  ن چهار كلهه اركان قلعهی كه امی. و  فتا
او وسلتجاب اتلخ و  یاتخ و هركس اتن اعظلن را داشلته حاشلد دعلا میحسن اهّلل الرمحن الرح

 نیزول ی  رورشود و شاف    یكند. حلكه ا ر حااخطص نظر حه كوه كند، آب و یآ ه خبواهد و
 را آ لان كنلد و نیتوانلد كله زول ی را شلفاعخ كنلد و ولنیزو یتواند كه مهه رو یخواهد شد و و
د رگلر از اولام  رتلخد ا كنلد. و كیسلرلا را آخرت و مهه آخلرت را دنر كند و مهه دننیآ ان را زو

از آ لا نلزد خداتلخ و  یكلخاتن اعظن چند حرف اتخ؟ فروودند هفتاد و تله حلرف اتلخ؛ 
حلاقر فروودنلد اتلن اعظلن چهلار ركلن   لًا ح لرتخ. و امیكه وا خبلواه وا و نزد آن كیس نزد حایق

 شود. یاتن اعظن و یمنا نه متامرفتد آجیاتخ و نور او در دل هركس كه ب
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شلانند ا لاءاهلل و ا لاء اعظلن خلدا و اركلان ا لاء اعظلن وعرفلخ خپس وعلوم شد كله ا
ان رعرر اتللخ و وعرفللخ امئلله و وعرفللخ شللآهذللیصللفخ بلل رگ خللدا، و وعرفللخ   عللینخخداتللخ 

شلود پلس خودمنلا  یرمنلا ولرفتلد، غین ا اء اعظن در دل هركس كله بیشان اتخ. پس نور اخا
شلود و  یشلود در اتلن اعظلن چنا له خلود او اتلن اعظلن ول یو رمناتخ و فایرسخ حلكه غرن

 اند: چنانكه  فته
 تلا تلر ولن یال تو، تو  شمت پلارز حس حسمت خ

 

 ورده خللورده رفللخ وللن آهسللته آهسللتهتللو آوللد خلل 

 

خدا را حه آن قسن حدهد، خدا را حه اتن اعظلن قسلن داده اتلخ و آن  پس هر اه كیس
ن و در و شخیص قًة اتن راو را حشناتد، حق رود. پس ا ر كیس یان وردم دارد راه وراتخ جمسك

تن اعظن او وستجاب اتخ لكن هركس نشناتد او را، نشناخته ا یاعظن را شناخته و دعا
قلًة و رسخ كه او را حشناتلد حقرشود. حاال ك یرا و حدون وعرفخ اتن اعظن دعا وستجاب من

ر  لاد را رلنلد غیب یمنل یند اتن اعظن را؟ چشن  ادركه بذ یهرچه خبواهد حكند؟ و كو چشه
ء  ر از یشرللكنللد غ یدرك منلل را و وللدرك نفسللای ر از وثللایلرللكنللد غ یدرك منلل وهكللتا وللدارك وثللایل

درك حللاالتر از خللود  یكنللد و وللدرك فللماد یدرك حللاالتر از خللود را منلل را و وللدرك عقللطی اینفسلل
خل  كرده اتخ  یكند و اتن اعظن هفتادورتذه از فماد حاالتر اتخ ولكن خداوند عاو ودرك یمن

شلود و چلون  یده ولخل لاد د یكه خبواهد. پس حه چشن  اد داده اتخ حه كیس یو چشه
نجاتخ خ جسن اتخ كه در انین مهیكنند ا ینند  هان ویب یّ را كه ووردم  ادند آن شخ

ن اتلن یل. ایشلود حله چشلن  لاد یده ولخل اتلخ كله دنی اتخ. ولكن نله مهلنیو وقام او مه
 ن لذاس در آوده اتخ.یاعظن اتخ كه حه ا
 اتللللخ ینریللللن نللللور علك یللللجللللاهط ا

 

 اتلخ ینیب یكه تو و ی جسهنینه مه 

 

ّّ  ن اتللخ كلله فروودنللدیللن اعظللن در عللاو عللَخض. ااتللخ از اتلل یا ن جلللوهیللو ا هلــا  جتــ
فرولود خداونلد  جتلیلك  علینخهتا وثاله و اا ر عفا افعالـه خه  یف فاشرم  و  الع ا فتألألت فالیق

 نیخ آن وثال خود را. حاال هركس اوام خود را چنخن وجود وذارك و انداخخ در هویعاو در ا
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اولام خلود  یانداختله، اتلن اعظلن را شلناخته و حلاكشناخخ كه خدا وثلال خلود را در دل او 
  صلفات او رلشلود و   ی  افعال او افعال اوام ورشود و   یاوام و ینه ترتاپامنارشود و آج یو

 د:خ و ینجا وخشود در مهه صفات و كهال خدا و ا یو شود. پس فای یصفات اوام و
 تلا تلر ولن یال تو، تو  شمت پلارز حس حسمت خ

 

 ده خللورده رفللخ وللن آهسللته آهسللتهتللو آوللد خللور 

 

 ن را هن حد نگفته:یو ا
 كذلللار از دل تنللل خدو علللاو را حللله 

 

 تلللو حاشلللد ی تلللا جلللامیبلللرون كلللرد 

 

ن یسخ در دل او هز اوام خود. اررون كرده اتخ و نیر از خداتخ از دل برپس آ ه غ
 هن حد نگفته:

 ارخللسللخ بللر لللوح دو جللز الللف قاوللخ رن

 

 داد اتللتادماد نللخللچلله كللمن حللرف د للر   

 

خلود  یلكش را در راه خدا داده و نگتاشته از بلرامی  وارنكه  خچگونه نذاشد و حال ا
. پلس خللدا هلن داد حله او آ له خواتللخ و او را ایمیلو نله ا و نلله عقلیل و نله تلاوای ینله تلر

كن  احّبه فاذا ا العغا حالنوافل حیت تقّرب ایلخاّّنا  دخفروا یحمذوب خود قرار داد چنانكه و حغغته 
 هبـا ا. دعـاین شـمی غطش هبا و رجله الیتی اه الیتخغصر حه و ی یسهع حه و حصره الذخ یمسعه الذ

نكه او خشود تا ا یك وخ زاردن حه ون نزد حنده بواتطه نافله عینخ. احتاأته اجغته و ا. سك  عن
او. و حاز شوم  وش و چشن و دتخ  یدارم. پس هر اه او را دوتخ داشمت ون و یرا دوتخ و
كّل ویل ن را اوام فرووده اتخیشرح ا از  علینخ نا  نـاار  و لسـانا  نا قـا  یاذنا  ساوعة و ع اّ. لنا وع 
 ا.خ و نا و زحاییب یشنوا و چشه از دوتتان خود  ویش واتخ در نزد هر دوتیت یبرا

ان حله میلخ وعرفخ اتن اعظن. پس هركس شناخخ او را و ارن بود خاصی، پس ایحار
 ینلد حعللد از هلر منللازخفروا ین اتللخ كله وللیلورد بواتلطه عطوهتلا، وللمون اتلخ واالك كللافر و ااو آ
لد  ن حاشلد. حلاال آلیلد اخلو اعتقادش هن حا حمّما دّنا حمّما ملنا و وادا. آل وامال آل درحگوج حممك
انلد در اتلن  شلده انلد و چنلان فلای ن چهلار كلهله اتلن اعظلن شلدهیلند كه وتهسك حه اركسان

كننلد. پلس  یكله اتلن اعظلن شلدند، آ له خبواهنلد ول خود اتن اعظهند. پلس وقلیت اعظن كه
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هلركس وتهسلك حلله او شلد اهلل  هبشلخ خواهللد بلود و ا لر وتهسللك حله او نشللد از اهل  جهللمن 
 .ی ر مهان كطم اوام اتخ، ون از خود ندارم چمی و ی، آ ه ومی و یخواهد بود. نه ون و

اهّلل و اهّلل ا.سغح هبرحال، اتن اعظن چهار كلهه اتخ اله ااّل كغر اهّلل و احلهاهّلل و ال . و اولا ا
آهذلر یوقلام وعرفلخ   احلهـاهّلل، و میآن را شلرح منلود یوقام وعرفخ خداتخ و قلدر اهّلل سغحا.

اتلخ  یك محلدخل كه محد دو محد اتلخ: می و  فتمیاز وعرفخ آن را هن ذكر كرد یاتخ و قدر
 یاتلخ كله خلدا از بلرا یك محلدخل. و مین را هلن  فتلیاكنند و شرح  یكه حند ان خدا را محد و

اتخ  ی  خدا حاشد محدیكه ال یسخ و محدر  خدا نیكه خل  كنند ال یخود كرده. و محد
رود و هرچه حاال برود از وقام  ینكه خل  از وقام خود حاالتر منخخود كرده ههخ ا یكه خود از برا
ه ف و للـ ق وـثلكن یادّق وعان زمتوه حاوهاوكن یفیوا و كّل  دخفروا یرود. اوام مشا و یخود حاالتر من
ن یخود و ا یاتخ كه خود كرده اتخ برا ی  خداتخ محدیكه ال ی. پس محدكنیوردود ال

ّبك رّب العّت  عّما دخفروا یرا خود شرح فرووده اتخ در آجنا كه و  صـ  . و سـالم عـّخسغحا. ر
ت، ل  و   یتلو ا یزه اتلخ خلدارپلاك علینخ. نی و احلهـاهّلل رّب العـاملنیاملرسـل ت یعلزك آهذلر را علزك
اء بلراه جناتنلد، و محلد خمصلوص خداتلخ. اولا رلشلود و انذ ید ل  از آ ه وصف كرده ولخفروا یو

قه واها نذود خد امئه حا هن، شأن واهاتخ و ا ر  رخقرآن و احاد ن كلهات قرآن و وعاییرحط ا
شلود. و اولا در حلا ن  یكننلد نلاوربو  ول وعلیننا ا ر هاهرًا ختوانسخ حدهد و ا یرحط من یاحد
ّبـك رّب العـّت  عّماد خلفروا ید ولرلنیب یتوانند هبن رحط حدهند. حاال و یمن  علینخ صـ  .خسـغحا. ر
ت، از وصیف یتو ا یزه اتخ خدارپاك شلان در خنكله وصلف اخكننلد. ههلخ ا یكله خلل  ول عزك

 نیاملرسل و سالم عّ اشند. و اوا  خدا حیستند كه الرن نا خود هن وصیفخسخ و ارخور خدا ن
  خدا. و ی المیسترنكه وصف كنند خدا را و  فتند وا نخاء و عجز آوردند از ارحسطوتند انذ عینخ
خود فرولوده ههلخ  یاتخ كه خدا از برا   خدا و محد وصیفیمحد اتخ ال عینخاحلهاهّلل  اوا

هند ولكن آن محد صلفخ بل رگ و اء صفاترمهه امئه و انذ صلفخ اعظلن خداتلخ و صلفخ  اللك
 اتلخ كله اول و اشلرف خلل  رلنیالنذ اتخ كله خمصلوص خداتلخ و محلد خلامت ب رگ صفیت
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و اوتلخ صلفخ خلدا كله  آهذرین اتخ كه خدا وصف فرووده خود را حه ذات  یاتخ. ا
ن اتخ در و آهذلر علرض ی  ینیلب یسخ. منلر  خدا نیآهذر الیر از ذات  ران وردم. پس غرجمسك

آهذلر یكلردن فعل  اتلخ و فعل    شخنكله تلتاخش كمن، ههخ اختوامن تو را تتا یون من یكرد اذه
ش كلرده حله خآهذلر اتلخ و خلدا خلود را تلتای  خدا حاشلد ذات  یسخ. آن كه الر  خدا نیال

قخ محد و ذات محد، ذات ركوتخ، پس حقر. حاال چون محد ذكر صفات نآهذریذات  
آهذر یس محد، شكر اتخ و حا ن شكر، ذات  كو، شكر اتخ. پرآهذر اتخ. و ذكر صفات نی 

داود شكرا   اعهلوا آل شود وعین ینجا هاهر وخآهذر، شكر خداتخ. حاال از ایاتخ. پس ذات  
ن اتلخ كله یلاور فرووده اتخ خدا حند ان خلود را حله شلكر و ولراد ا الشك ر یل ون عغادیو مل

 الشـك ر یل ون عغادیو مل دخفروا ید. و حعد ویابیر برخ ینكه جزاخد در شكر خدا تا ارعه  كن
وعرفلخ  علینخفتلد، یاز شلكر خلدا در دل او ب یاتخ كه نلور سخ؟ شكور كیسرحاال شكور ك

دارد او را و هر لاه دوتلخ  یشكر خدا را داشته حاشلد و هر لاه شلكر خلدا را شلناخخ دوتلخ ول
و آهذلر حاشلد یكله دوتلخ   كیسل علینخكله شلكور حاشلد.  دارد، شكور اتخ و كن اتلخ كیسل
كنـمت اّولـه و یـا. ذكـر اخل ارت كلهخلد در زرخوان یر چون ورخ یحشناتد او را كن اتخ. اوا جزا ر 

دنلد  داود، آل آهذلر اتلخ و اولا آلیوعللوم اتلخ كله   امله و فرعه و وعانه و وأواه و ونهتاه حممك
د ش ن و آلهیعل اهلل تطم ن و هیعلل اهلل اجند تلطمران انذرعرانند. و ب ر ان شروتق یاِن ووالرعرحممك
ند كاف زاجده اتخ، غلط اتخ. خ و یا رچه و لیاسراج ا  حنیكانغ علها  اّویت ن اتخ وعینیا

لند. وَثلش راتراج اء حینراوخ ون وث  انذ ید علهاخفروا یسخ و ورخدا ن زاجده در كطم رتول
ثل  فلطن و د وخل و یاننلد؟ ولرزد كیلكله ب ر لان  زد داخ  شود و بررتد از كیسلیدر  هر اه كیس

ن خللل  هیعللل اهلل اء از نللور جسللد امئلله تللطمرللفللطن و فللطن. حللاال بللر مشللا واضللح اتللخ كلله انذ
وعللوم شلد  عـّ یق . فـارخ . فانا و اوا الصاییاوا النغ آهذر فروودندیاند و از آجنا هن كه   شده
 یا جلوه آهذرند ویاز صفات   ك صفیتخشان و هرخآهذر اص  ایآهذرند و  یاء فروعات  ركه انذ
نله وجلود رخ او در آجرلجللوه كلرد و روحان نله ولویسرخ او در آجخند. چنا ه صفخ ووتوخاز او
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ن   یسرح رت ع اء رلك از انذخل و هرمیآهذر وهكلتا آدم و نلوح و ابلراهیجلوه كرد و اوتخ جمسك
 یها از جلوه یا  اتخ داود جلوهنیند. و مهچنخاو یها از جلوه یا از صفات او و جلوه صفیت

اتلخ و از آجنلا كله  اء بلرادر ولن علیلرآهذران ومن و مهه اوصلیوتخ. و از آجنا كه فروود مهه  ا
و انا فطن و انا فطن، واضح شد بر مشاها  انا آدم انا ن ح یسیانا ع انا ووی ر فروودندراو ح رت

ر   كردند در شكراء تعجراول، حاال انذ یساراول و ع یكه اوتخ آدم اول و نوح اول و ووتا
ز شدند، و نقذا و یر حه آ ا داد و حه وعرفخ امئه فارخ یآهذر، پس خدا جزایخدا و در وعرفخ  

شللان خاء را حله ارللر عطلا فروللود و وعرفلخ انذرللخ ی  كردنلد در شللكر خلدا و خللدا جلزارللجنذلا تعج
شان خ  كردند در شكر خدا، دل ارشان. حاال چون امئه تعجخك شدند حه اخكراوخ فروود و نزد

شان شكور شد و چون نقذا و جنذلا خ  كردند در شكر خدا، دل اراء تعجرشد و چون انذشكور 
آهذلر اتلخ و یر، خلوِد  رلاو شان شكور شد. و چون ح رتخ  كردند در شكر خدا، دل ارتعج

اء چللون از رلل انذنیاو شللكر خللدا شللد و مهچنلل یكجللاخاو و  یآهذللر اتللخ، ذهللتا تللرتاپاینفللس  
اء رلشلان ولمثر اتلخ و دل انذخاند و حدن ا شان شكر شدهخمهه ا اند و امئه جسد امئه خل  شده

  كردند در شكر رشان هن تعجخشان هن شكور شد و اخاثر، ذهتا اثر تاح  ومثر خود اتخ و دل ا
عه را راء ومثرند و دل ب ر ان شركجا شكر شدند، و چون انذخشان خخدا و چنان شدند كه متام ا

اء حمل  رلشان هن شكور شد. پس امئه حم  نذوتند و انذخااء خل  كرده اتخ، دل راز جسد انذ
نكله خان حمل  نذلوت اتلخ ههلخ ارعرقلًة قللج شلراجند. پلس حقران حم  انذرعرتند و اوا شخوال
شانند حم  نذوت و خآهذر ذهتا ایند در جنج نفس  رندارند و فان ی ران از خود چرعراء و شرانذ

ملوب ون وااله   اتخ وعیننیانند. پس مهشخد ارك  توحرد اتخ و هرك  توحرحم  نذوت ه
شان خشان اتخ و حدن اخشان حم  حدن اخقلوب دوتتان اوام، قذر اوام اتخ و قذر ا عینخ مغره
د اتلخ و رلخ حم  نذلوت اتلخ و نذلوت حمل  توحخخ اتخ و والخاء حم  والراجند و دل انذرانذ

كـا. اهّلل وعـّذهبن و  دخلوافر ین اتلخ كله خلدا ولیلدند. حاال اراك  توحرها ه ن واتطهیمهه ا وا
ــ ــا. اهّلل وعــّذهبن و هــن  دخللفروا یگللر وللخه دخللو در آ نهیانــ  ف ك د رللفهه ین وللیلل. از اســتض رو.خوا
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نلا. خرا حه تذج ا كند حعیض یان اتخ كه خدا عتاب منرعرآهذر در دل شیشاءاهلل كه نور   ان
ن اتلخ كله یلاتلخ. ا شلانخآهذر اتخ كله در ایو اوا اتتآفار ههخ عق  اتخ و عق ، نور  

اهلل   اتلخ تللطمرلنیالنذ خلل  دو حجلخ اتللخ: حجلخ هلاهره و او خلامت ینلد از بلراخفروا یول
ن ب ر واران حم  یقًة ارآهذر اتخ. پس حقیوآله و حجخ حا نه و آن عق  اتخ كه نور   هرعل

كلله هللرنذوتنللد و حملل  توح  ندارنللد. و ی رللنللد، از خللود چخرمنارسللتند و غرچ خودمنللا نردنللد چرا
نله رنلدارد، پلس آج ی رلآهذلر هلن كله از خلود چیندارنلد و   ی رل امئه هلن كله از خلود چنیمهچن

شلان فعل  خداتلخ. حللد خشللان قلول خلدا و فعل  اخانلد و قلول ا اهلل شلده صلفاتكجلا خوحدتنلد و 
 نگفته شاعر عرب:

 دهارلدك جرلناهلا و جرنك عرو ع

 

  رللولكللنك عظللن السللاق ونللك دق 
 

آهذلر حله امئله جللوه یوه كرده اتخ و مهله آن صلفات از  آهذر جلیپس صفات خدا در  
خداتخ در  شان جلوه كرده اتخ. پس ركن راح  جتیلك خكرده اتخ و مهه آن صفات از امئه حه ا

ّّ  دخلفروا یر ولرلاو ن عاو چنانكه ح رتیا هتـا خه  یف هلـا فاشـرم  و  الع ـا فـتألألت فـالیق جتـ
 وثاله و اا ر عفا افعاله.
نلا خشلان شلكور شلدند و مهله اخان، پلس ارعرد حله قللج شلیتاب آهذریهبرحال نور  

شان را شناخخ، شلكر و محلد خشان شكر خداتخ. غرض؛ هركس اخشكر خدا شدند و شكر ا
ده خلاورده. لكن چله فارشان را نشناخخ، شكر و محد خدا را ها نخخدا را ها آورده و هركس ا

  عذادات مشلا بلر ر فمت كه   یچند و ی رنه چخرد هرآك یمن یها تنگ نهركرد و ت یا ر  لوها حاد من
، وا میخواه یمن ید كه  فتند وا َونك و تلوخا   كردهراتراج خ حینخشد. اوا مشا حكا یمشا آتان و
 ی و نلوعمیمشلا حگلو ید وطالج حلند از بلرار. نگتاشتمیخواه یاز و چآندر و حاقط ویعدس و  

از آن  لیترك ف لخلنكله هنلوز خ و حلال امیمشا حگو یز برالخ را ارفن آود اترار ف رد كه حخكرد
 چه میاز آ ا حگو ی رام. ا ر چ ر  فته نگفتهراو ح رت یبرا د تینك خاحلد ف اج  را كه ابن ای

حلاالتر از  ید ولدركخل حگلو، و ندارمیخلواه یها كله ولا ول نید از آ ا وگو و مهر وج ید كرد؟ ورخواه
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 هسلخ و هرچله نید مهلرلنیب ید هرچله ولرلكن ید،  هلان ولخلرلخ را بذر اد كله حلظك اتلرار ف ل
 ید اراتخ كه پسر او از پلدرش  رتل نه وث  آن روتتایخن وث  مشا وعایسخ. و ارد نرنیب یمن

د و خلآ یروان ورحگ یسخ كه  اهگاهرخورد؟  فخ حاحا آن وث  وا و تو ن یا پادشاه چه وخپدر، آ
ر رلده بود غخچون ند تو. حیلیخورد و شج آب   یتو وی. او دارد صذح آب  میخور یتو ویآب  
توانلد اولر  یخ منلرلده. هر لز رعخلن را ندیلر از ارلكلرد پادشلاه هلن غ ی،  هلان ولی رتو چیه و  یاز  

پادشللاه را وتحهلل  حشللود و درك وقاوللات تلللطان را حكنللد. اوللر تلللطنخ شللأن تلللطان اتللخ، 
  پسخ فطرینیكند و هبه یرك مناده از حوصله خود را دخسخ و  دا زرشأن  دا ن یدار مملكخ

 تاخته اتخ.
 مین بلود كله  فتلیلنجاها. كطم وا در اخد وا را حه ارنا نذود خدا كشانخ، وقصود وا ایحار

اش را  سخ و اوا شكر آن اتخ كه خدا هرچه حه تو حدهد، مههراعظن از شكر ن كه خدا را ثوای
و چشن حه  یده یآن دتخ در راه خدا و. وثًط دتخ حه تو داده و تو حه در راه خدا خرج كین

و  كلین یو حله تلو عقل  داده و حله آن عذلادت خلدا ول ینیب یر خدا منرتو داده و تو حه آن چشن غ
عه  صالح شكر اتخ. پس هركس حا مهه جوارحش و ودركاتش ا اعخ خدا كلرده، عهل  

د خكر خدا مناصالح ها آورده اتخ و هركس عه  صالح ها آورده شكر خدا منوده، و هركس ش
نكه مهله او را خكند تا ا یتر و كند و او را نورای یاد وخههخ نعهخ خدا، پس خدا نعهخ او را ز

شلود، پلس هر لاه دل او شلكور شلد واضلح  یكنلد. پلس دل او شلكور ول یآهذلر احا له ولینور  
آهذلر، داود اول اتلخ. پلس اولر كلرده اتلخ خلدا ولردم را حله یو   آهذر اتلخی  اتخ از آل

شلان را دوتلخ خشان را حشناتند و اخند آ ه خبواهند و اخشان اخت مناخاز ا عینخداود،    آلعه
د رعه  حكن عینخ الشك ر یل ون عغادیداود شكرا  و مل اعهلوا آل دخفروا ین اتخ كه ویحدارند. ا
كن اتلخ  كه شكور حاشد. حیل د، و اوا كن اتخ كیسركه شاكر حاش داود را در حالیت عه  آل
 شان را حشناتد و دوتخ حدارد.خكه ا شان كند و كن اتخ كیسخ انیكه متك كیس

ن اتخ كه شكر اتن محلد اتلخ و ی  عذادات ارنكه شكر اف   اتخ از  خحاال تخك ا
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شود وگر  یآهذر شناخته منیآهذر را شناخته و  یاتن صفخ اتخ. پس هركس شكر خدا كرد،  
ن. پس در هیعل اهلل اند تطم او امئه یو خوداوتخ  یحه صفات او و صفخ او هن پس از خود

نتكن یاش ا اّ. ارواحكن و ن ركن و    وی یو و یده ین وقام مهه واحدند چنانكه شهادت ویا
دند چنانكله فروودنلد واحا  كّلنـا حمّمـا و مهه حممك . پلس اّولنـا حمّمـا آررنـا حمّمـا اوسـطنا حمّمـا 
آهذلر هلن یشلناخته اتلخ و شلناخ  ذات  آهذلر را یآهذر را هركس شلناخخ، نفلس  یصفخ  
ن و صفات امئه هیعل اهلل شود وگر حه صفات او و صفات او صفات امئه اتخ تطم یحاص  من

آهذلر را یان را شلناخخ امئله را شلناخته و هلركس امئله را شلناخخ  رعرانند. پس هركس شرعرش
وـن عـرف ن سـه  ین اتخ وعلنیآهذر را شناخخ خدا را شناخته. حاال مهیشناخته و هركس  

ّبه ل یكه ذات او نور ن وعینیحه ا فقاعرف ر  اتخ و دل نیاتخ از حدن امئه و حدن امئه دل كمك
د اتلخ. پلس هلركس ذات خلود را شلناخخ خلدا را رلكله علرض شلد حمل  توح یلرشان حدلخا

صللف شلده اتلخ حله صللفخ یشلناخته و شلكور شلده اتلخ دل او حسللذج نلور   آهذلر. پلس وتك
چنانكه ذكر شد و  آهذری  یده براخنكه خود او شكور شده و اتن  ردآهذر چنایخ  خشكور

خود قرار داده اتلخ و آن  یاتخ كه خدا برا یاص  شكر، محد اتخ و اف   از محد حاود
آهذلر. ههللخ یسلخ وگلر ذات  رسلته خلدا نخگلر شاخد و كیسل آهذلر اتلخیذات وقلدس  

د خلامت حاشلد. خلهلل فاتح اتخ و فاتح حاا اهلل اتخ و اول واخل  نكه او اف   و اول واخل خا
نكله خو از امت خیـحكـن فـتح اهّلل و حكـن  ارتخلدر ز خلوای یپس او خامت اتلخ و فلاتح چنانكله ول
ن توره ین عاو ایاند و در ا اند و او را در اول كتاب  تارده توره محد را فاحتة الكتاب قرار داده

اتن اتلخ و  ن توره پنجی له در ا . از آن  وقاوات و اترار اوتخرخ اوتخ و دلر  فاحتردل
؛ وثًط  آهذر یخ و رتالخ  رخ و خامترحه نذوت و فاحت  وی یكه و نیاحلهاهّلل رّب العاملچند تخك
دل ُ لر درد  یكله از رو یقلًة لكلن نله محلدرحق یا آورده ی. پس شكر خلدا را هلایا اقرار كرده
احلهاهّلل خوب،  یا ر كردهرا ورا فقخد خداخ و یر شده اتخ و وركه فق ، وث  كیسزحای حگوی

زد و راه بللرود و خبللورد، چللون رللخواهللد برخ یض شللده اتللخ و وللخكلله وللر ا كیسللخلل نیرّب العــامل
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ا  لذكلار خلرد رلاز او ا نكله كیسلخا اخل نیاحلهاهّلل رّب العـاملد خ و یكند و و یحاال و یتواند تر یمن
ض  یشود از رو یخواهد من یا هرچه وخدارد  ا شكرت. خ، خدانیاحلهاهّلل رّب العامل دخ و یوتعخك
  عذلادات او رلقلًة خلدا را،  رمحلد كنلد حق   خدا حاشد. ا ر كیسیكه ال ین اتخ محدینه ا
  عذلادات اتلخ و رلنكه محلد اف ل  از  خاو وستجاب اتخ ههخ ا یح اتخ و دعارصح

  رلشلتر اتلخ از  یب اتخ كه ثواب صللوات نی  عذادات و از مهرشتر اتخ از  یثواب او ب
اتخ  و  الّل ن  ور كه آن چهار ركن اتخ: اول نیاتخ حه ا احلهاهّللاذكار، و صلوات در حتخ 

 رّب و آن در حتلخ  عـّ ومراتلخ و تلاهّلل و آن در حتلخ مـّل  میاتلخ و دواحلهـا  آن در حتخ
اقلرار حله  اتخ. و هركس اقرار حه نذلوت كنلد، نیالعاملاتخ و آن در حتخ حمّما  اتخ و چهارم

خ و خلد و نذلوت و والرلپس اقرار حه توح نیاحلهاهّلل رّب العاملد كرده اتخ و هركس  فخ رتوح
كلله چهللار كلهلله یدمشنللان كلرده اتللخ و مهلله در او وللتكور اتلخ. ز دوتللتان و دمشللین دوتلیت را
 ّل مـ ، و هر لاهیا  فتله اهّلل سـغحا.  فلیتالّل ن   ور كه هر اه نین اتخ حه ایاتطم در ا یوذنا
الــه ااّلاهّلل  فللیت عــّ، و هر للاه یا  فتلله احلهــاهّلل  فللیت كغــر  اهّلل  فللیت حمّمــاو هر للاه  یا  فتلله ال ا
خ خلو هلن اقلرار حله وال یا خلدا را و هلن اقلرار حله نذلوت كلرده یا د كلردهرل. پلس هلن توحیا  فته
د اركلان ن اتخ كه هركس صلوات حفرتلتی. ایا اء خدا كردهراول و هن اقرار حه دوتیت یا كرده

ن اص  اتخ و ینكه اخ  عذادات. ههخ ارن عذادت از  یارحعه را اقرار كرده و اف   اتخ ا
 فرع. حایق

نفس ون اتخ و مهله امئله  آهذر فروود عیلینكه  خن كطم اتخ ههخ ایو اوا اواوخ ا
 . و اولانـتكن واحـا یاشـ ا اّ. ارواحكـن و نـ ركن و   خلوای یارت ولخلهن وتحدنلد چنا له در ز

ابـوا هـذه  انـا و عـّ آهذر فروودیحمهدند و ح رت   نكه آلخاند ههخ ا ن كلههیان داخ  ارعرش
و در حمكخ ثاحخ اتخ كه ولد جزء پدر اتخ. اوا پدر و وادر چنانكه وارد شلده اتلخ  االّوة

پلدر و  یكلخرند، و رآهذر و ح رت اویو آ ا   پدر و وادر نورای یكخته پدر اتخ و ته وادر: 
ن عاهند ی پدر و وادر انیو آ ا مه ایرپدر و وادر دن یكخو آ ا احاحكر و عهرند، و  هلهای وادر
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و د خفروا یخود در آجنا كه و و خدا اور فرووده اتخ مشا را حه احسان كردن حه پدر و وادر نورای
كرها  خنا االنسا. بوالایوّم  كرها  و وضعته   پلدر و ولادر هلهلای ی. و اوا از براه احسانا  محلته اّوه 
 تشرك یب ا. و ا. جاهااك عّ دخفروا یكردن آ ا در آجنا كه و فرووده اتخ مشا را از ا اعخ ی 
ا یالان و ماحهبها یف دخفروا یو یورپدر و وادر دن ی. و اوا از براس لك حه علن فالتطع هایوا ل

.  وعروفا 
د اتن اتخ از براخد و حه عذاری رون از اتلن و رتلن یذات او ب آهذر وینفس   یگر حممك
ر و امئله از نلور واحدنلد، پلس رلاو  كله ح لرتمیر اتلخ و  فتلراو آهذر، ح رتیاتخ و نفس  

د ش آل ق یان ووالرعرحممك ذكر اركان ارحعه حمّما  حمّما و آل الّل ن مّل عّانند. پس در كلهه روتك
الّل ـن مـّل   لوی یكه ولنخا ن هسخ. حاال وعینیگر هن در اخذكر د هسخ الحماله. پس آن ته

للد كلله نفللس   یاذهلل  للوی ین اتللخ كلله وللیللا حمّمــا حمّمــا و آل عــّ آهذللر یدرود حفرتللخ بللر حممك
للد كلله شلل و بللر آل اتللخ للد را حللده حلله امئلله  ین اتللخ كلله اذهللیلللش اخانند. و تللأورعرحممك حممك
رتلالخ را در  علینخگر خد شان. و حه وعینخآهذر را حده حه اینور   عینخان رعرن و شهیعل اهلل تطم

ارت خللانللد ووضلل  رتللالخ چنانكلله در ز كلله امئللهن اتللخ یللان. ارعرخ را در شللخللامئلله قللرار حللده و وال
 خ.خانند ووض  والرعرو ش و ووضع الرسالة خوای یو

اهّلل و اهّلل سغحا. اتطم ید وذنارحاال كه دانست اله ااّل كغر  اهّلل و احلهاهّلل و ال اتخ و هر اه ا
ر را تلا متلام كلرده رل، پلس خبلوان صللوات كذیا اتلطم را درتلخ كلرده یاوذنل یصلوات فرتتاد

شلود از  یر را پلاك ولرلكذار خبواند صلوات كذخد اتخ كه هركس خمهه عذادات را. و حد حایش
مــلوات اهّلل و مــلوات والجكتــه و ن اتللخ یلل   ناهللان چنانكلله از وللادر وتولللد شللده و آن ارلل 
ن و رمحـة هیه و علـیـو السـالم عل حمّمـا رلقه حمّما و آل ریر ع رلقه عّیاجه و رسله و مجیانغ

 اهّلل و بركاته.
ك حقلدر خلود خل تا هرمیحگوج الاله ااّلاهّلل یبرا ی ذهتا شرحمید اوروز خمت كنخحاال چون حا

 د.خبذر یا هبره
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اهّلل اوا حروف اله ااّل اهّلل از  دوازده اتخ حه عدد امئه ا هار و هر حریف ال اله ااّل  یكخخ خآال
اهّلل  السالم عّ  وی یرضا و ارت ح رت اوامخاز امئه ا هار اتخ چنانكه در ز اله ااّل حروف ال

الـه ااّلاهّلل و اوا در وعین الرموم املسطرات یف دارنلد ا رچله مهله  ك از امئله وقلام خمصلویخلهر ال
الـه ااّلاهّللن اتخ كله یخدا را؛ از ا یگانگخ  ركنند   یخ وخحكا اركلان اتلطم وم از رركلن تل ال

اهّلل انلد وقلام  ن و  لر كلردههیعلل اهلل وم وقام امئه اتخ تلطمراتخ و ركن ت الـه ااّل را مهچنانكله ال
ان .  فهبن وألت مسا ك و ارضك حیتد خفروا یو اله ااّل آ ان  یا شان  ر كردهخپس حه اا ر ا. ال
را ارض، ذهلتا  سلیتنلد و هلر پخ و یرا آ لان ول یخ و ارض اوكان خود را و چون هر حلنلدروش
از    ارضها را. پس هرچه در وللك هسلخ شلجویر   اءها و  رشان  خ ر كرده حه ا  وی یو

از  یكنلد و نلور یخ ولخلاز صلفات او را حكا صلفیت یئرنلد و هلر شلخاز انلوار او یشجونات و نلور
آن جللوه.  كنند بواتطه ید ور، كه مهه ذراْت خدا را توحیا جلوه آن ب ر واران اتخ در هر ذره

كله در هلر  یا وگلر بواتلطه آن جللوه یئرچ شلرخدا بر هل یگانگخ یاز برا سخ شناختینرپس ن
بودنلد  رضلا در حمهلیل كه ح لرت  وقیتنین. و مهچنهیعل اهلل اتخ از صفات امئه تطم یئرش
آن  یثخرفتند و خواهش كردند حد یاز دوتتان در عقج حمه  و یرفتند حه  وس و  ع یكه و
خ فروودند كه خرون آوردند و حعد از روایخ كنند. پس ح رت تر خود را از حمه  بخروا ب ر وار
اهّلل حصند خفروا یخدا و اله ااّل خود را  یپس مهه قلهدا ا اون ون عذایب و ون درل حصن ال
رون آوردند و یف بردند تر وذارك خود را از حمه  بختشر یرون آوردند و نوشتند. و چون قدریب

الـه از شرو   یك شر خكه فروودند ون هن  ن وعینیحه احشرو  ا و انا ون شرو  ا  فروودند ال
اهّلل  خلدا قاجل  نشلده  یگلانگخنله حله خاولام هشلمت، هرآ نذاشلد دوتلیت حاشن و ا ر حلا كیسل یوااّل
كلله  فتللیز اهّلل  میرا ــه ااّل ال اهّلل ك خللوقللام امئلله اتللخ و مهلله امئلله وتحدنللد و مهلله حللا هللن ال ــه ااّل ال ال
اهّلل شان نذاشد خاز ا یكخاند. پس ا ر  شده ممتا اله ااّل اله سخ. پس دوازده وقام اتخ رمتام نال ال

اهّلل رضا  ن. پس هر اه وقام ح رتهیعل اهلل از امئه تطم یكخخمصوص اتخ حه  یو هر وقاو ااّل
كلرده و هلركس د نرلخدا را اقلرار نكلرده و خلدا را توح یگانگخاقرار نكند،  الاله ااّلاهّللدر  را كیس
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د خلدا. پلس رل اتخ توحنیقًة و مهرد كرده حقراقرار كند خدا را توح الاله ااّلاهّللمهه امئه را در 
 یگانگخدند خچون وطجكه د یا دهركند. نشن ید ورد كند بواتطه امئه توحرهركس خدا را توح
الـه ودنلد خلدا؛ پلس امئله وطلل  شلدند از قللج وطجكله و فرو یگلانگخن اتخ یامئه را  فتند ا ال

اهّلل اهّلل ان فروودنللدرعر، پلس شللااّل الـه ااّل الــه ااّلاهّلل جللن  فتنلد نی، پللس وللمونال ، پللس وطجكلله ال
و فروودنلد  یرتول نع  خود را دادند حه ونلاد ن اتخ كه اول اور ح رتی. االاله ااّلاهّلل فتند 

اهّلل  دخبرو در كوچه و حازار و ندا كن كه هركس حگو اله ااّل شود بر  یاخطص، واجج و یاز روال
خ. پس از ا اهّلل  را از شلرو  یك اولاوخل نجا وعلوم شد كه هر اه كیسخاو ج ك الـه ااّل ندانلد، در ال

ّ نرتوح د نكرده اتخ خدا رد نكند آن را، توحراخطص توح یاز رو سخ و ا ر كیسرد خال
رد یپت ید منرتوح شان كیسخ. پس از انیه و خمالفرو جموس و صوف یود و نصارهیرا احدًا. وث  

د او. رلسلخ توحركله خلالّ ن د را از كیسلرلرفخ توحیتلوان پلت ید آ ا و منرو حا   اتخ توح
اهّلل  طان حه ح رت  فلخ حگلورچنانكه ش الـه ااّل اتلخ لكلن نله از تلو  یفروودنلد خلوب كطولال
 حشنوم.

اهّلل.ا اهل الخ خوای یارت وخاند مهچنانكه در ز امئه الاله ااّلاهّللهبرحال، اه    اله ااّل
اهّلل نكه اوام فروودخو اوا ا اله ااّل اهّلل  ن اتلخ كلهیا انا ثال  شروم ال الـه ااّل سلخ رن علینخال

 خ و دوتیتخكه نذوت و وال گانه را اقرار نكرده اتخ كیسخ یگانه و خداخ یهز خدا خدای
اهّلل  دمشنان خدا را شرو  دوتتان خدا و دمشین اله ااّل شود خدا وگر  یاخته منراكه شنینداند زال

ر ل  و چلون مهله امئله از رلآهذر وگر حه نفس او ل  ح رت اویشود ذات   یآهذر و شناخته منیحه  
ِّ ارعرشلوند امئله وگلر حله صلفات، و شل ینور واحدند، پس شناخته منل شلان صلفات خان خلال

آهذلر شلناخ  یآهذلر اتلخ و شلر  شلناخ   یشانند. پس شرو  شناخ  خدا شلناخ   خا
شللان، خدوتللتان ا شللان اتللخ و دوتللیتخمئلله اتللخ و شللر  شللناخ  امئلله شللناخ  دوتللتان اا

اتخ كه دوتلخ دوتلخ حاشلد و دمشلن  شان اتخ. ههخ آنكه دوتخ كیسخخود ا دوتیت
اتخ كه دوتخ دمشن حاشلد و دمشلن دوتلخ. پلس شلناخ  دوتلتان  دمشن، و دمشن كیس
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الـه ك شلر  از شلرو  خلاتلخ. پلس امئله  شان شناخ  و دوتلیتخشان و حمذخ دوتتان اخا ال
اهّلل ن یلان. حاال هلركس ارعروعرفخ ش یكخوعرفخ امئه اتخ و  یكخآهذر اتخ و یوعرفخ   ااّل

اهّلل ته شر  را كاو  كرد، اله ااّل ن یر از ارد كرده واالك غرخدا را اقرار كرده و توح یگانگخ فته و  ال
 شود. ید كرده منرته شر ، خدا توح

 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «كنخو ووعظه ی»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنیّن و االنس ون االول ون اجلنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

 یاتخ از برا اتخ از جانج خدا و در آن حمكهای ن اتخ كه قرآن فرواییكطم در ا
نكله خن فقلره فرولوده اتلخ ایلكله در ا ی له اتخ اولر د و از آنرد عه  كنخمشاها كه حه آ ا حا

واهلا وعرفلخ خلدا و  ی واجج اتخ از بلرامیكه  فت شد حه جای ین را تا ونهتی  ار تفصمی فت
 یه مهه اورهاد، حخن اور عه  كردیآهذر و وعرفخ امئه و وعرفخ ركن راح . و هر اه حه ایوعرفخ  

ن. و ولراد یل، فلروع دین اتخ و مهه اواور و نلواهین اص  دینكه اخد ههخ اخا خدا عه  كرده
خ راتخ و قاحل یخ جنار حقدر جناررحقدر علن اوتخ. وثًط قاحل یخ هر عاهرن اتخ كه قاحلیا

ایفراتخ و قاحل یزر ر حقدر زر ر اف حقدر صخك وثلال خ عللن رول  و جفلر و ارلاتلخ و قاحل خ صخك
ه اتللخ و رخ علللن فقلله حقللدر دانسلل  وسللاج  شللرعرللخ آن علللوم اتللخ و قاحلرللنللا حقللدر قاحلخا
خ رلخ آ ا اتلخ و قاحلرنا هن حقدر قاحلخان و ونط  و اوثال ایو ب خ علن اصول و وعایرقاحل

نلا هلن حقلدر آن عللوم اتلخ. و خو  ج و اوثال ا وناییو حمكخ  عاو حه علن حمكخ فلسیف
قدر كه  نیلخ اتخ. پس مهرو ف اج  امئه هن حقدر ف  یخ علن حه حمكخ اذهرل قاحنیمهچن

گلر؛ و خدارد بلر علهلاء د ادیخلقلدر ز نیه هن مهلرر علوم، فقیدارد بر دانس  تا ادیخعلن فقه ز
هن و شلك و تلهو و ردارد بلر دانسل  وسلأله غسل  و تل ادیخخ زیب لخ اه رقدر كه ف  نیمه
دارند بر فقها.  ادیخخ زیب ان ف اج  و علهاء اه خقدر راو نیا، مهنخض و نفاس و اوثال ارح
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ن وسلاج  یله را و هركس وعط  ارنكه    كند وساج  فقهخا یه هن ضرور اتخ برارا رچه فق
رود نللزد او، و جنللار كلله هللركس  یخواهللد ولل یحاشللد بللرود نللزد او، وثلل  زر للر كلله هللركس انگشللتر ولل

للایرللچلله نسللذخ اتللخ فق رود نللزد او ولكللن یخواهللد ولل یصللندوق ولل ات، هیلل! هه را حلله عللاو ربك
اتلخ كله  خ آن هلن كیسلخل ا ض و نفاس كجا و وعرفخ خدا و رتول كجلا. حلیلروعرفخ ح

شلود. ا لر  یرد علاو ولراد حگخنا كه هركس خضرور اتخ وث  جنار و زر ر و حقال و نانوا و اوثال ا
 ی رلخ چیلب حاشد. پس علن اهل  یفرنگرد ا رچه ر  یاد وخن كتاهبا را خبواند یگر هن اخد كیس
د او خلد دخلاتخ، حا دیخاتخ كه د یخ علهیب رند، حلكه علن اه راد حگخسخ كه خبوانند و رن

خ  تارده و اررا، و حظك هركس ن ن علن را حله ولا داده و یسخ و آن شأن واتخ. خدا بر وا و ك
خ یلب و جمللس عللن اهل  لهوااتـاهن اهّلل وـن ف ـ ساو. النـاس عـّحیام  حاال خواتته و داده.
ن در آن حسلد ی  ف لاج  و حمل  نل ول وطجكله اتلخ و وطجكله بلر حاضلرراف   اتخ از  

كننلد و جمللس  ین جمللس دعلا ولیض اتخ و مهه وطجكه بر اه  ارن حم  ن ول فیبرند و ا یو
چ ر  جملالس و در هلرلن جمللس هبتلر اتلخ از  ین جملس اتخ. پس اآلن ایخ، ایب علن اه 

كله شلرافخ دارد  ی  جملالس حقلدررلن جملس هبتلر اتلخ از  یسخ و ارن  جملیسنیچن یتخوال
 خ خود.رآهذر بر رعی 

ات خللن اتلخ كله از  لله والیللسلخ ارن  جملیسلنیچنل یتخللچ والرنكله در هلخو برهلان بلر ا
ار اتخ كه هخس و ُاُرس و والرفرن  و انگل شلود، و  یات منلخللخ در آن والرچ ذكلر ف لرات كفك

كند  یلخ اقت اء منرعه حاشند ذكر ف راز ش ینا هن ا ر كهخ و خبارا و اوثال انیواچ  ونیوث  چ
ند. و اوا وث  واوراءالنر و ختا و خ  و عراق عرب از حلساء و خارایب ات كه جملیسخدر آن وال

خ را یلب كله حتوانلد عللن اهل  ات هن وعللوم اتلخ كیسلخن والینه و وكه و اوثال اخف و ودرقط
ز و یلن و تذریسلخ. و علراق عجلن از  لله كاشلان و اصلفهان و  لران و قل وررتلاند ن لور ب نیا

شود. و اولا در كرولان كله از مهله  یونعقد من  جملیسنیستان آجناها هن چنر در حطد تنیمهچن
 كلرحط كله نیو مهچنل سلخ كیسلرد اآلن در آجنلا نرلنیب یلخ كله ولرات هبتلر بلود در ذكلر ف لخوال
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 نیسللخ. پللس ونحصللر شللد اوللروز چنللرلخ كنللد نركلله نشللر ف لل یسلل كنیاتللخ و چنلل اخللتطیف
ض اتلخ و حمل  نل ول وطجكله اتلخ. و هلركس در رزد كه حم  ن ول فلیخ خن والیدر ا جملیس

ن جمللس یا یآورزد و هركس قدم بر دارد حسو یند خداوند عاو  ناهان او را ورن جملس حنشیا
د هلركس نظلر خلفروا یسد. و اوام مشا وخنو یاو و ین هزار حسنه برایچند یخداوند حه هر قدو

د. و ثلواب خلفروا یح خلدا حله او عطلا ولركنلد، ثلواب دوازده هلزار خلمت قلرآن صلح یعاه یحسو
لخ رد و  للوش حلله ف للخللا ن جملللس آوللدهیللمشاهللا كلله در ا یشللهار خللدا قللرار داده اتللخ بللرایب
 را ندارد.   آ ارش تفصخن جملس  نجاید كه ارمناج یشان وخ  وعرفخ ارد و حتصخدار یو

ن اتلخ كله هلركس امئله را شلناخخ، خلدا را یلسلخ، كلطم در ارنلا نخهبرحلال وقصلود ا
لال منل شان شلناخ  خداتلخ ویلخد كرده و شناخ  ارتوح  و  هلان می لو یداننلد چله ول یجهك
لن خ شناخ  جسن انیكنند كه شناخ  امئه مه یو شان اتخ كه در عاو عرض آودنلد و جمسك

شلان فلطن بلود و خكننلد و ا لاء ا یند و نكاح ولخمنا یروند و اك  و شرب و یان وردم راه وردر و
د ركن ین اتخ شناخ  امئه. و ا ر حه عذرت نظریشان فطن. حاشا، نه اخا اء آحاء و اجداد ا

ن یل. انشدكن حاهلل ا ر وعرفخ امئله مشلا امی و ید چه ورفهه ید، ورو حه متام دل خود حا ون حاش
شللان مهلله خنكلله اخرا دوتللخ داشللخ ههللخ ا و تللینك  یود و نصللارهیللمهلله  یتسللخنلله حاخبللود هرآ

آهذر هن بود یاتخ و اتن پدرش ابو الج اتخ و داواد   دانستند كه اوام مشا ا ش عیل یو
دند خاو را د ی فرزندان او بودند و جنگهانینه و حسن و حسخآهذر بود و آود در ودیو پسرعنك  

نكه خدند. پس اخدند حا وردم و عذادت او را دخو تلوك او را د دندخدند و تخاوت او را درو شن
او را  توانللد كیسلل یسللخ و منللرسللخ شللناخخ آن ب ر للوار. پللس شللناخ  او حللظك هللر كللس نرن

 عه او كه شعاع آن ب ر وار اتخ و شعاع آن ب ر وار از اوتلخ چنانكله فروودنلدرحشناتد وگر ش
كشعاع الشهس ون الشهسیش عه رعه را شر. و شنتنایو رلقوا ون فاضل   دخفروا یو و عتنا وّنا 
ر، پلس رلبلرد حله ون یمنل یپ ر از اشلعه كیسلرلشلانند اشلعه اولام. پلس غخنكه اخند ههخ اخ و یو
شناتلد وثل   یشناتلد از او ول یعه خلالّ و حعلد هلركس ولراحدًا وگر شل شناتد او را كیس یمن
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بوده اتخ در عاو ذرك آ ه  عهررد. پس حاال هركس شر  یض ورشعاع حعد كه از شعاع قذ  ف
ده بلوده اتلخ. و خلد آ له را از ف لاج  كله آجنلا دخلآ یادش ولخل، حله می لوج یوا از ف اج  اوام ول

د و خلآ یشلود و حله شلور در ول ید و وشلعوف ولخلآ یجان ورشود و حه ه ید وتحرك وركه شن نیمه
از اشعه نذوده، آ ه  شود. و اوا هر كس در ذرك  یاده وخاو ز شود. پس دوتیت یاد وخحرارت او ز

فههد و ا ر هن حفههد  یا منخفههد  ینه قلج او وعوجك اتخ كج ورشنود چون آج یاز ف اج  كه و
نه او ركند و ت یاو حاد و یكند از وحشخ و  لو یكشد و پشخ خود را راتخ و ی ردن خود را و

 كند. یكند و از آنكه هسخ تن ل و یكند و قلج او وحشخ و یو یتنگ
دانلد كله  یدانلد و ول یكلرم ول دانلد و صلاحج یقلدرت ول عه اوام خود را صلاحجرحاال ش

شللنود از اوللام خللود كلله  یكلله ولل نیاهلل النللاهره و اذن اهلل و مهلل نیداهلل الذاتللطه و عللخللاوتللخ 
ك اتقّلج یف یانا الذ دخفروا یو كنلد او را در هرچله  ی ولنیكنلد و متكل ی  ولیتصد ف اشا یالص ر 

ك اتقّلج یف یانا الذ دخفروا ید. چنانكه وخحفروا  انـا میانا ن ح انا ابـره دخفروا یو و ف اشا یالص ر 
د ون بودم حلا خفروا یو و انا الل ح انا القلن انا مغل القلن انا مغل الل ح دخفروا یو و یسیانا ع ووی
رر و انا الظاهر انا االول و انا اال دخفروا ی حه شهاده. و ورنیالنذ ج و آودم حا خامتردر غ یآهذریهر  

حنـن واهّلل االمسـا   دخلفروا یول ر ا لاء احلسلینرو اولام در تفسل .می  علـ و انا الغا ن و انـا حكـّل ی
از  یداند كه احد یداند؛ حلكه و یاده از آن وخخود حشنود ز یاز آقا لیتروهكتا هر ف  احلسن

اها و اشجار تا متام خب درسند حا آخ  خل  جن و انس حنورد و ا ر  خآ یعهده وصف اوام بر من
ن اتخ كه اوام فروودنلد آ له از ولا حله مشلا یاز ف اج   فته نشده اتخ. ا ی رنا، چخشوند ا

ك نقطله حاشلد. خلرتد از وا حه مشا وگر نصف اللف كله  ید منخفروا یاتخ. و و یرتد ترشح یو
خل ، و  لخ غایاد و عیر ك  و حاعد ارشانند ونخد وتواتره ثاحخ اتخ كه اخوهكتا از احاد

رات را در آجنا  تارد، ر  خر را خل  كرد  رنی  صفات خدا. چون خدا علر جاو   نیمهچن
امئه    خذاجد را در آجنا قرار داد. پس وقاح  امئه وار را هن در وقاح  خل  كرد و  نیتجك 
از ف اج   ان عیلرعر از اشعه او خل  كرد. پس شنیز در تجران نرعرد و وقاح  شخآفر ینرتجك 
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ر ولل ینرنللد و از خذاثللخ امئلله تللجخآ یجللان وللرشللوند و حلله ه یوشللعوف ولل عللیل شللوند. و  یوكللدك
نلد و خآ یجلان ولردن وزخرفلات آ لا و از خذاثلخ آ لا حله هراز شن ینران امئه تجرعر شنیمهچن

كنلد و  یشان حاد ولخا یكنند و  لوها یلخ امئه وا وحشخ وردن ف رشوند و از شن یوشعوف و
ا از وناتذخ اتخ هی  دوتترنكه وناتذخ ندارند. و  خكند ههخ ا یو یشان تنگخا یها نهرت
لخ ر، حه ذكر ف ینریرا از عل ینرخبواهد حشناتد تج ا از ونافرت، و هر اه كیسهی  دمشنرو  

د او رشنات یكرد، و یاش تنگ نهرن ذكرها وحشخ كرد و تین اوتحان كند. هر اه از ایامئه  اهر
شلود نلور از هلهلخ ههلخ  یر هلاهر ولرلاو زان و از حلج و حآلض ح لرترخ ون اتیرا. پس ا

خ و نار اتلخ و دوتلخ او مهخا شله در رشله در هبشلخ اتلخ و دمشلن او مهرنكه او قاتن ج ك
ن اتخ یرود. حاال ا یشه رو حه او ورشه در ا اعخ اتخ و مهرمه راكه دوتخ عیلیجهمن؛ ز
ت ّر وع ا سـ حّج عّ اند كه فرووده تن ـع وع ـا حسـنةیسـ جة و حضـض عـّیحسنة ال . حلاال جة ال

ن ی اتخ كه حه انیمشاها جا كرده اتخ و عطوخ او مه یها نهردر ت احلهدهلل كه حجك عیل
ن جملس. پس حاال كه از بركخ ید حه اخآود ینه مشا منردر ت د ا ر نذود حج عیلخا جملس آوده
د تا رن حاز شخ مناجید قذ  از اخا ز آ ه كردهشاءاهلل ا د انخا ن جمالس حاضر شدهیآن ب ر وار حه ا

نكله توحله خكنلد خلدا ههلخ ا یزد  ناهان مشا وث  بلرگ از درختلان، و توحله را قذلول ولینكه برخا
اتلخ؟ و عذلادت  نكه توحه هن عذادیخ الج. نه ا بن ای جود عیل یاخاتخ از در یا قطره
كنـمت اّولـه و یـا. ذكـر اخل وایخل یارت ولخلرات اوتلخ چنانكله در زرلر اتخ و اصل  مهله خرخ ر 

   ناهلان رجود اوام تو،   یاخقطره از در كخپس هر اه  امله و فرعه و وعانه و وأواه و ونهتاه
اتخ از جود آن ب ر لوار؛ وشلخ منونله  یا ن نشانهیسخ! ارجود او چ یاخد دررنررا پاك كند بذ

كند  یاز جود او هن پاك و یا كند وث  آفتاب، قطره یخروار اتخ. چون نور مشس هن روشن و
 یاخلدر ین ب ر لوار كله ووجهلایلان خلالّ ارعرخبشد مهله را. پلس شل ی   ناهان تو را و ور 

كذر چله حگلو كنند؟! اهلل یجود آن ب ر وارند چه و یاخجود او، حلكه خود در ؟! و حلال آنكله میا
و در حمكلخ ثاحلخ  االّوـةابـوا هـذه  انـا و عـّ آهذر فرولودی  ح رت ینیب یشان اه  اواوند. منخا
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ن وناتلذخ یلر خلود و حلا ارلان را وناتلذخ اتلخ حلا ونرعراتخ كه ولد جزء پدر اتخ. پلس شل
 ند.خآ یجان ورخود را حه ه یلخ آقارشنوند ف  یاتخ كه چون و

ر رللاو حاشللد چنانكلله ح للرت حذشلل اهراتللخ ا رچلله تلل دقریشرتلل عللیل غللرض كلله آل
حكر كافر اتخ ا رچله  از آل ون اتخ و آل ای یلفروودند حمهد ا رچه از صلج ابوحكر اتخ و

ر صلالح رلن عهل  غیلسلخ و ارن پسلر تلو نیلحاشد. چنانكه خدا فرولود حله نلوح كله ا دقریشرت
د خافزا ی هركس از آل اوتخ بر هبجخ او ومیر را حگوجراو لخ ح رتراتخ. پس هر اه ذكر ف 
ر و و هركس از اوالد ای  یكه از برا اند و وراتی ن غلو كردهشاخد اخ و یشود و و یحكر اتخ وكدك

ا كله ف لاج  خدانند نعوذحاهلل. آ یرا خدا و شان عیلخند اخ و یكنند دروغ اتخ و و یذكر و عیل
ر از رل غمی لوج ینكله منلخا غللو ممكلن اتلخ و حلال اخل؟ آمیا فههد كه حداند وا غللو كلرده یرا و عیل

انا عغـا  كه ح رت فروودند یثخ حدمیر كردرا، و خود ونتش ی رر از كطم امئه چركطم خدا و غ
د فرتتاده شده اتخ از جانج خلدا بلر خلل  و امئله، اوصلمی وج یو وا و ا حمّمایون عغ اء ر حممك
ز حل  را از رلد و مترن حاشد. حلاهوش حاشلیر از اركه اعتقادش غ ند. پس لعنخ خدا بر كیسخاو

ال رخ ده اتخ. جاهیلیدر كجا تاب ید آثار اذهرنرد و بذررت را حگشاجرد و چشن حصرحا   حده
ال رلسلخ خرن حلاالتر و هبتلر نیلالآاللج كله قسلن از ا العلیلدارم، واهلل  اتلیتخال ررلنكند كه ون خ

كله مهله  و ولعلون اتلخ كیسل تـرأسخولعـ . ولعـ . وـن  نكله اولام فروودنلدخاتخ ندارم ههلخ اخر
 قش حگتارد.رحارش را بر دوش رف

كله شلعاع حارلوتق یولواللخ رون نشر ف ل ، وقصود كیلیحار ر رلد وثل  ونخلان اتلخ چرا
 اتخ كه نیخ ون در عاو مهرده شود. پس خاصخ  جوارح او انوار دردرخشنده حاشد و از  

م شلود و هلركس دمشلن او  ی از برامیلخ منارنشر ف  دوتتان او تا هلركس دوتلخ او حاشلد خلخك
 حا كیس ر از نشر ف اج  دعوایرز دهند ومونان ح  را از حا  . و ون غرحاشد غهناك شود و مت
دارنلد كله  ین اتلخ كله چلون ولردم دوتلخ ولیلحلا ولن دارد از ا دعلوای ندارم، پلس ا لر كیسل

شود.  یان كوچك وخآقا یها رهین جملس و دایشوند در ا یلخ اوام خود را حشنوند،    ورف 
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حگلو كله  ی ررا و چنا خند وگو اخ و یخواهن و حه ون و یكنند كه ونذر و حمراب و یپس  هان و
اتخ او و خا و ررشان، حلكه از  ند دنخاتخ را حه اخ. و حال آنكه ون وا  تاشمت رمیخواه یوا و

شلوند و  یرم و حاز مهه وتف  ولر  یزم و دواغ خود را وی ر یداند و یوعاشرت حا اه  آن، خدا و
 و می و یچه ورد كه رند و عذرت  ركه بذ یات، كجاتخ چشههیات ههیكنند. ه یرو حه ون و

 .می و یكه و یاز برا
آهذلر و اولام و ركلن ین اتخ كه واجج اتخ بر مشاها وعرفخ خلدا و  ی، كطم در ایحار
د ولكن عذادت رشان را، واجج اتخ بر مشا كه ا اعخ آ ا را حكنخد اركه شناخت نیراح . و مه

عذادت اتخ  یور و نواه  اوار مناز و روزه اتخ،  نید. و اوا عذادت خدا نه مهرر خدا نكنرغ
نـا و  ایل یوـن امـض  له  وش داش  حه تخن تخنگوتلخ مهچنانكله اولام فرولود و از آن

كــا. النــا و  كــا. النــا و خفقاعغــاه فــا.  طا. ینطــو عــن الشــخنطــو عــن اهّلل فقاعغــا اهّلل و ا. 
حدهد او را عذلادت كلرده، پلس  د هركس  وش حه تخن تخنگویخفروا یو طا.یفقاعغا الش

طان، رد، خلدا را عذلادت كلرده و هر لاه از جانلج شلخلاه تخنگو تخن از جانلج خلدا حگوهر 
لخ كللردن ر للله نشسلل  در جمللس علللن اتللخ و  للج ف لل طان را عذللادت كلرده. و از آنرشل

  عذادات اتخ و خدا هن مهله راتخ و  لج علن كردن اتخ. و اوا  لج علن اف   از  
كـّل فرمـة  دخلفروا یفه كه ولخه شرخن آیدر امشاها را اور فرووده اتخ حه  لج علن  فلـوال ن ـر وـن 

كـّل وسـلن و   ـة عـّخ لـج العلـن فر آهذر هن فرووده اتخیو   نیالا ت ّق وا یفیوفن  اج ة ل
فهن و  یكرز فرووده اتخ هركس نرو ن كل حال  ة عّخ لج العلن فر دخفروا یز ورو ن وسلهة

ا لغوا  ز فرووده اتخررد، كافر ورده اتخ؛ و نرا  علن نكند و رصحخ حدن داشته حاشد و حتص
  عذادات رد كه واجذتر اتخ از  ركن ین اورها چگونه  لج علن منیپس حا ا نیالعلن ولو حالص

خ  تاشته حاشد بر مشاهلا حله اخا كرده مشا و خود را حه هاهر رایض نكله خد. و حاال هر اه خدا و ك
اتخ  انصایف خ یخد،  اخ برونید حه چخده اتخ كه نذاك قرار داخمشا نزد یاآلن علن را از برا
خ  تارده اتخ و خن خبواهد و او را  لج مناید. حاال هركس دركه  لج او نكن د، خدا بر وا و ك
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خواتلخ در  یرد. ا لر خلدا ولرلد و از ولا حگخلاید بخلن را در نزد وا قرار داده اتخ. پلس حاین دیا
ن عللن كلرده اتلخ، چله یلحلاال خلدا ولا را حاول  ا داد. ولكلن یگر هن قلرار حدهلد، ولخد جای
 یهلا تنگل نهرا رچله  لوهلا حلاد كنلد و تل وااتاهن اهّلل ون ف له ساو. الناس عّحیام  كنند؟ یو

 وطلاب  كتلاب و می لو یخواهلد نكنلد. آ له ول ی كنلد و هلركس منلنیخواهد متك یكند، هركس و
خ اتخ و احاد همی و ید امئه، و آ ه وخت ك هن نلدارم  مخسه اتخ و توق  از كیس  وواف  ادلك
سلخ رد كله نخلدرد. پلس هر لاه فههر كه مهه حقدر خود حفههمی و یو ید.  ورخكه حله حله حگو
بررتد تا حفههد. واالك ا ر آ ه  فلمت  د كیسرد و ا ر هن نفههرر از كطم امئه، قذول كنركطم ون غ
عه و برهان واضح، از رو عق  و ا اع ش   آفاق و انفسراز قرآن و دل یه حممكخاود حا آروواف  ن
   ولردم وعلینرلتوانلد حقلدر حوصلله   یده اتخ وركه حه اص  وطلج رت د و كیسخریون ن ت

ن وساج ؟ برو محد ید تو را چه حه اخ و یدهد و و یكه جواب وسأله را من كند وطلج را. و كیس
ن اشتذاه اتخ و حه ی؛ ایهفه یات را درتخ كن و شك و تهو خود را درتخ كن، تو من و توره

لخ بلر مشلا  لتارده و عللن را نزدراص  وطلج نرت ك كلرده اتلخ حله خلده اتخ. هبرحال خدا و ك
اده كنلد بلر مشاهلا نلور خكه كراوخ فرووده حه مشاها تا خدا ز ن نعهیتید خدا را حه ارمشا، محد كن

رد. پلس حلاال كله رل  یول د خدا نعهخ را از مشارد. و ا ر كفران نعهخ كنختر شو خود را و نورای
خود  یلخ آقارد حه جملس علن و ف راجید، برونهاج یخدا ورمحخ فرووده اتخ حه مشا، كوتاه

د تلا حله دو رل  خلود هلن حگوجرلال خلود و حله رفرلد حله عخلا اد  رفتلهخلد و آ له خد و بروررا اخت كن
شلان حلتر خد اخدن حه اهل  خلود تلا شلاررتان یكخ لج علن و  یكخد: رواجج عه  كرده حاش

 كنند.
نلور اولام  نكه ف   اوام اعلینخ: اول امیاز ف اج  را حه مشا حگو خواهن حعیض یحاال و
دارد و  ك وعینخلخ و فاض  رو ف   و ف  ادیخز عینخاتخ. پس ف    ادیخاتخ و نور ز

ده اتلخ در یلانلد كله تاب كلرده كنلد و نورخبشل آن اتخ كه نورخبشل ادیخاند و ز ادیخنا زخا
ف نلور تلا   ركند، از لط یمن ف نورخبشرء كث د كه یشرن را هن حدانی  هزار هزار عاو. و ار 
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د رلنیب یكنند هرجا را كه حتاحند. منل ینا روشن وخشود وث  چراغ و وث  ،ر و وث  آفتاب كه ا یو
نلدارد و  ادیخلسلخ زرف نرلسلخ و هرچله لطرف نرنكه لطخكند ههخ ا یرا روشن من ییآجر جا

 كند. یخ خود را هاهر وخسخ،  ارا نرمنرغ
 كه حلاب هلزار حلاب از عللن میحه مشا حگو یا ك قاعدهخنجا لكن خسخ در اخا قهرحاال دق

اتلخ و ورتذله  ییك  خلقخ ته ورتذله اتلخ: ورتذله اعلط یحاشد. از حمكخ حالآه خدا از برا
سلخ كله ردر او ن ف اتخ و آنقدر نورراتخ. و ورتذه اتف  او كث یاتخ و ورتذه اوتط اتفیل
ر كند حلكه خود او را هن چ یررغ كند. و اوا اوتط او آنقلدر نلور دارد  یگر روشن وخد ی ررا ونوك

چ ررمناتلخ و هلرآنقلدر نلور دارد كله مهله او غ د. و اولا اعلیلخلر را حنهارلكه خود را هاهر كنلد و غ
شلده اتلخ كله  فرلآنقلدر لط ینیب ین شعله چراغ اتخ كه ویا یسخ. و وث  از برارخودمنا ن

 شده اتخ در نار: شده و فای اتخ وكلكس ینده آتش اتخ واالك آن دودخكجا مناخ
 چونكلله داد انللدر ره نللار آ لله داشللخ

 

 نلار هللن اوصلاف خللود در او  تاشللخ 

 

را روشن  یا وث  چراغند كه حجره ن ورتذه چندوقام اتخ: وثًط حعیضیا یو اوا از برا
وثل  واهنلد  كنلد، و حعیضل یخانه و ا راف خانه را روشن ووث  وشعلند كه  كند، و حعیض یو

هن  كند، و كیس یدند كه مهه عاو را روشن وروث  خورش كند، و حعیض یرا روشن و یكه عاه
 كند. یهسخ كه مهه هزار هزار عاو را روشن و

قلدر نلور  نیرمنلا، و مهلرورتذه اوتط  ره اتخ كه هن خودمناتخ و هن غ یو وَث  از برا
 ان كند.خان كند و ا راف خود را هن مناخد كه خود را منادار

رمناتللخ و نله خودمنللا، و او را هللن رورتذلله اتلف ، آجللر اتلخ كلله نله غ یو اولا وَثلل  از بلرا
رنلد كله رآنقلدر فق د حعیضلرلنیب ینند؛ منلرخ خودمناتخ. حاال وردم مهچنخاند  اخمنا یو یگرخد

سلتند رر نرلقدر  تران خود دارند و حمتاح حله غح شود و حعیض یگر وتكف  احوال آ ا وخد كیس
انلد: ولثًط  دارنلد چنلد ورتذله ادیخنا كه زخدارند. و ا ادیخز هن ندارند، و حعیض ادیخولكن ز
كند و  سخ نفر را غینیتواند ب یهسخ كه و كند و كیس تواند ده نفر را غین یهسخ كه و كیس
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كنلد و  تواند هزار نفلر را غلین یهسخ كه و كند و كیس تواند صد نفر را غین یهسخ كه و كیس
 كند. تواند مهه وردم را غین یهسخ كه و كیس

از لطاجف اتخ نه از كثاجف  ادیخ، و زادیخپس وعلوم شد كه كهال در نور اتخ و ز
قلدر اتلخ كله  نیچلراغ مهل ادیخلاتلخ. ولثًط ز ادیخلهن حقدر رتذه صاحج آن ز ادیخو هر ز

لخ رقلدر اتلخ كله علاو را روشلن كنلد. پلس ف ل مشس آن ادیخو زا راف خود را روشن كند 
ك علاو خللخ ،ر بر وشلع  حقلدر ركند و ف  یشتر روشن ویقدر اتخ كه ب نیوشع  بر چراغ مه
بلر  لخ كلریسرنلور اوتلخ و ف ل ادیخللخ مشلس بلر ،لر حقلدر زركنلد و ف ل یاتخ كه روشن ول
حقلدر  علرش بلر كلریس ادیخلتلخ و زد نلور اورر اتلخ و خورشلرن اتخ كه او ونیمشس حقدر ا

 بللر عللاو اول حقللدر نللور میلخ عللاو دور ف للنیاتللخ. و مهچنلل خ كللریسخللخ عللرش و نورخللررون
پلس از  ی علاهنینلور اوتلخ، و مهچنل ادیخل حقلدر زمیوم بلر علاو دورلخ عاو تراوتخ و ف 

ن اتخ بر هزار هزار عاو، شاخنور امئه بر هزار هزار عاو حقدر نور ا ادیختا هزار هزار عاو و ز یعاه
 ن.هیاهلل عل و خدا هزار هزار عاو را از نور امئه خل  كرده اتخ تطم

كشللد و  ی خللود را از آب وللمیهسللخ كلله  للل  اتللخ وقللام ومونللان، وللثًط كیسللنیو مهچنلل
 خ كننللد و حعیضللختواننللد ده نفلر را هللدا یولل كننللد و حعیضل یخ وللخهسللتند دو نفللر را هلدا حعیضل
 خ كننللد و حعیضللختواننللد صللد نفللر را هللدا یولل خ كننللد و حعیضللخنفللر را هللدا سللخیتواننللد ب یولل
 خ كننللد و حعیضللختواننللد صللدهزار نفللر را هللدا یولل خ كننللد و حعیضللختواننللد هللزار نفللر را هللدا یولل
 خ كننللد و حعیضللختواننللد دو عللاو را هللدا یولل خ كننللد و حعیضللخرا هللدا یك عللاهخللتواننللد  یولل
هسلخ كله هلزار   چهار و پنج تا هزار علاو، و كیسلنیو مهچن خ كنندختوانند ته عاو را هدا یو

ك ولن ولس را خلاتلخ كله  یررك اكسلخلر، ر اتلخ اكسلنیكند. و مهچن یخ وخهزار عاو را هدا
هسلخ كله صلد ولن  یرركنلد و اكسل یهسخ كه ده ون ولس را  لط ول یرركند و اكس ی ط و

 یرره صد هزار ون و اكسهسخ ك یررهسخ كه هزار ون و اكس یرركند و اكس یوس را  ط و
هسخ كه مهه هزار هزار  یرر خمتلف اتخ تا اكسنیكند، و مهچن یك عاو را  ط وخهسخ كه 
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  ووجلودات را  للط رلر اعظللن اتلخ و  راتلخ كله اكسل یرركنلد. ولكللن اكسل یعلاو را  لط ول
 كند. یو

خ خشلان اتلخ هلداخكله در ا ینلور ادیخلك حقلدر زخل هرنید كه ولمونرحاال پس دانست
كله  یا هخلن وطللج را شلرح فرولوده اتلخ در آیلتواننلد و خلدا ا یكله ول یكنند ولردم را حقلدر یو
شللان حقللدر خك از اخللو حلله هللر  النــ ر رج ن وــن الظلهــات ایلخیــن اونــوا یالــذ اهّلل ویل دخللفروا یولل
  رلده حله  یلخ كنند وردم را. پس نلور خلدا تابخان داده تا حسذج آن نور هدامیتشان نور ارقاحل
هنیومون قلوب   رلد حله  یلد روشلن كلرد او را. پلس نلور خلدا تابیلكله تاب یا  و از آجنا حله هلر ذرك
د نور چراغ رنیب یان شدند. منخخ او روشن كرد و منارها را حقدر قاحل نهرقواح  تا مهه آج یها نهرآج
مهه عاو و  تاحند بر یكند هرچه را كه حه آن حتاحد و آفتاب و واه و یان وختاحد حه ا راف و منا یو

از  و نلور كلریس كنند عاو را و حال آنكه نور واه از مشس اتخ و نور مشس از كلریس یو نورای
تا هزار هزار  از عایل  نور هر داینیوم و مهچنر از تمی و عاو دومیعرش و نور عرش از عاو دو

آهذر از یآهذر و  یو امئه از نور  اء از نور حدن امئه راء و انذرعاو، و نور هزار هزار عاو از نور حدن انذ
نور خود زده اتخ كه  یاز برا ده اتخ. خداوند عاو وَثیلینور خدا. پس نور خداتخ كه تاب

كهشكو  فد خفروا یو زجاجة الزجاجة  ا وصغاح املصغاح یفهیاهّلل ن ر السهوات و االرض وثل ن ره 
كوكـج درّ  بة یتونــة ال شـرمخومــا وـن شــجر  وغاركـة زی یكأّّنـا    و لــومل  یضـخهتــا خكـاد زخة یــو ال ار

. می  عل  رب اهّلل االوثال للناس واهّلل حكل یخشا  و خاهّلل لن ره ون  یاهین ر  متسسه نار ن ر عّ
 یاتلخ كله در آن چراغل نا، وَثل  نلور او وثل  فلانویسرآ ا ا و زو یخداتخ نورخبشا عینخ

اتلخ درخشلنده كله روشلن شلده  یا ا تلتارهخلاتلخ.  و یحللور یاتخ و آن چلراغ در وردنگل
ك خو نزد اتخ و نه غری تونه اتخ كه نه شریقخكه آن شجره شجره ز اتخ از شجره حابركیت

اتلخ بلر نلور كله  یاتلخ كله روغلن آن روشلن شلود هرچنلد كله َولسك نكنلد او را نلار؛ و آن نلور
 ید علاو از بلرازند خداونل یخواهد و وَث  و یكند خدا حه تذج آن نور هركه را كه و یخ وخهدا

 داناتخ. ی روردم و خدا حه هر چ
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 تلا می لو ین قاعده رتول خداتخ وید، اخكمن كس  نشو یحاال هر اه وطلج را تكرار و
ده حاشلد، رهلن شلن تازه آوده حاشد حشنود و ا ر كیس ده اتخ حفههد و ا ر كیسرنفهه ا ر كیس
 ول خدا كردم.فههد. و ون وتاحعخ رت یاز او و یگرخد شنود و وعین یحاز و

نكلله تللراوش ركنللد و مه یاو تللراوش ولل ادیخللدارد و ز ادیخللد كلله علللن زرهبرحللال دانسللت
. حاال هر اه نور خدا بر یفهه یآن را، و ا ر تراوش نداشته حاشد تو من ادیخز یفهه یكند تو و یو

تو و تو را روشن نكه حتاحد بر خوگر ا دای ینور خدا را من ادیخنور خدا را و ز دای یتو هاهر شد و
نلد و خان ف ل  خدارعراء و شلرلر از خداتخ ف   خداتخ، پس امئله و انذركند. حاال آ ه غ

ان از رعرانلد. پلس شل اء نور امئهراء و انذران از ف   انذرعراند و ش اء از ف   امئه خل  شدهرانذ
لحران رتلرعرشلان حله شلخانلد، پلس آ له از ا ف   نور امئه خل  شلده خ از اتل یده اتلخ ترشك

ر بلر رلاو   در پشلخ تلر ح لرترلكه ی  فروودنلد روزرلد كهخد كله در حلدرنیب یف   اوام. من
؟ قـةیوـا لـك و احلق قخ؟ فروودندرسخ حقرقة؟ چرتوار بودند، پس عرض كرد وا احلق یشتر

ا خلكند؟ و حعد عرض كلرد آ یرا حمروم و تاجیل ا وث  تو آقایخقخ؟ عرض كرد آرتو را چه حه حق
توانسلخ حفههلد،  یقلخ را هلن منلر؟ چلون كاول  نذلود و حقولویل یج تلخك تلو اسمت ون صاحرن

رتلد از ولا حله مشلا وگلر  یولكلن منل هسلیت ح رت هن خنواتتند دل او را حشلكنند فروودنلد حلیل
ح   یسخ، و  ررن ی  حند یسخ و  رر  جسارت كرد و جسارت از ادب نر. ولكن كهیترشك
ند خدا رمحخ كند خن نذود كه حگویرد ا ر خوف اكه عرض ك و ادب حا تلهان بود وقیت یحند 

حللاره تللو حللریف ینلله وللخقاتلل  تلللهان را هرآ وب. ح للرت فروودنللد یللحمنللخ ا ی، امیعظلل  فللمت در
د تا حدامن و حال آنكه خود وصف را تلهان؟ عرض كرد حفرواجخوب یسخ حمنخ ارچ دای یو

 شتر حفههد.یخواتخ ب یدانسخ، و یمنوده بود ح رت را، و و
 ادیخللز لخ و اعللینرفاضلل  و ف لل  اتلخ وعللیننیان ف لل  اواونللد و مهللرعرل شللهبرحلا
نداشلته  ادیخلداشته حاشد بلر ولردم. ا لر ز ادیخسخ اوام زخاواوند و حا ادیخشان زخاتخ و ا

 صاحج قدرتند و صاحج تخاوتند میدان یسخ. پس حاال كه ف   دارند ورحاشد كه اوام ن
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ج و ذات رند و صاحج نفس  خكورصفات ن و صاحج عدلند و صاحج علهند و صاحج
 الذنلد و خلود  بلن ای ان كاول ، خلود قلدرت علیلرعرشانند. ذهتا شلخذند و ف   اوام هن ار 

خلواهن شلرح  یاز صفات امئله را ول یشانند. حاال قدرخف اخشانند و خود ذات شرختخاوت ا
 نیالعل یآنكه حله رأ یرااز ب یا لخ آن ب ر واران و وقدوهرد در وعرفخ ف خرت شوركمن تا بر حص

ر رلاو ونكلر خلود ح لرت چ ولیترن اتخ كه بر مهه مشاها واضح اتخ كه هید وطلج را ارنربذ
آهذلر بلود و ینله و پلدر او ابو اللج بلود و داولاد  خدانند كه آن ب ر وار آود در ود یسخ. مهه ورن

اتخ  یارردانستند كه صاحج علن حس یده بودند، و ورده و شنخشجاعخ و تخاوت او را د
نكلله خشللتر اتللخ، مهله اقللرار حلله ف للاج  او داشللتند وگللر ایدانسللتند از مهلله ب یو عذلادت او را ولل

قللدر نللور  نیل فتنلد او خللود ا یولل كلرد. حعیضلل یاز ف للاج  او را وللثًط انكلار ولل ك ف لیلخلل هركیسل
خ حكنلد نداشلخ، ولكلن ولا خخ كند ولكن آنقدر كه وردم را هن هلداخداشخ كه خودش را كفا

  ووجودات اتخ. هرچه ووجود شده از نور او ووجود شد و نور او در دل رر  ر او ونمیدان یو
 كه جا كرد ووجود شد. حد نگفته: یا هر ذره

ه را كللله حشلللكایف  دل هلللر ذرك

 

 ینیلللللان برلللللش در ویآفتلللللاب 
 

كننده مهه عاهها نذاشد و  خخخواهند او هدا ین اتخ كه ویكه حا وا دارند ا یحاال نزاع
كله   ندارنلد. حعیضلنیبل  ندارنلد و چشلن شلاهنیبل ن اتلخ كله چشلن وحلدتیلنلا اخا ناخویش
گلر خد یدنلد كله آولد و ولرد و وقلاوخد ی جسلهنیرونلد، او را عل یند و از جسلن حلاالتر منلرجسهان

اندك حاالتر  اند. و حعیضخمنا یخ خود را وخدند و  فتند  اد  اخاو و او را  اد د ینند برایب یمن
ر را هللن رلانلد و غخمنا ینلد خلود را وللخ و یننللد و ولیب یدنلد و ولخرا وثل   للره آتلش دانلد و او  رفتله
دنلد و خد یانلد و او را وثل  چلراغ ول حلاالتر رفتله انلد، و حعیضلخمنا یقدر كه دور او هسلتند ول نیمه
دانسلتند  یاو را وث  وشع  و خ كند. و حعیضختواند هدا یشتر منیرا ب یتخك والخ فتند وثًط  یو
از وردم  ین قول و كهی حه انیلند قاجلرشود. اوا قل یافته وخ خخفتند حه هركس حتاحد، هدا  یو و

حداند  كه او را وث  كریس ار كن بود كیسردانستند و حس یبودند كه او را وث  آفتاب عاهتاب و
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  تانیا چهارم و مهچنخوم را تخ میكه او را وث  عاو دو كه او را وث  عرش حداند و كیس و كیس
هزار هزار عاو حداند و حال آنكه هزار هزار عاو از نور نور حدن آن ب ر وار خل  شده اتخ و اول 

عه كاو  بود و او شعاع اقرب حه اولام اتلخ. و چلون هلر ركه از آن ب ر وار صادر شد، ش ینور
 ذلهیاند و اشلعه قر ذهیاند، ذهتا مهه اشعه پس از اشعه قر كه خل  شده اتخ اشعه امئه ی رچ

ر اتخ راتخ كه از ون یهیانند و شعاع حدرعران كاو  اتخ. پس اص  اشعه، شرعرپس از ش
كشـعاع الشـهس وـن الشـهس یشـ مهچنانكه اوام تو فروود  گلر فروودنلدخد دخو در حلدعتنا وّنـا 

كهاخ ّبنا   ب ر واران نیغرض نور امئه وث  چن  صل ن ر الشهس ون الشهس.خ صل ن رنا ون ن ر ر
د خلسلخ كله نلور خلدا ف ل  حارن ین و شلكهیعلل اهلل خدا وث  امئه ا هار تلطم د حاشد و نورخحا

ان كاولند. نور خدا ا ر ف   نداشته حاشد كه  ره اتخ، رعرداشته حاشد و ف   نور خدا، ش
ن و ان رلاتلخ كله و یشود. پس او نور یعه كاو  ورشود ش یپس نور دارد و نور خدا كه جمسك

ن در وخر خدارود. پس امئه نو یوردم راه و ن خان وردم و ارند و جمسك شان ف   نور اواوند و جمسك
حله  ید؛ پس در هر عصرخآ یرون ویكه خبواهد ب روند و اوام حه هر صوری یان وردم راه وردر و

دنلد آن خد یدادنلد و ول یاحا لا دوتلتان خلود را از وهلكله جنلات ولیآودنلد و در ب یدر و صوری
اولام تلو بلود و هلر وقلخ خلدوخ  یاز نوكرهلا ی  نلوكررلآنكله جذرجب ر وار را. چگونه نله و حلال 

  حه صلورت اعلراینیآود و مهچن یاز دوتتان بود و یكخكه  ه كلیرآود حشك  دح یآهذر وی 
 آود. یگر وخد یآود و حه صور ا یو

ن شود و حه چشن برء لط شود كه یش ینكه وخد اخدرحاال كه فهه شلود  ید، ولخایف جمسك
افته شوند خ خخحاشند هدا یو كه جسهای ان وردم راه برود تا كسایرم هن در ولخ اواركه ف 

 د.خهن در آ و حه ودارك جسهای
شود،  یاتخ كه حمو و لیترا ف خلخ اتخ: رلخ دو ف ر كه ف میخواهن حگو یحاال و

اتلخ، تللا  لخ زحللایرشلود وثلل  ف ل یكله حمللو ول لیتروانلد. ف لل یول اتللخ كله حللایق لیترا ف لخل
عه روانلد شل یول كه حلایق لیترشود. و ف  یحمو و كین یكه قط  و نیلخ اتخ و مهرف   وی یو
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للن در و لخ اوللام را، رن ف للیللرود. پللس هللركس شللناخخ ا یان وللردم راه وللرللكاولل  اتللخ و جمسك
مشا حاال حلس اتلخ،  یقدر از برا نیشان و مهخد در وعرفخ اركن یشناخته اتخ خدا را. تع

او كافر  االنكار ل  اجله هو الك ركند حه وصداق  لخ عیلرر ف د كه هركس انكارقدر حدان نیمه
د كله حله خعه كاو  كافر اتخ. هسخ در عواو حقدر پنج شش حلدركننده حه ش اتخ و نصج

س النامج ون نصـج یل دخفروا ی له و ره از آنرخ حخك و غرن و هون وارد شده اتخ از شیا
علـن خحمّمـا بـل النامـج وـن نصـج لكـن و هـو  ا  و الاحضض حمّمـا ق ل ایّن خجتا احاا   لنا الّنك لن

ك ـرمیـالسـلها. حّبـه ا دخفروا یو و عتنایاّنكن تتوّلونا و اّنكن ون ش گلر در خد یثخو حلد ا. و حض ـه 
و  االنكــار ل  ــاجل ن هــو الك ــر ف امئلله اتللخخللكلله در تعر حصللاجرالدرجات اتللخ در جللای

اولخ خلدا را كلرده حاشلد كله روز ق رنیعذلادت ثقلل لخ عیلرد اتخ كه ا ر ونكر ف خحد
وــاعهلوا وــن عهــل  و مــاونا ایل كنللد مهچنانكلله خللدا فروللوده اتللخ یاعهللال او را هذللاء ونثللور ولل

 در نیلخ كفلر اتلخ. مهچنلراز ف ل ی رگر هسخ كه انكار چخد یثخو حد فجعلناه هغا ا  ونث را  
اثـو  خلوای یرنلد ولر اعتقلاد انی حله مهلنید وسللهخلاعتقاد كه حا یدعا حاالعهـال و ا. زكـ  و ال

اراهـا ونج تهــام حـه و االمــرار ح  ــاجله و القغــ ل وــن محلهتــا و ختــه و االخو ا. مــلح  ااّل بوال ة یلیــال
و  نیتقّبل اهّلل ون املّتقخاّّنا  دخفروا ین را خداوند عاو فرووده اتخ كه ویو شرح ا  لرواهتامیالتسل
ق ر اتلخ هرقلدر كله رلكردن در وال غ رام تصرفكنند از حرام، و ح یند كه اجتناب ور كساننیوتك

یق حاشد. حاال هر اه دو  ول از وال وردم كیس  تصرف كند، حرام ورتكلج شلده اتلخ و آن ولتك
لخ اوام خود ركه انكار ف  شود. پس انشدكن حاهلل كیس یقذول من چ عذادیرسخ و از او هرن

غلرض خلدا كلرده و خلطف  ن تصلرف دریلشلود؟ حاشلا، ا ین قذلول ولیلاز ا ی را چخرا حكند، آ
 ن بود وقدوه.یغرض خدا كرده. ا
 و میر كند، بر وا الزم اتخ كله او را كلافر حلدانرن اتخ كه هركس وا را تكفیو اوا وطلج ا

 و می دارنیقخن خود ینكه وا در دخ. ههخ امیكن یر منرر نكند، وا تكفروا را تكف كه كیس یواداو
ه حشلود كلافر اتلخ و او ونكلر رلن اواویلهلركس ونكلر د ه اتلخ ورن اواوین وا دی كه دمیدان یو
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قلًة رانند. پلس حقرعرلخ اوام، شلرد كه ف خدرلخ كافر اتخ؛ و فههرلخ شده و ونكر ف رف 
 عذادات، اقرار حه ف اج  اتخ. ونكر اواوند و شر  قذویل

یق ، هر اه از جهخ دو ول شخیصمیحاالتر برو ی قدرمیخواه یحال و نذاشد و اعهال  وتك
آهذلر یمن  رلد بذرشتر اتخ. حاال حگوجیلخ هفتادورتذه حروتش برقذول نشود، الذته انكار ف او 

نكله خلود امئله خا كه نذود، ههلخ اردن ین؟ برایا ههخ دخد كرد را شهردندان خود را ههخ دن
حلله كفللار  ك شللرحخ آیخللنلله خخ داشللخ هرآرللنللزد وللا قاحل ا حقللدر حللال وگیسللرللانللد ا للر دن فروللوده

 كلافر شلوند، آنقلدر حله كفلار نین نذود كه ضلعفاء ولمونیند ا ر خوف اخفروا ی. و ومیدرچشان یمن
ك خل كله میكلرد یر ولرلقلدر فق  را آننیكردند و ولمون یخانه خود را از نقره و ی كه تقفهامیداد یو

ر از حجك و را غخان بود كه اوام در جواب تاج  فروود آمیا ینداشته حاشند. و ا ر برا شرحخ آی
نلا خش از ایان، حجك حله خلدا و حآلض حله دمشنلان خداتلخ و  لمیهسخ؟ پس ا ایمیحآض ا

امئله اتلخ. پلس ههلخ نشلر  خدا دمشلین امئه اتخ و دمشین خدا دوتیت عرض كردم دوتیت
ن بود كه اوام را حشناتلند یج خود و ورادش ارلخ بود و صذر كرد در راه خدا و در راه حذرف 

ّبـك و ا. ملیـا الرس ل حّلغ وـاانزل الهیااخ د خدا فرووده اتخرنیب یوردم. من ت عـل مفاحّلضـ   ك وـن ر
كن  وواله ف ـذا عـّ ر خن فروودندیپس در غد رسالته وـواله الّل ـن وال وـن وااله و عـاد وـن  ون 

ان میلن مشلا و حلس، و هلركس ایل اتلخ دنیپلس مهل عاداه و انصر ون نصـره و ارـذل وـن رذلـه
اولام  ینیب یاو هسخ. من ی  عذادات از برارو ثواب   كند یج منرچ عه  او عرداشته حاشد ه

ت ّر وع ا س حّج عّ دخفروا یو تن ع وع ا حسنةیس جة و حضض عّیحسنة ال  عیل دوتیت جة ال
نف   چ ثوایراتخ كه حا او ه یاو  ناه رتاند و دمشین یضرر من یچ  ناهراتخ كه حا او ه ثوای
 یدر پلا رود؛ شخیصل یان ولا حله جهلمن منلرعرنفر از ش كخگر فروودند خد یثخرتاند. و در حد یمن

ان وا را حه هبشلخ رعررود؟ فروودند خدا ش یهن حه هبشخ و ا وث  ون كیسخونذر عرض كرد آ
نكه قسن راتخ خدانند وگر ا یچ از وعرفخ اوام منره هرفه حقخه را، و  ارفه حقخ ا برد حیت یو
شان. حلاال خدمشنان ا تان اوام و دمشیندوت ن اتخ رر دوتیتیاتخ. پس ا شان حب  عیلخا
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اتلخ و حآلض  اتلخ و حآلض دمشنلان او، و كلافر كفلر او حآلض علیل انش حلجك علیلمیومون ا
لار. پلس ادوتتان عیل ان حلجك میل. نعهخ اتخ حجك او بر ابلرار و نقهلخ اتلخ حآلض او بلر كفك

كنـمت اّولـه و ر یـا. ذكـر اخل خلوای یارت ولخلن اتخ كله در زیاوتخ، ا اوتخ و اص  كفر دمشین
د اصل  آن رذكر شود، مشاج یررتادات ون، هر اه خ یا امله و فرعه و وعانه و وأواه و ونهتاه

رات آن ب ر وار اتلخ و اصل  مهله رآن. و اص  مهه خ یو ونهتا یو فرع آن و وعدن آن و وأو
و شللهادت  آهذللر و شلهادت عللیلیشلرور احللاحكر اتلخ، و مهلله وقصلود از شللهادت دنلدان  

حكلر و عهلر اتلخ. و  و حآلض ای ان، حلجك علیلمیلان بود. و امیر امئه ههخ ایداء و تادالشهرت
 دارد و هر اه كیس یرا شناخخ دوتخ و یكرن حجك و حآض، فرع شناخ  اتخ. هر اه كیس

كنـزا  ل  دارد. پلس مهله غلرض خلدا از یرا شناخخ دمشلن ول یحد اعـرف  ا  فاحغغـ  ا.یـكنـ  
 اتخ. شناخ  اعرف یفخلق  اخللو لك

آهذر فرتتاد و پنج كتاب فرتتاد، یسخ و چهار هزار  یحاال انشدكن حاهلل، خدا صد و ب
ن؟ الذته مهله ولراد هیعل اهلل ا ههخ شناخ  امئه تطمخض و نفاس بود را ههخ شناخ  حخآ

ن ولك را هبن حمتاح كلرده اتلخ تلا یشان اتخ. مهه اخخدا و غرض خدا از خلقخ، وعرفخ ا
د حاشلند تلا حشناتلند امئله را و حتواننلد خلشان زنده حاخاد كند ههخ شناخ  امئه، و ایرا ا خلیق
او خل  كرده و جنار  ید خدا زارع خل  كرده و  او برارنیب یسخ حكنند و ممكنشان حشود. منخز
ن خل  كرده كه اتذاب زراعخ را حسازد، و آهنگر آهن او را حسازد و كولك حكارد و  ندم یا یبرا

خواهد،  یخواهد، صذاغ و یا  ورخواهد و خ یخواهد، حافنده و یسنده وخو حاز كولك ر حكارد
نا را دركار دارند؛ خخواهد و مهه ا یخواهد، و  ندم اتذاب و یتاز و خرخواهد، چ یشن وخابر

داشته حاشند ههخ  یررك تأثخخل  كرد تا هر یو افطك یخل  كرد و بروج یو حاز خدا عناصر
سخ كنند خن اوضاعها را خل  كرد تا ون ذط حاشد ولك و حتوانند زیو مهه ا ات ووجوداترح

ن اوضاع حشناتند قدرت امئه خود را. پس مهه یو حتوانند حشناتند امئه خود را، و هن از تفكر ا
ن اتلخ كله ولردم را آداب یههخ ا یكردن وساج  فقه كس ا و علوم ههخ خل  اتخ و   
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خود را  ید حكنند و حشناتند آقاخخود را حتهًا حا یكه ا اعخ ووال پند حدهند و حدانند ینوكر
كنـ  وـواله ف ـذا عـّآهذر فروود یو دوتخ حدارند و چن  حه داوان او بزنند. پس هر اه    ون 
، واجج شد بر مهه اهل  علاو ا اعلخ وواله الّل ن وال ون وااله و عاد ون عاداه و انصر ون نصره

د رنراورند. پس بذیرا ها ب یخود حدانند و نوكر یالنعها ا آقا و ویلاو، واجج اتخ كه مهه او ر
د رن اولر شلهیلاء خلود را در راه وعرفلخ ارلآهذر مهه اولیاتخ كه ح رت   یهرن چه اور عظیا

شان آشكار شود. هر وقخ هلهخ عاو را فرا خا خ حا ینخن بود كه والیخواتخ و مهه ههخ ا
ه چنان خوعاوحسن كردند چنانكه در عصر اوام یآشكار ون را یخ دخ رفته، حطور وقهور یو

خ نكلرد، كشلخ دوتلتان خن كفایر را و حه اراو خود را هاهر كرد كه تجك كرد ح رت كفر حا ین
خ یلب كشلخ هلركس را كله اتلن او از ا لاء اهل  یخ نكلرد ولخن كفاید، و حه اخامئه را هرجا كه د

ا خلاتلخ  ن علیلیل فتنلد اتلن ا یحله  هلخ ول خ نكرد پس هركس را كلهخن هن كفایبود، و حه ا
حسلن صلذر كلرد و آنوقلخ  نلا مهله ح لرت اولامخا حسلن اتلخ كشلخ، و حلا اخل اتخ نیحس

ك رل فتند السلطم عل یحسن و و آودند خدوخ اوام ی ونیدانستند و ومون ی ونیوصلحخ چن
 نوشتند نیحس كه اوامنخشد تا ا ی فته من لیترشده بود اور و ف   ور خمیف نی. انیا ُوِتلك اهمونخ

احد حه وكه و خود رفتند حله وكله. ولردم هلن یشنود اوسال ب یحه ا راف كه هركس تخن ورا و
خواندنلد از اول  یا ف بردنلد و خطذلهخح لرت حله ونذلر تشلر ی   شدند دور ح رت تا روز

رد لخ واركله ههلخ نشلر ف ل یثخكله رخ داده بلود و هلر حلد یا روز هر واقعله آهذر تا آنیحعثخ  
اد وردم آورد و حعد شلاهد  رفلخ ولردم را و فرولود هلركس خبواهلد حشلنود و خشده بود مهه را حه 

ر حكلمن. پلس رهركس خنواهد حجخ را متام كردم بر مشا. وقخ آن شده اتخ كه دتخ حه مشش
نكه آودند حه خلخ كردند تا ارخ نشر ف خلخ حشود و حه وقهورروصلحخ دانستند كه نشر ف 

 چند را آتش زد و اووایل د صدوه بر حدن شهداء زد و كرحایسخ یخ خه شد و  اكرحط و شد آ 
ك تر خكه ا ر مهه عاو را حكشند حه عوض خون آن ب ر وار، وقاح   یچند را تاراح كرد حاوجود

 ر كردند.راو لخ ح رترف  یشود و وعهتا مهه جا ا و واذها را فدا یدالشهداء منرت یوو
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لخ كردنلد پلس رخلود را نثلار ف ل یهلن انصلاف حلده، هر لاه جا لاد یتو را خبدا قسن و
دنلد، رشلان را رجنانخلخ كنلد چقلدر حله روح امئله ضلرر دارد؟ ا لر آ لا حلدن اركه انكار ف ل كیس
لخ را آشكار كند و رخواتخ ف  یشان وخدند. چراكه دل ارامئه را رجنان ین ف اج  دذهایونكر
نلللا دل خرا آتلللش زدنلللد، ا د كرحلللایسخللل ی لللر لشلللگر لخ را. ارخواهنلللد بروشلللانند ف للل ینلللا ولللخا
لاب ضررشلان خفروا یصلادق ول ن اتلخ كله ح لرتیلدالشهداء را آتلش زدنلد. ارت نلد قلوم ُقصك
كله اید، زخل یان وا از ضرر لشلگر رعرشتر اتخ بر شیب نلا ربودنلد اولوال شلهداء را و آتلش حله خرا

نكله ا لر خشلان را ربودنلد و حلال اخان امیل آتلش زدنلد و انیومون ینا حه جا اخكرحاس زدند و ا
نكه انكار ف اج  خا نه اخكشتند. آ یبود و ینرحس زدند و ا ر اوام یبود آتش و یا ههرحاال هن خ

كنند و مهه غرض خدا وعرفخ اوام تو اتخ؟ پلس غلرض خلدا را خلطف كردنلد و غلرض  یو
كردنلد و غلرض خلدا لخ رنشر ف  ین حد ا را فداین حد ا نذود، حلكه ایخدا كرحاس نذود و ا
لخ اولام روقاوله ف ل اهلل امحد اعیل خرنكه شخلخ اوام تو اتخ. حاال نه اروعرفخ اوام تو و ف 
ن ب ر لوار را دمشلن دارد دمشلن یلنكه هلركس اخن ب ر وار ونكر اوام اتخ؟ نه ایمشاتخ و ونكر ا
ا ههلخ خلعله بلود، ا ههلخ ورافخلن ب ر وار ههخ حمراب و ونذر بلود، یحا ا ا دمشینخاوام اتخ؟ آ

 فتند و  یلخ ورخ ف رنكه شخخ نذود وگر ههخ ارشان حا شخا بود؟ حاشا، دمشین یورنزاع دن
خواتلتند  ینكله ولخههلخ ا ینلا. و  علخشلد بلر ا یشدند و تدك وداخ  و یوردم دور او    و

ل داده بودنلد، ینلد و  خآهذلر حگوی  نینا را جانشلخوردم ا توانسلتند  یمنلآهذلر را از وقلام خلود تنلزك
چلون خلود را صلاحج وقلام  دانسلتند حشلنوند، و حعیضل ینكله ولخش از ایآهذلر را بلیلخ  رف 
اء خداتلخ خلن ب ر لواران كله انكلار كذریلد، پلس انكلار اخلآ یلخ اوام حدشان ولردانند از ف  یو

كردند. هركس انكار او كند انكار جطل خدا كرده و انكار عظهخ خدا كرده، چراكه خلقلخ او 
اّ. اهّلل عّزوجّل رلو  اء خداتخ اصداقخنور عظهخ و جطل خدا اتخ، حلكه خود او كذراز 

كغر خلدا انكلار جلطل اوتلخ و انكلار  یاخل. حلاال انكلار كذراجـهخاملمون ون ن ر عظهته و جـالل 
زدن كرحلاس هفتللادهزار  جلطل او انكلار عظهلخ اوتللخ و انكلار عظهلخ او حلدتر اتللخ از آتلش
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س حه لذاس دوتتان اه نا كه خخورتذه. و ا حه راز علوم صح اند و حعیض خ كردهیب ود را ولبك
ناونلد و نلزد دمشنلان  یشان خود را دوتخ ولخن واتطه نزد دوتتان ایاند و حه ا اد  رفتهخامئه را 

عه را، حلدتر از كفارنلد ههلخ نفاقشلان. و ونلاف  وجلود بل رگ ركنند ضعفاء ش یدمشن، و اغوا و
 هن داخ  شده حاشد. حلكه نیب هن خوانده حاشد و در جر ه وقدتكتا یطان اتخ وانگهرش

خورند. وناف   یشان را ولكن  ول وناف  را وخكه حشناتند ارخورند واداو یوردم  ول كفار را من
كوچك  تاردن و الحول  یو عهاوه و عذا و رداء و قدوها آحنویس یكند وردم را حا عصا یاغوا و
خواهد اغلوا حكنلد، حله  یندارد و هركه را و یاك  داورن هیر از ارطان هن غرزدن و ش ان قدمخ و
 یو لو  دهد و صویف یرا دام خود قرار من یود و نصارهیطان، ركند. شعور دارد ش ینا اغوا وخا

 دهد. یده را دام قرار منروروال پاچه
دن حاعد رچیا عصا زدن و عهاوه  خان اتخ، میا د كه دانس  عریرهبرحال  هان نكن

ان رلان وردم نذود و عصا و عهاوه نداشخ؟ حا عصا و رداء و عهاوه ورا عهر وخشود. آ یان ومیا
ولا  یاورزد پدر و وادرهایخورد. خدا ب یكس بر من چراتخ كه ه ین ترك یكرد و ا یوردم حكن و

ذخ و ربود حا شاخ، و دم داشلخ و حلده ی عهر وردمیكن یاند وا را  هان و دهررا كه از حس ترتان
داشلخ و  و عذای رفخ و عصای یف و نازك بود و محام ورار لطرنكه حسخن بود، و حال اخش
 یخ عدالخ و صداقخ اور حه وعروف و  خان وردم و حا  اررفخ در و یراه و یز رخ پاكخحا  ا

 د.خخور یشاءاهلل مشاها  ول من كرد؛ پس ان یاز ونكر و
 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «ودوم عظه یوو»
 میحسن اهّلل الرمحن الرح

ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال
 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلیرر و االنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

اهّلل كطم در شرح اله ااّل رتد  یمن كس حه رتذه خدای چر همینجا كه  فتخد تا اربود و كش ال
ل منو  ف رلد، و خداونلد علاو هلن تكلخلآ یمنل یخ خود و حله وقلام حنلد یكند از ربوب یخدا هن تنزك

ن را. ذهلتا از حمكلخ یلآهذلر هلن واجلج فرولوده اتلخ ایكرده اتخ واها را حه وعرفلخ خلود و  
 میو از جنس ودركات وا تا هر اه او را حشناتل یچند خل  كرد در وقام حند  یحالآه خود انوار
 شلناخ ، شلناخ  خداتلخ و وعرفلخ خلدا در نیوا مهل ی. پس از برامیاخته حاشخدا را شن

 اتخ نه نیمی، نه در نیراكه خدا نه در حاالتخ نه در پاجیسخ. زرگر ممكن نخد ین عاو نوعیا
لیا دارد نله رتذله یدر مشال، نه در وشرق اتخ و نه در وآرب، نه حدك  ، نله یفرنله كل ی، نله كمك

و در مهه ذرات وجود داخ  اتخ نه وث  دخول آب در كوزه، و نه وث  . دارد نه زوای وكای
؛ و كلله تعقلل  كللین ، و نلله وثلل  دخللویلیئردر شلل یئردخللول روح در حللدن، و نلله وثلل  دخللول شلل

 اء.راء از اشرستند از او نه وث  خروح اشرن اء خایلر اشنیمهچن
د كه خدا در رسخ حدانخقدر حا نیسخ و مهرقًة شناخ  خدا شأن خملوق نرهبرحال حق

  للور نللدارد. حللاال می للوج یچطللور، ولل جللا هللن هسللخ. اوللا ا للر حگللوی سللخ و در مهللهرجللا ن چرهلل
د یلتابجا هسخ و نور خدا حه هرجلا كله  نور خدا در مهه عینخجا هسخ،   خدا در مههمی وج یو
ه آن یشخء ووجود شد. پس آن نور، آ یش  ء شد. حد نگفته اتخ: ء و دل آن یش خ ون ربك

ه را كللله حشلللكایفدل هلللر ذ  رك

 

 ینیلللللان برلللللش در ویآفتلللللاب 
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آهذلر اول یسلخ كله  رن یاء اتلخ و شلكرد اشراتخ كه وقام توح یو آفتاب مهان نور
  خل  حه خدا و چون صفخ اعظن اتخ و نور اعظن ركتر اتخ از  خاهلل اتخ و نزد واخل 
جا  ه در مههجا حاشد، ذهتا صفخ خداتخ و نور خداتخ ك د در مههخحا ك صفخ خدایخو 

اء داشلته رجلا حاشلد و احا له بلر مهله اشل د در مهلهخلآهذر كه اعظن صفات اتخ حایهسخ و  
شلود و مهله امئله  یمتلام منل یخود ی یئرچ شرآهذر اتخ و هیر نفس  راو حاشد و چون ح رت

هند و حم  واخل میآهذرند و دویهن از نور واحدند و مهه نفس   د خلط بلر خلل ، و اثلر هلن حاراللك
شلان خجاتلخ و ا سخ و صفخ اوتخ كه مههرجا ن ح  صفخ ومثر حاشد و ذات خدا در مههتا

شان نور خداتخ خاء هستند و نور ارن در مهه اشهیعل اهلل ند، ذهتا امئه تطمراعظن صفات اذه
ز رچ چرتاحد حه ه یء را. وثًط مش  من ان كرده اتخ یشخده روشن كرده اتخ و منایكه حه هرجا تاب

 ی، شللكینلد حللدون واتللطه وردنگللرتوانللد بذ یكللس مشلل  را منلل چرحلللور چنانكلله هل یردنگللوگلر از و
. چنانكه چشن تو در یچ ودركرتواند ذات خدا را ادراك كند حه ه یكس من چرنكه هخسخ در ارن

 توانلد كیسل ید و منخدر آ ن اتخ كه حه ادراك كیسیبِر آفتاب تاب ندارد و چون خدا اج ك از ا
د، خدا حجاب اول، حجاب جطل را خل  كرد. و چون نور خدا از پشخ حه نور خدا نظر كن
 نید و حاز اج ك از ودركات خل  بود، حجاب عظهخ را خل  كرد. و مهچنیحجاب جطل تاب

ن را حجلاب یلا را خلل  كلرد و اخلحاز نتوانستند نظر حه نلور خلدا حكننلد، پلس خلدا حجلاب كذر
ن حجلج را خلل  نكلرده یلخدا حكنند و ا ر ا یه تونكه خل  حتوانند نظر حخاخ ر قرار داد تا ا

 كلرد تلا ولردم ونتفل  شلوند نیشلد و از حمكلخ حالآله خلود چنل یاز نور خلدا ونتفل  منل بود، كیس
ك جلام او را خكند و  یدرتخ كرده كه نظر حه جرم آفتاب و ینیاز حمكخ، دورب یچنا ه فرنگ

قروز كرده، قروز كهرن  و جام حعد او را تذز  د كرده و جام حعد او را زرد كرده و جام حعد او رارتف
ن نظلر یلره كلرده و از پشلخ ارلره كلرده و جلام حعلد او را تلذز ترلروشن كرده و جام حعد او را قروز ت

 آورد. یتاب من یچ قسهركس ه چركند حه جرم آفتاب؛ واالك ه یو
د چند قرار داده اتلخ تلا هلركس از پشلخ آن حجلج نظلر كنل حاال خداوند عاو حجی
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ند صفات و انوار رن حجج نذیرا وطحظه كند و هركس از پشخ ا انوار و آثار و صفات خدای
 یشلانند حجاهبلاخض خنواهد شلد. غلرض، ارد و وستفرخنواهد رت را، احدًا حه صفات خدای

شلود  یحلاخذر منل رتد و از آثلار خلدای یمن حه وقام اعیل و كیس حنن حجغه خدا و خود فروودند
ا وعشر اجلّن و االنس ا. استطعمت ا. تن ذوا خ كه خدا فرووده اتخ ینیب یشان. منخوگر بواتطه ا

 لللروه جلللن و انلللس هر لللاه  یا وـــن امطـــار الســـهوات و االرض فان ـــذوا ال تن ـــذو. ااّل حســـلطا.
 د وگر حه تلطان.خرو یرون منی، و بنیآ ان و زو یها د از كنارهخرون بروید بخاتتطاعخ دار

وان،  آس عینخد خ و یاو، و عجن آ ان و ید ههخ حلندخ و ی اء وو اوا عرب  اء را 
 یتنگ ی ردد بر رو یاتخ كه و ین تنگیاب. و آس ار ردد وث  آت یوانند آس كه او و عینخ
نللد و هر للاه حللا دتللخ او را حگرداننللد، خ و یآحللش ولل گللر. حللاال هر للاه او را آب حگردانللد، آسخد

 وایرلهاتلخ. و هر لاه او را ح اتلخ كله در خانله این دتتاتلهیلنلد و آ لا اخ و یآس و دتخ
د او را حلادآس خند. و حاد كه او را حگرداند، حاخ و ی رداند، خرآس و یحگرداند وثًط خر كه او را و

 ند.خحگو
د ا للر خللرون برویللد بخللس حارنللواو یهللا هخللا و از مهلله قرهیهبرحللال از ا للراف مهلله حلنللد

د حاشلد كله خن راه. و اه  آ ان حاید وگر حه تلطان اخود بررتوان ید و منراتتطاعخ داشته حاش
ن راه ی انید راه را. و واضح اتخ بر مشا كه اه  آ ان و تط ردان یحداند راهها را واالك مشاها من

شلود نظلر حله  ین حجج. چگونه ولید وگر حه ارد رترتوان حه نور توح یند و منخخدا یحجاهبا
كه آن نور را  حكین توای ین جرم مشس منیه تو نظر حه اد كرد حدون حجج و حال آنكرنور توح
توانلد برتلد حله نلور  یمنل ایخلحجلاب كذر رد و علرش یرل  یاز عرش و رد و كریسر  یو از كریس
ده و بر  رد فانوس اول ركش د كه آن مشس ازل اتخ فانویسرد. پس خدا بر  رد نور توحرتوح

د كنند. رن فانوتها نظر حه نور توحیگر تا از پس اخد  فانویسمیگر و بر  رد فانوس دوخد فانویس
تلا  ینله تلذ رو پلس از او آج ینه قرول رخل  كرد و پس از او آج یدرنه تفرگر آجخد و حه عذاری

ض از علاو ونقطل  رن حجلج نذاشلد كله فلیلاز ا یكلخدن حاشلد و ا لر خلهلا را تلاب د دهخلنكه دخا
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. پلس لـوالك ملارلقـ  االفـالك فرووده اتخ خدا ینیب یپاشد. من یه ولك از هن ورشود و حن یو
 ینله ووجلودخشلان هرآخن واتطه و هر اه نذودنلد ایاد كرد حه ایشان و خدا اخادند ایواتطه ا

آهذر كه ی  یهن نذود و هر اه خود ینذود آخر و هر اه اویل آهذر اتخینذود. اول خل  كه  
اول خللامت اتللخ و  نداشللخ. پللس حجللاب یآهذللر بللروزیر اتللخ نذللود ح للرت  رللاو ح للرت
نلد و حجلاب خوم اركانند و حجاب چهلارم نقذارن و حجاب تهیعل اهلل  امئه تطممیحجاب دو
 كنند و از حجاب نقاحخ كیس ید ورن حجج، وردم نظر حه نور توحیند و از پشخ اخپنجن جنذا

از حجاب  تواند نظر كند وگر نقذاء. و یمن تواند نظر كند وگر جنذاء. و از حجاب اركان كیس یمن
تواند نظر كند وگر امئله. و ا لر  یمن تواند نظر كند وگر اركان. و از حجاب اول كیس یمن امئه كیس

وم اهل  حجلاب رشدند و ا ر نذود حجاب تل یوم حمترق ور اه  حجاب تمینذود حجاب دو
 حلایق شلدند و كیسل ی  خل  حمتلرق ولر ا ر نذودند جنذاء،  نیشدند و مهچن یچهارم حمترق و

اتلخ كله آن ب ر لوار از لطلاجف  رنلد و صلور ایراو ح لرت یها واند. و مهه حجج جلوه یمن
 خود قرار داده و خود در او جلوه كرده اتخ. حد نگفته اتخ: یاز برا عناصر  رفته و حدی

 اتلخ سلیترخود بلن و حنگلاه ولن در ن

 

 اتلخ ش تیتیك تواره نقش ون  خ 

 

اد  شلته اتلخ در او. پللس یلو ا یئرهلر شلده اتلخ حلله یلن حجلج تابیلپلس نلور او از ا
ووجود نشد وگلر حله نلور او و  لر كلرده  یئرچ شرنكه هخاز اوتخ ههخ ا یا هرچه هسخ جلوه

ات ووجلودات را. نرلاتخ نور آن ب ر لوار   هر  خلل  و ُفلَرج ذرك  كله در او نلور علیل یا سلخ ذرك
فـهبن وـألت در دعلا  خوای یخ و ارض اوكان را مهچنانكه ور  آ ان وشرنذاشد،  ر كرده  
ان .  مسا ك و ارضك حیت اله ااّل چگونه نه و حال آنكه خداوند عاو چهار َوَلك خل  ا ر ا. ال

ات رك  خاند هر   خلقند و  ر كردهرات و ووت و خل  و رزق  ركرده اتخ كه حاو  ح   ذرك
ن عللاو آوللد یللآ لله در ا . پللسعتنایاّ. املالجكــة خلــّااونا و رــّاام شــ دخللفروا یاوكللان را و اوللام ولل

أت و تللوك و اكل  و شلرب و اوثلال رلن وردم بود از هیاو و حه وث  ا یها بود از جلوه یا جلوه
 و نی  زولرل   لر كلرده اتلخ  رلجذرج ینیلب ی  علاو اوكلان را. منلرلنا و وعهتا  ر كرده اتخ  خا
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آود نزد  اعرای و حه صورت آهذریآود خدوخ   یو ه كلیرآ ان را و وعهتا حه صورت دح
ات در مهله آنلات  ی  خلقهلارلنگتاشلخ و حله   خلود را خلایل یر و وعهلتا جلاراو ح رت ذرك

ال بود. حاال هر اه جذرج نكه اولام فرولود خان آن ب ر وار و حا ارعرش یاتخ از برا ی  كه نوكررفعك
 خللود را هللن خللایل ید و وعهللتا جللاخللكلله خبواهللد در آ حلله هللر صللوری لیــر وــن جغرجیــســلها. ر

نكله  لر كلرده اتلخ خر و حلال ارلاو ح لرت یها ن ب ر واران جلوهینگتاشته حاشد. چرا نذاشند ا
ات اوكان را حه نور جلوهر  و  هبـن وـألت مسـا ك و ارضـك خلوای یول ینیلب یخود. من یها   ذرك
نلد كله حلا خ و یرا ول سلخ راجل  حله  ل  اتلخ و  ل  كسلایرواحد ن یر    راج  حه تورضه

كه وزراء و وكطء و نوكرهلا  كین ین خطاِب    ویمشا، ههخ ا حگوی ی ر حه ب ر مهند. حلكه ا
حه پادشاه كه  كند و هر اه تو حگوی یر كند حا لشگر وررا تسخ یتخدارد. هر اه پادشاه خبواهد وال

ن یلد حلا لشلگر. اخلا ر كلردهرمشا تسلخ  وی یاتخ و و خ را، نه وراد تنایخد والخر كردرمشا تسخ
نـا واُعغـا اهّلل حنـا ُعـرف اهّلل و  ندخفروا ی اعراف و ومیند واجخفروا یكه امئه و اتخ حنا ُعغا اهّلل و لوال

نا واُعرف اهّلل   میحه وا خدا عذادت كرده شده و حه وا شناخته شده اتخ خدا و ا ر وا نذودلوال
راكه عاو را یتخ زشد خدا. و وراد اشعه آن ب ر واران ا یشد خدا و شناخته من یعذادت كرده من

ان كاو  رعركند و اشعه واتطه ههور الوان و اشكالند و ش یاشعه آفتاب و واه و چراغ روشن و
اند و شناخ  امئه شناخ  خداتخ. پس مهه حجذنلد و حله  آن ب ر وار واتطگان وعرفخ امئه

ند. و نذود كه خلدا را حشناتل یرتد وگر از واتطه حجج و ا ر حجج نذودند ووجود یواها من
خ خاد هن هستند. پس هركس در عاو ذرك قذول والیشانند واتطه اخعخ اخچنا ه واتطه شر

اء ر  انذر الج را كرد كونًا ووجود شد و هركس قذول كرد شرعًا ُوسلن شد. حاال   بن ای عیل
و  اء را در دتخ داشتندرعخ خامت انذخاز شر یا ك فقرهخك خشان ُوسلن بودند و هر خاء ارو اوص

لخ آن ب ر لوار بودنلد و در هلر عصلر یحه آن عه  و كله بودنلد  یكردنلد و مهله ُوسللن بودنلد و اوك
او  یها از جلوه یا جلوه ی در هر عصرنی خامت را كردند و وأوور حه اور او بودند. و مهچنمیتسل
، اخـاحكتـاب ج أیخـنكه ح لرت قلامئ خشود تا ا یاو بر وردم هاهر و یاز اواور و نواه یا حا فقره



 

423 

 

 .یدخعخ جدخد و شرخد حا كتاب جدخآ یو
شللود و حجلخ اتللخ بلر وللردم و  یاز آن ب ر لوار هللاهر ول یا جلللوه یغلرض، در هللر عصلر
حله خلل   یوضلات اذهلر  فرلح  و حله تلذج او   ین حسویناهر یاوتخ حجاب اخ ر برا

ر آن عصر و د خدا درخ توحخاند و حمفوهند از حطها و اوتخ آ رتد و حه بركخ او وردم زنده یو
ن حجاهبا و یاند وردم وگر بواتطه ا دهرخدا را نفهه یگانگخشد، و  یا ر نذودند خدا شناخته من

از  یشلدند  عل یشلابور ولروارد ن رضلا كله ح لرت نلد. در وقلیتخد خدارلشان شر  توحخا
خود دم از آحاء عظام راز آن ب ر وار منودند. آن ب ر وار فروودند شن یثخان حدیدوتتان خواهش ب

اهّلل  كه فرولود تعایل   از ح ر  و جذرجرخدا از جذرج و رتول خدا شان از رتولخو ا الـه ااّل ال
شلابور اتلتهاع رد را اهل  نخن حلدیلحعلد از آنكله ا .اوـن وـن عـذایب و ون درل حصـن حصن

ل  ب كردنلد، دوازده د را نوشلتند. حعلد از آن ح لرت خن حلدیلرون آوردنلد و ایلهلزار قلهلدان ورصك
اهّلل  ارت امئه را شرو خن اتخ كه در زیو ا حشرو  ا و انا ون شرو  اد فروودن الـه ااّل خطلاب ال
د كند خدا را حدون امئه هر اه نذاشد رتوح و حمال اتخ كیس الاله ااّلاهّللشانند اه  خد و اركن یو
اهّلل ندخفروا یو ینیب یخداتخ من یگانگخشان خا یگانگخشان و خخ اخوال اله ااّل للصا   ون مال ال

احللاحكر و عهرنللد  یحللاال خللالّ از چلله حاشللد؟ از حللرام. و اصلل  هللر حراولل وجغــ  لــه اجلّنــة
خ خلدر او نذاشلد و وال ینرخ امئه تجك خاتخ كه وال هااللعنة و العتاب. پس خالّ كیسهیعل

 علینخ عـن ال حشـا  و املنكـر یالصلو  تفـند خفروا ید ورنیب یكند از حرام. من یو ی  ینریامئه عل
انـا ر اتلخ چنا له خلود فروودنلد راو دارد از فحشاء و ونكر. و اص  صلوة، ح رت یاز حاز ومن

هااللعنللة و العللتاب. هیحكللر و عهرنللد عل ؛ و اصلل  فحشللاء و ونكللر ایاو نی و مــنیمــلو  املــمون
ر ررون كرد از دل هرچه غیب عینخكند از حرام و هركس خالّ شد،  یو ی  الاله ااّلاهّللهبرحال 
 اتخ. چنانكه شاعر  فته: از عیل

 كذلار از دل تنل خدو عاو را حله 

 

 تللو حاشللد ی تللا جللامیبللرون كللرد 

 

 نید كلرده و مهلرلقلًة خلدا را توحرد داخل  شلده و حقرلن خالّ اتخ و از حلاب توحیا



 

424 

 

د الغ یاتخ برا ج كیت د نكلرده اتلخ خلدا را؛ رلخلالّ نذاشلد، توح ر. و اوا هر اه كیسلرووحك
الـه ااّلاهّلل نیر خملالفیو جموس و تا یود و نصارهی  نشده اتخ. پس راكه از حاب او داخیز  ال

 حله كلار كیسلاهّلل  حسـنن یلا میحسـن اهّلل الـرمحن الـرح سلندخحنو قًة و هر لاه در كتلایراند حق نگفته
اتلخ  ن اتلن آن خلداییلسلخ ارگانله نخ یخودشان خوب اتخ. اتن خدا ید، از براخآ یمن

اند و مهه حا   و ناقصند. از  ال كردهرهن نازل شده اتخ كه خ یهذرآیاند و بر   ال كردهركه خ
نلا را خا ید قرآ لاخند حگتارخفروا یرا و و یدخكشند چه  هزار ز یقامئ و ن اتخ كه ح رتیا
 الاله ااّلاهّللنا ناقصند، ومن كطم نا   و كاو . پس خنا وث  اخا یخودشان حاشد، قرآ ا یبرا

آهذلر یر از  رلآهذر آ لا غیواتخ و   یر از خدارآ ا غ یراكه خدایر اتخ زند كفخ و یكه آ ا و
وگلر  سلخ خلدایرن واتلخ و نیلر درلن آ لا غیلر از كتلاب واتلخ و درلواتخ و كتاب آ لا غ

 وگر اتطم. ایمیوگر قرآن و نه ا  و نه كتایرنیالنذ وگر خامت یآهذریوا و نه   یخدا
 یكه حه خدا  كسایمی وج ی، ومی و حاالتر رومیحده رشرن وسأله را تی امیخواه یحاال و

الـه داننلد  ی ولرلنیالنذ خلامت  و وینیفله و جانشلررا هن خل حمهد بن عذداهلل قاجلند ا ر عیل ال
اهّلل ان ندارند میسخ ارفه او نرخل قاجلند كه عیل یآهذریان اتخ و هر اه حه خدا و  میشان اخا ااّل

ا نه یچ ذكررپس از نواصذند ه اهّللال شود.  یشان قذول منخاز ا چ عذادیرن و هیر ارو نه غ له ااّل
 الج اتخ. از  بن ای خ عیلخاعهال وال اند و حاب و شر  قذویل راكه از حاب داخ  نشدهیز
ّّ  غایلیال  ن اتخ كه فروودیا ین النامج م كنلد ناصلج را كله منلاز  یفلرق منل مام ام سرق ام ز

نلد یب یكند. پس ا ر متام عهرش را عذادت كرده حاشد، ومون و یزدا دخرد را زنا و روزه حگخكند 
ه كرده و ومون خا بر عهر  رخه كند،  وخكرده و زنا كرده. و ا ر هر شج  ر یكه مهه عهرش را دزد

د كافر اتخ. ههخ خخوشش آ  عذادینیاز چن و هر اه كیس  عذادینیشود حه چن یمن رایض
چ رهلل  كیسللنیآهذلر او و از چنللی  آهذللر او و وییاو و   یشلده حلله خللدا ن هللن رایضیللنكله اخا

كله  یررل اعتقلاد انید حه مهلخاعتقاد و حا یدر دعا خوای ینكه وخ  ارشود حدل یقذول من عهیل
اراها ونج تهام حه و االمرار ح  اجله خته و االخو ا. ملح  ااّل بوال ة یلیالاثو حاالعهال و ا. زك  و ال
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شلان الزم اتلخ و خ امید كله تسللرشلاءاهلل دانسلت پلس ان  لرواهتـا.میسـلو القغ ل ون محلهتا و الت
 شود. یقذول من چ عذادیرشان هخ امیحدون تسل

 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «وسوم ووعظه ی»
 میحسن اهّلل الرمحن الرح

ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطایس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیهرانا و ووال
 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ا یفت ّق ویل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

اهّلل  كطم وا در شرح اله ااّل  خداوند عاو اور فرولوده اتلخ مینجا كه  فتخد حه اربود و رتال
خود قرار داد  یاز برا یوقاو سخ، ذهتا قامئرمشاها را حه وعرفخ، و وعرفخ ذات خدا هن ممكن ن

حاشد تلا هلركس او را حشناتلد  یآثار اذه ینه ترتاپامنارده حاشد و آجنخ  صفات خدا را مناركه  
ولدركات خلل  ممتنل   یاز بلرا ن شلناختینیلر از ارلنكه غخقًة. ههخ ارخدا را شناخته حاشد حق

نلله رنلله افتلاده اتلخ، مهلله او وثل  ولاه اتللخ ولكلن در آجراتلخ. ولَثلش آنكلله آ له از ،لر در آج
نه و ممتن  اتخ ا رچه مهه رسخ بودن ذات وا در آجرممكن ن اتخ از او و یسخ، اثررخودمنا ن

 صفات او صفات واه اتخ ویل
 ان ولللاه ولللن تلللا ولللاه  لللردونرلللو

 

  تلا آ للان اتللخنیتفلاوت از زولل 

 

ش از یسلخ و حوصلله ووجلودات بلرن شلخوقام، هلرف اوكلان را  نجا ر از قامئرحاال غ
 اتلخ وعرفلخ خلدا و در نیپلس مهلسلخ. رن نیلش از ایدارد و وشاعر ووجودات بل ین بر منیا

 نیوقام او وث  وعرفخ او حاشد. حاشا، مه جدا انه ندارد كه وعرفخ قامئ اوكان، خدا وعرفیت
 اتخ: شخر. حد نگفته ا رچه شعر دروراتخ وعرفخ خدا ال غ
 میدانللل یرا خلللدا منللل ولللا علللیل

 

 میدانلل یاز خللدا هللن جللدا منلل 
 

للل  كلله اول و اشللرف وللاخل  اهلل ا خللل . و اوللا خخلل، حلل  اتللخ حــو و رلــو فروودنللد
انللد و  شلان حنللدهخنكلله اخوگللر ا شللان فلریقخ خللدا و انیسللخ ولابرپللس ن  اتلخرللنیالنذ خلامت
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شان خل  كرده اتخ و خ  خل  را در حتخ رتذه اراهلل قرار داده اتخ و   شان را اول واخل خا
ام حاشلد؟ ن عظهلخ یلشان صلاحج اخا یخواهند آقا یا منخشان اتخ. آخمهه خلقخ ههخ ا

برند بر آ ه خدا عطا فرووده اتلخ حله  یا حسد وخآ وااتاهن اهّلل ون ف له ساو. الناس عّحی
د آل كهاخند خفروا ی؟ خود و حممك ّبنـا    صـل نـ ر الشـهس وـن الشـهسخ صل ن رنـا وـن نـ ر ر
 شلود. و ینور وا از نور  رورد ار وا جدا شده اتخ مهچنانكه نور آفتاب از آفتاب جلدا ول عینخ
وجـّل وعـرفیت یة هیحالن ران اّ. وعرفیت دخفروا یو و در  ةیـحالن ران وعرفة اهّلل عّزوجّل و وعرفة اهّلل عّز
 مید ولاجخلفروا یگر ولخد یثخعصر وعرفخ خداتخ، و در حد د وعرفخ اوامخفروا یگر وخد یثخحد
ه خلدا قسلن  حلمیولاج حنـن واهّلل االمسـا  احلسـن دخلفروا یول خدا. و در شرح ا لاء حسلین وعای
ر از صللفات هللن رللنجاتللخ و غخش اخجللا   صللفات خللدایرللخللدا. وهكللتا   یكللورن یا هللا
 شود. یادراك من ی رچ

 یتوان وصف كرد؟ خداوند عاو ولدارك هلاهر ید صفات خدا را هن منرد حدانرخواه یو
، و از  له ودارك هاهره چشن اتخ و خدا چشن را حه مشلا حه مشا داده اتخ و ودارك حا ین

و خلدا نله رنل  اتلخ و نله  ینرل را بذنیذا و حاال و پاجیاده اتخ كه رن  و شك  و زشخ و زد
ه حله مشلا داده اتلخ كله بوهلا را حله او ی، نه زشخ و نه زنیشك  و نه حاالتخ نه پاج ذلا. و شلاوك

ه در آرد و خدا بو نرحشنات ها  د. و حه مشا ذاجقه داده اتخ كه حه او وزهخسخ كه حه ودرك شاوك
د. و خدا حه مشا الوسه داده اتخ كه حه او خسخ كه حه ودرك ذوق در آرد و خدا وزه نرفههرا ح
اتلخ و نله  ی، نله  رولیاتخ و نه زبر ید و خدا نه نروررا حفهه یو ترد یو  رو یو زبر ینرو
د و خلدا صلوت خد. و حله مشلا  لوش داده كله صلو ا را حشلنوخلكه حله وشلاعر هلس در آ یترد
د و رلد. و هن ودارك حا نه كراوخ فرووده اتخ كله حله آ لا حفههخ   در آسخ كه حه ودارك رن

د، و خدا حه خحشو د و رایضرد و غ ج كنرد و خاجف حاشخد و دوتخ حداررد و حدانرتعقك  كن
آهذلر ی  د حلیتخلآ یدر منل یچ ولدركرد؛ ذات خلدا كله احلدًا حله هلخلآ ین وشاعر در منیك از اخ چره

خداوند عاو در مشاهلا خلل   ینور . حیلو واعغاناك حو عغادتكواعرفناك حو وعرفتك  فروود



 

428 

 

د صفات خدا را و اعظن صفات خدا، ركرده اتخ از نور صفات خود كه مشا حه آن نور حشنات
شللان شللناخ  خآهذرنللد، پللس شللناخ  این نفللس  هیعللل اهلل  اتللخ. و امئلله تللطمرللنیالنذ خللامت

د وعرفلخ ولن حلله خلفروا یاتلخ كله ول نیللنكله شلناخ  ذات ممتنل  اتلخ. اخخداتلخ ههلخ ا
خ. پللس رللخ مهللان وعرفللخ خداتللخ و وعرفللخ خللدا مهللان وعرفللخ وللن اتللخ حلله نورانرلنوران
 ی رلخلامت، از ذات خلدا چ اء و نله ح لرتراء و نه اولرد كه نه جن و نه انس و نه انذردانست
ن صلفات هیعلل اهلل انلد تلطم اند وگر آ ه  فتند و دانستند كه از صفات خداتلخ و امئله نگفته

 لاه خلدا و  جللوه عینخخدا،  یشانند وقاوهاخكس حاالتر نرفته و ا چراهلل. پس از شناخ  امئه ه
شلان و خسلخ وگلر در ارن یراكه خدا را ههوریشانند ههور خدا و نفس خدا و جنج خدا؛ زخا

ح تو هاهر زند و رو یزند، از روح تو تر و یند. وَثلش آنكه آ ه از حدن تو تر وخترتاپا صفخ او
 شود وگر از تن تو و متام تن تو ترتاپا صفات روح تو اتخ یمن

 رقك الزجلللاح و رقلللخ اخلهلللر

 

 فتشلللللاكط و تشلللللاحه االولللللر 

 

لللللللا مخلللللللر و ال قلللللللدح  فكأمنك

 

لللللللا قلللللللدح و ال مخلللللللر   و كأمنك

 

نلد و خشلان حنلد ان خداخنكه اخوگر ا چ فریقرن هیانه خدا و امئه  اهررسخ ورغرض، ن
د خ، هركس حگوخداتخ. حیل د عیلخكه حگو كیس د. لعنخ بر آنخ و یمنكس خدا  چررا ه عیل

خدا  ین عاو و آ ه در ولك اضافه حسویوقام خداتخ در ا خداتخ و قامئ یكوراو صفخ ن
آن ب ر وار اتخ، و آ ه از خدا برتد حه حند ان بواتطه آن ب ر وار اتلخ،  یحشود اضافه حسو

 یتوان  تارد چنانكله از بلرا یگر منخد یصفخ ا  یح اتخ؛ او صفخ خداتخ و از برارصح
توان  فخ. خدا او را صفخ خود  یگر منخد ی ا نیزو یتوان  فخ و از برا یگر منخد یآ ان ا 

سلخ، چله رر نیپلت ن هن چلارهیر از ارقرار داده و نفس خود قرار داده و ذات خود قرار داده و غ
سلخ خحا یخلدا خلل  كلرده مهلان اتلخ و آ له ولكنلد. آ له  یهلا تنگل نهرا تلخل لوها پلاره شلود 

نوشلته شلد بلر للوح  جـّف القلـن ووجود حشود، شد و عاو اوكان ووجود شد و قللن خشلك شلد
د اولام در رلنیب یشلان را خلدا ا لاء خلود قلرار داده. منلخسخ نوشته حشود. و از آجنهلله اخآ ه حا
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شللان خاتلن صللفخ اتللخ، پللس ا ؟ وحنــن واهّلل االمســا  احلســن دخلفروا یولل ر ا للاء حسللینرتفسل
ه اتخ خدا از صلفیتخخدا یكورصفات ن ّبـك رّب شلان حاشلد. خر از ارلكله غ ند و ونزك سـغحا. ر
ه اتخ ربك تلو ا عینخ نی و احلهاهّلل رّب العاملنیاملرسل ص  . و سالم عّخالعّت  عّما لد  یونزك حممك

ت اتخ از آ ه وصف كنند خل ، و ال ، و بلر تلطوتند سخ وصف خل ر  خدا نیكه ربك عزك
 اتخ كه خمصوص خلدا اتلخ و او وصلیف قیتردانند، و محد حق ی  خدا منیاء و خود را الرانذ

شللان را خر از ارللخللود كللرده. پللس اوتللخ خمصللوص خللدا. پللس هللركس غ یاتلخ كلله خللود بللرا
را خمصوص  چ صفیتر اتخ كه هنید مهره نكرده اتخ خدا را و توحخصفات خدا حداند، تن 

الصـ ات عنـه  ا نـیفیـكهـال التوح انلد ن اتلخ كله فرولودهیل را. ارنیالنذ وگر خامت  رورد ار ندای
كّل م ة اّّنا ا ن و حشناتلد هیعلل اهلل   خلدا ندانلد وگلر امئله را تلطمیلو ال ر املومـوفیـلش اد  

 سخ.رن نا صفیتخر از ارند و خدا را غخشان را كه صفات خداخا
ش یر خدا خل  خداتلخ و  لرو غر خداتخ راورم، هرچه صفخ خداتخ غیب برهای

آهذر یر هن نفس  راو اهلل اتخ آن ب ر وار و ح رت راكه اول واخل ینذود، ز آهذر كه خلیقیاز  
اهلل و ا لاءاهلل و چلون  شلانند صلفاتخن برهلان ایلاتخ و مهه امئله از نلور واحدنلد. پلس حله ا

ِ از وعرفلخ سلخ و شلناخ  صلفات، شلناخ  ذات اتلخ، ذهلتا حلرشناخ  ذات ممكلن ن ظك
نلد و صلفات خكجا و ترتاپا صفات خداخنكه خن ههخ اهیعل اهلل خدا، وعرفخ امئه اتخ تطم

ن را وطجكلله یللانللد و ا رمنللا شللدهركجللا غخچ از خللود ندارنللد و ردر جنللج ذاتتللد. چنانكلله هلل فلای
ه خداتخ، چون امئل یگانگخن یامئه را  هان كردند ا یگانگخدند خكه د اند وقیت دهرخوب فهه
اهّلل شان وطلل  شلدند فروودنلدخن از قلج اهیعل اهلل تطم الـه ااّل شلان وتاحعلخ خان ارعرپلس شل ال

اهّلل  كردند و  فتند اله ااّل اهّلل ان را و  فتندرعروطجكه هن وتاحعخ كردند شال اله ااّل ن یدند اخو ند ال
 درلود و حلاب توحد كرد خدا را بواتطه امئله بلرخدا. پس هركس توح یگانگخر از ررا غ یگانگخ

اهّلل  اله ااّل اهّلل اتخ و امئه حروفال اله ااّل اهّلل و اه  ال اله ااّل شود  ید ورحاشند، و چگونه توح یو ال
شان اتخ و خدا مهه خنكه اص  خلقخ ههخ وعرفخ اخد، و حال اروعرفخ اه  توح خدا ی
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  رللر  رللو ونن ب ر واراننللد یللخللل  ا   امئلله خللل  كللرده اتللخ و علللخ غللایرللخللل  را حلله  ف
و  نتنـایرلـو املـمون وـن نـ ر   دخلفروا یول ینیلب یشانند. منلخووجوداتند و مهه ووجودات اشعه ا

شلان خشلان از اخنلور ا ادیخلاند و واضلح اتلخ كله ز نور وا خل  شده ادیخان از زرعرفروود ش
اند    شدهن از شعاع امئه خلهیعل اهلل اء تطمرو انذ  یالغ سلها. وّنا اهل   قولهراتخ حدل
 جلن و نیان و وطجكله از شلعاع ولمونرعر جلن از شلعاع شلنیاء و ولمونرلان از شعاع انذرعرو ش
 نذات. ادیخوان و  اد از زروان از شعاع وطجكه و نذاتات از شعاع حرح

مـل تعـالوا  دخلفروا یچنا ه خدا و یآهذر خواتتند وذاهله كنند حا نصاریهبرحال چون  
ر بلود و رلاو آهذلر، ح لرتیو خلود   و نسا نا و نسا كن و ان سـنا و ان سـكن ناع احنا نا و احنا كن

اتلخ كله  یهیآهذرنلد. و حلدی  آهذلر و آلی  یخ، نفسلهایلب چون امئه از نور واحدند، پلس اهل 
 وـّن  عـّآهذلر فروودنلد یخلود اتلخ و ح لرت   سلخ و نفلس اعلینرنفلس متلام ن شخّ ی
 لــوال عــّ ن اتللخ وعللینیللا حــاین یف یوثــل روحــ وــّن  عــّ نللدخفروا یگللر وللخد یثخو حللد كــرأی

نور بودند از نور خدا كله در  كخو حال آنكه  نداشیت یا ر خود تو نذود، تو بروز عینخ ملارلقتك
دو حلا  نیلشود، ا یگر نصف منخنور د كخشوند و  یو یكخدو  عذداهطلج دو قسن شد و حاز مهان

پلدر و  ولن و علیل ابـوا هـذه االّوـة انا و عّ دن اتخ كه فروودنیشوند و ا یك پدر و وادر وخهن 
خ ویوادر ا د، ورادش خ و یشانند و هرجا خدا آ ان وخشان آل اخان ارعر. پس شمیحاش ین اوك
 ردد. پس  یند كه وخ و یرا و یند و فلك چرخخ و ین و آ ا ا را افطك وهیعل اهلل اند تطم امئه

آهذر یاند. پس هر اه    ردند، ذهتا وراد از افطك، امئه یا وطند بر آ ا ا و بر رد آ رچون امئه حم
ك خلن اتلخ كله حله یلوثل  الوالك ملارلق  االفالك  ن اتخ وعینیشدند. ا ینذود، امئه خل  من

نصلف تلو را خلل   یا لر تلو نذلود كه از دو حلاظ خل  شلده اتلخ، حله نصلف او حگلوی یئرش
آهذلر را او رواح داد و ا لر رواح ین  یلراكه دیفرتتاد ز یآهذر را منینذود خدا   كردم. و ا ر عیل یمن
ن وذعلللوث شلللد. و ا لللر یلللاههلللار د ینكللله بلللراخحاصللل  بلللود ههلللخ ا آهذلللر ییداد حعثلللخ   یمنللل

 اوخ. پلس علیلرحاشند تا روز ق یسخ وردم بر  هراهخن حدهد، حایر نذود كه رواح دراو ح رت



 

431 

 

شد مهه وردم  یآهذر وذعوث منیو ا ر   شد. یآهذر هن وذعوث منیآهذر اتخ و ا ر نذود  ینفس  
حاشد بر وردم حتهًا  د حجیتخكند؛ حا یآهذر منی   خلقخ لآو و یمیحك یواندند و خدا ی هراه و

 و ا اعًا.
 نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «وچ ارم ووعظه ی»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة فلـوال ن ـ ا:خـفروا یشأنه در  ر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

اهّلل ر راص  كطم وا در تفس اله ااّل  ن اه هیاهلل عل مشا كه امئه تطم یبود و ثاحخ شد براال
اهّلل  اله ااّل لفظ جسلن اتلخ از  د وخدرشن یحاشند. حاال لفظ یو الاله ااّلاهّللحاشند و شرو   یوال

كالروح یف یف املعنچنا ه اوام فروود  وعین یبرا الفلاظ را  د تلا وعلایركن ی. تعاجلسا الل ظ 
د؟ حه متام  وش و هوش وتوجه خندار ید و از حا ن خذررنیب ید، تا چند هاهر الفاظ را ورحفهه

ا امئلله خللد خللفروا یكلله خللدا ولل ی كطوللمینللر و بذمیحللاالتر بللرو ی وقللاومیخللواه ید كلله وللخوطلللج شللو
 كند؟ ن كطوها را وعینیتواند ا ید و كه ورتوان فهه یاز آن و ند، چندوعینخفروا یو

و چرا هفتاد وجه فروود؟   وج ا  نیا وفا سغعخحنن نتكّلن حالكلهة و نر ندخفروا یامئه مشا و
ا خل نجلا؛خد هفتلاد ورتذله ولن آولدم در اخل و یرود، ول یو ار جایراتخ كه حس وَثلش وث  كیس

ر. پس از جهخ كثرت را غخد هفتاد دفعه  فمت حه تو خ و یار و وررا حس كند كیس ی ومیتعل كیس
ند قذ  از خفروا یكه امئه اراده و یا اتخ واالك خداوند عاو هزار هزار عاو خل  كرده اتخ و كلهه

 لذلایس یعلاهاه  هزار هزار عاو اتخ. پس در هر  ین هزار هزار عاو اتخ و در اواور و نواهیا
 قرآن را خداوند نی. و مهچنییوعن یلفظند برا ین الذسه در هر عاهین عاو و ای وشد تا در ا یو

 ین الذسله الفلاهیلده اتلخ و ارهزار هزار عاو فرتتاده، پس هزار هزار لذلاس  وشل یعاو از برا
 س فهلن وعلایه قلرآن را وگلر اهللش. پلرلعال فههند وعای یقرآن اتخ و من وعای یچند از برا
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د را حفههلد و فهلن كلطم خلدا و كلطم خاحاد وعین تواند هركیس یسخ و منرقرآن شأن هركس ن
هاتلخ كله  هخلهاتلخ و كنا او اشلاره یاتخ. از برا یگرخز درسخ، چرخواندن ن امئه وث  عری
لاق. وثل  شخیصل یفههند. وث  كطم وعشوق كه من یآ ا را احذاب و كله  فههد آن را وگر عشك

بودنلد در  هلن اجنلی یحاضر كنلد و  عل خواتخ كه او را حه جملیس یداشخ و روز یقوعشو
چ رسخ هرد و ا ر نخایآن جملس و نفههند. پس حه نوكر خودش  فخ برو و ا ر هسخ حگوش ب

بلرو و ا لر پلدرش هسلخ  عینخچ نگفمت و آودم. را. رفخ و بر شخ و  فخ بود، هیوگو و خود ب
چ نگفلمت رد؛ و نوكر هن  فخ رفلمت اول كله بلود هلخایپدرش حگوش بسخ را و ا ر نیچ وگو و بره
دن رج و ون از شلنرر حذرداند نه غ یج ورج را حذرا. حاال تخك حذیستادم تا رفخ  فتهش بخا
ج خودش حه رولز تلخن  فتله ردم. خدا حا حذرقرآن را و اترار قرآن را فهه خ وعایخن حكایا

هلا غردن وطلج قرآن نردن، فههكر فههد. تر ه ین را هركس منیاتخ و ا ر از رلسخ. غاللج وطك
د كلله وللا رللسللخ. نگوجردن نرللفهه  فلل  و تر لله فههنللد و علللن، تر لله یاز قللرآن منلل ی رللتر لله چ
كله  یهیلنلدارد. حسلا فق یو عجهل . فهن، دخل  حله علریمیا خنوانده  و عریمیفهه ی منمیا یعاو

اعللن علهلا  یشود كه حلازار یكند. اوا و یو را    یخ وساج  فقهخفهن ندارد،  ا یحقدر حازار
 ی. عللن نلوریاتلخ و نله هنلد ی، نه تركلیاتخ و نه عجه نكه علن، نه عریخحاشد ههخ ا
ن یلكه دوتلخ امئله حاشلد. ا ا در دل كیسخاندازد خدا در دل هركس كه خبواهد،  یاتخ كه و
 دهد. یخواهد و یاتخ كه خدا حه هركس و خبش

را از كارش حاز ندارم و اعلن علها هن  ین اتخ كه حازاریون اخ ون و فنك رحاال خاص
نكله از خن جمللس، حلا ایلد حله اخلایدو ورتذله ب یا هفتله ام. پلس ا لر كیسل حشود و جترحه هن كلرده

اقر  نكله فلاریسررا مه نكله علریخج اعلن علها خواهلد شلد. ههلخ اخكارش هن حاز نشود، عمك
نكه هركس در شكوك و شل ات  رفتلار نشلده حاشلد خا ندارد االك  دن وطلج فریقركردم، در فهه

كلهللات امئلله را  فههللد و وعللای یوانللده حاشللد كللطم را ولل فههللد و ا للر بللر فطللرت اصللیل یهبتللر ولل
 فههد. یو
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كالروح یف یف املعنحاال  هلا یلكلمن، در فهلن ا را هر لاه وعلین اجلسا الل ظ  ن، مشاهلا و وطك
نلده و فلرق خد فلرق  ورل لفلظ را تلا مهله حفههمیشلكاف ید ولخشلد یكلخد بود و چلون رخواه یكخ

 الفاظ را.
از هوا را و حا زحان و دندان و لذان خلود  یا قطعه یرر  ی، و وی یكه تو و ین لفظیاوا ا
د خآ یرون ویان كه برمه وث  ی یآور یرون ویو حا ُشش خود او را از دهان ب كین یج وراو را ترك

د و حله خلآ یاند در هلوا ول اند و تاخته حمكِخ خدا بر داشته یان را از رورمه از او صداها. و ی
اتلخ كله  ن هلواییلرون آولده و ایلكله از دهلان ب یرخورد حه مهان ترك ی ذله  وش شنونده و

 حلریف یاز هوا را و خل  كلرد یا قطعه حه ذات تو ندارد و خل  تو اتخ، تو  رفیت چ دخیلره
كنند، و در  یدروغ را خلقخ و عینخذ ختلق . افكا  ا دخفروا ین اتخ كه خدا وی. ارا كه خواتیت

ك نیو ختلو وـن الطـ دخفروا یو جای رلـو االنسـا. وـن  دخلفروا یگلر ولخد و در جلایر یـجـة الطی 
كال ّخار.  ملصال 

، یكله خلل  كلرد داشلیت یا ن لفلظ ارادهیللفظ خملوق تلو اتلخ و از ا حاال كه دانسیت
كن فخجا  ا. یاّّنا اوره اذا اراد ش وث  كه خدا فرووده اتخ ید كه لفظرفهه یخواه و  كـ .یق ل له 
كن ف آدم انا رّب ام ل للش ا ابنخ دخفروا یو گر كه فرووده اتخ، وث  خد  كلهاینیو مهچن ك .ی  

سلخ و خلقلخ ررد و خل  كند. كلهه خدا از هلوا نراز هوا حگ یا سخ كه قطعهركلهات مشاها ن
ا خلكله خلدا زده چطلور اتلخ، آ  كله حرفهلایمینلر بذمیخواه یسخ. ورخدا وث  خلقخ مشاها ن

و خلل   یا رد قطعلهرل  یشلود و وثل  دهلان و زحلان مشلا از هلوا ول یذات خدا وث  ُشلش مشلا ول
اتلخ كله خلدا  یا حاشلد، كلهله خلدا كلهله یآهذلر و امئله ولیكنلد؟ حاشلا، كلهله خلدا وثل    یو

 آدم كرد و كلهلات میكه خدا تعل اتخ . و كلهایمیبن ور یسیح عیحكلهة ونه امسه املس فرووده
ن و اشخاصل اتلخ نله  و كلهلات او كلوی یند صلاحذان حمكلخ و ذكلاوت و عللوم اذهلراو جمسك

شان هن واحدند و مهه خاند و مهه ا كلهات خدا امئه اته رلو السهوات و االرضخو ون آ .یلفظ
 و لقاوّملنا هلن الق ل. آهذر اتخ.ی واص  حه  نیراهمونرنند و اورراهمونرآهذرند، مهه اوینفس  



 

435 

 

كلهله چندورتذله اتلخ:  كخل یكلهه حاشد و از بلرا كخكه هسخ مهه  ی رشود كه هرچ یحاال و
اتخ. و كلهات مشا دو نوع  اتخ و اتف  اتفیل اتخ و اتفیل اتخ و اعطء اعطی اعطی
هوا. حلاال از قطعه  از واده وركج اتخ و اوا  فتین . و نوشتینا  فتینخاتخ  ا نوشتینخاتخ: 

ر رنا چنا ه حدن انسان جسد انسان اتخ و روح او غخا وعای ین كلهات اجسادند از برایا
هلا یلن اتلخ و ایاز ا خوانلدن نلدارد. و  حله علری د و دخلیلرلفهه ی لور ول كخلن را مشاهلا و وطك

اهلا را خواننلد مش ین ولهیاهلل عل مشا و امئه تطم مشا وعای یند و روحهاخالفاظ خدا وث  مشاها
ن كلهلات یكه ا نیفههند. و مه یمشاها را و نند، وعاییب یكه مشاها را و نیدر صفحه ولك و مه
ن ین افطك و اوضاع ایدانند و از وجود ا ینا را وخا خوانند وعای ی را ونیافطك و اجنن و ارض

هر لاه  سلخ. ولثطً رنلا چخا شلود كله وعلین ین كلهلات افلطك و اوضلاع وفهلوم ولیلا عاو وعای
شود، حاكن جلار بزنلد كله نلان را ارزان كننلد و نانواهلا  ل  شلوند كله  در كروان  رای یروز كخ

روند داد بزنند و  یشود كه و ینا وعلوم وخخ ار رف  حا  عنیبروند نزد حاكن و داد كنند، از مه
 شان عطوخ دادزدن اتخ.خن رف  ایا

اهّلل  نلدخ و یكله ول ر كسلایارحسل د چلهرلن بلود كله حدانی، وقصود وا ایحار الـه ااّل ولكلن ال
عخ خكرده، و احكلام شلر یعخ جارخدر شر یروح حاشد. لفظ نداشته حاشد و ی شود وعین یو

د خن الفاظ را حگوین الفاظ اتخ. پس هركس ایقخ حا ن اخاتخ و احكام  ر یاحكام لفظ
و قذللول نكنلد، در حللا ن ن الفللاظ را ندانلد یلان دارد، ولكللن هر لاه حللا ن امیلعخ اخدر هلاهر شللر

كردنلد و در اتلطم  یول ین كلهلات را جلاریلعخ كافر اتخ وث  احاحكر و عهر كه در هلاهر اخشر
عخ كه  تشلخ خآهذر دختر  رفخ از آ ا و دختر داد حه آ ا ولكن از شریكافر نذودند. چنا ه  

س اتخ. روح ورده اتخ و ورده جن قخ روح، و حدن یخعخ حدن اتخ و  رخكافرند. پس شر
قدر نف  داشته حاشد كه او را وسلن خبوانند و پاك حدانند و زن حه  نیكردن حدن ا و هر اه درتخ

د كه كاول  ررند و وشورت حا او حكنند، هر اه روح او را هن درتخ كنراو حدهند و دختر از او حگ
یق ًط غصه اق«  چه كیسنیو بذ یك دم خبود آخ»خواهد بود.  حشود، در آخرت هن ومون و وتك
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حدن  ید از براخكرد یخ آ ه تعخبر عاقذخ خود حكن.  ا یتا حبال، فكر یا خبور كه چه كرده
ا روح دارد و در حلا ن هلن خد آركن یكه و ین منازیمشا؟ ا یدارد از برا یروح رر ا حدن یخبود، آ
ت مشلا؟ حاشلا، آخلر یكنلد بلرا یخ ولخلد؟ كفاخا  هاهر اكتفا كردهنیا حه مهخا نه؟ آخد ركن یمناز و
كننللد و حلله لعنللخ منللاز  یار منللاز وللرحسلل خواننللد و حلله لعنللخ قللرآن  رفتارنللد، و چلله ار قللرآنرحسلل چلله

شلتر یانلد ولكلن تلا للج قذلر ب عخ آقلا شلدهخكلردن حله شلر ار كه حه بركخ عهل رحس  رفتارند، و چه
كنند و حا  یاز روح و رتند و تمال  یكنند او را اعهال او؛ و آجنا از شك  مناز و روزه من یمن یمهراه

اهّلل د كه عهر تا آخر عهر رنیب یحا ن كار دارند. من الـه ااّل  فلخ و حله كلار حلا ن او خنلورد؟ پلس ال
ن اعهلال یلگلر حلاب آجناتلخ. اخد ی رلرود در آجنلا، و چ یادشلان ولخكنند از  ینجا وخهرچه در ا

 وح اتخ و ورده.ر را متام كرده اتخ اوا ی خ حدیخن عاو اتخ و  ایعخ خمصوص اخشر
روح مشا خوب اتخ. تلا حلاال  ید و از براخآ یمشا و یون حه كار آجنا یهبرحال، حرفها

ن آودند یكه قذ  از ا د و علهایر  روح كنرد حتصخن حاید لكن حعد از اخكرد یحدن را درتخ و
و  دخلا دهرچ از روح نداشلتند و نگفتنلد، مشلا هلن نشلنرخ حدن بود و هلیكردن و ترب ههخ درتخ

ش یف هن برد و تكلرنداشت ال حا ینرد و خخوشآول بود نیو ال ال الّ  كردن شه در درتخرمه
حدن، تا حه كلار مشلا  ید از برار  روح كنرن شده اتخ كه حتصین نذود. ولكن اآلن وقخ ایاز ا

 خبورد.
 كند احكام مید تا حه وردم تعلخاعلن بر    یپس خداوند عاو از حمكخ حالآه خود وعلكه

د، در آخرت را وسلهروح را و حشناتاند روح را حه مشا تا عهلتان كاو  حاشد. و چنانكه در دنر
نله روح در اعهلال نذلود و خاعللن، هرآ ین زولان علاهیلآولد در ا ید. و ا لر منلران داشته حاشمیهن ا
اجمللد  یاوحللد و وللوال ی ، وقتللداردنذر  و تللرللجل خرنداشللخ. و آن شلل از آخللرت كیسلل یخذلر
له و رقذ   و یخا ان وردم و یراخللد اعطوه بود كه آود در و وقاوه و رف  یف اهلل اعیل امحد خرالش
حسن حه او   اواممیوگر آ ه حه تعل یش اتتادینكه درس هن خنوانده بود  خ، حا ااحاییكه و بخ
دم ان وررد وخاینكه بخد كه اور كردند آن ب ر وار را ارآهذر رتید. پس در خواب حه خدوخ  ررت
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ار ردار شلدند حسلیعاو را و روح در حد ا حدود. پس چون از خواب ب یاهیو اصطح كند خراب
ال كردند رند. حا خود خخن خل  ونكوس وعاشرت مناید حا اخن خواب غهناك شدند كه حایاز ا

ل وشكطت اتخ كه ا یر وراو كه وتوت  حه ح رت ن خلدوخ را از عهلده ولن یشوم كه حطك
ر را در خلواب رلاو اضخ و جماهده خود حاز تارند، و وتوت  شدند و ح لرتخه ربردارند و ورا ح

و علن وا را حه  ید بروخسخ، حارن یریاند    خدا فرووده دند كه فروودند از آ ه برادرم رتولخد
ال رران، حا خود خر و حنیدار شدند و غهگی. بن اوور فاتده را اصطح مناییو ا وردم برتای

ل  حله آن ب ر لوار   احلخ و حللن و جلود، ح لرت اولامكردند كه صاحج  حسلن اتلخ. وتوتك
ن خلدوخ را از عهلده یلشان شفاعخ كننلد و اخد اخكمن، شا یشان در خواتخ وخشوم و از ا یو

لل  شللدند و آن ب ر للوار را در خللواب د دنللد كلله فروودنللد آ لله جللدك و پللدرم خوللن بللر دارنللد. وتوتك
 و تلر ردان از نی. حلاز غهگلاور را حله اجنلام برتلای یبرو دخسخ و حارن یا اند از آن چاره فرووده
دالشلهداء اتلخ، وتوتل  حله ر  تیل   لله خطردار شلدند و حلا خلود  فتنلد كله شلفیخواب ب

ل  شلدند و آن ب ر للوار را در خلواب د یشلان ولخا دنلد فروودنلد آ له جلدك و پللدر و خشلوم. و وتوتك
دامن كله حله  یگلر منلخ. دن اولر را حله اجنلام برتلاییلد اخسخ، حاراز آن ن یا اند چاره برادرم فرووده

ل  خلدند ر جواب را شننیك از امئه وتوتك  شدند و مهخهر ا آنكله حله مهلان ح لرت قلامئ وتوتك
سخ، رر نیپت شان هن مهان جواب را فروودند در عاو خواب. پس دانسخ كه چارهخشدند و ا

سخ حه او حدهند خار  تاردند و آ ه حاآهذر زحان خود را در دهان آن ب ر ویپس قذول كرد. پس  
ان وردم تا روح عذادات را حفههاند حه وردم و حا ن را حه وردم برتاند. و ردادند و فرتتادند در و

خلورد و  یفنجلان غلتا ول كخل ینكله روزخد تلا اركشل یاضلخ ولختال در كوهها ر آن ب ر وار پنجاه
 یعرحسلتان، روز یود و حلا آن  رولاال خلرلع یفرتلخ كخلاضخ خود را حه خداد ر یقرار و ی اه
رفللخ در وقللام خلود. و حعللد از آن هللر وقللخ  ید و حللاز ولركشلل یال خللود ولرللحله ع یدفعلله تللر كخل
د ر رتل یخواتخ و یو یا د و وسألهررت یاز امئه برتد، در خواب و یكخخواتخ خدوخ  یو

را از آفللاق و  دادنلد از قللرآن و برهللان او یلش را هلن هللاهرًا نشللان او وللرد و دلللرشللن یو جلواب ولل
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شلان كنلد و از خخ اخدند حه وردم از اترار حا ن آنقدر كه كفاردادند. پس رتان یانفس نشان و
از او ونتف  نشد، لكن  وقخ كیس خ وردم را حكند. ا رچه آنخخ ونتشر كرد آ ه كفایب علوم اه 

 لاج  و ن فیلدن ار  دارد حله شلنركوتخ ور هركس فطرتش نمیكن یكطم او را حاال كه شرح و
كله  شلود. و آن یخ ور ردنش ت یشنود ر ها یكه و نی  ندارد و مهرهركس فطرتش حد اتخ و

شلود. پلس هلركس زنلده  یدونلد زنلده ول یان را حله او ولمیلان دارد و چون روح امیكند ا ی ومیتسل
ات نلدارد و ولرده اتلخ و رل  حله حر  حه روح عذادات دارد و هركس ورده اتخ وراتخ حاز و
د ا ر عذادات وردم روح داشخ، رنرسخ. بذرحه زنده ن ید زنده از ورده و ورده را كاركن ینفرت و

كننلد.  یخ ولر كه حعلد از عذلادت حلاز وعصلمینیب یحكنند و و تریق كخسخ خحا اقًط حه هر عذادی
 ه ادعللایرللله، ا رچلله صللوفرن تلسللله جلیللسللخ وگللر ارن یچ قللوورپللس روح عذللادات نللزد هلل

 یحنللا كللرد از بللرا یان ثللورراتللخ كلله تللف یواضللح اتللخ و آن روحلل حطللطن آ للا كننللد ویل یولل
 ها. تینك  یفه درتخ كرد از براركه ابوحن یجسه

ده شلده اتلخ بلر رلاتلخ كله از اولام بواتلطه اصل  و حلا ن صلور دو ین آن روحلیاوا ا
ر رلجسلد ولمون نله غ یان اتلخ از بلرامیلن روح ایلانلد و ا كه قذول اور آن ب ر وار كرده یاجساد
سلخ. رجلا ن چرن روح در هلیلسخ وگر كتج خود او و ارن چ كتایرخ در هرن علن شیاومون. 
در او  ی رلض و نفلاس چرهز  هلارت و منلاز و روزه و غسل  و احكلام حل ینررا كه بذ هر كتای

د كله پلس علهلا چطورنلد، اولا خلنگو انلد. حلاال جلاهیل از روح نگفته ی رسخ و علها هن چرن
ر رللشللتر نللور نداشللتند كلله حلله غیردن جسللن بللود و حقلدر خللود بكلل كلله داشللتند درتللخ یعلهلا كللار

نورشان حقدر ك  وردم اتخ و مهه را حه روح  ادیخكه ز برتانند روح را و حاال هستند علهای
 نیكند و هركس متك یدا ویشود و جنات   ی كرد عه  او كاو  ونیكنند. هركس متك یخ وخهدا

تاب  نذود كه عاو را زنلده كننلد  ی. پس شأن علهادخآ ینكرد، عه  او ورده اتخ و حكار او من
تلف  یكه علها بودند. پس لعنخ خدا بر كیس یحقدر خود داشتند و خود ناج یخ نورخ ا

دند و ران را حله ولردم رتلانمیلرا حد حداند، آ ا خوب بودند لكن حا ن را اصطح نكردنلد. حلدن ا
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را حقدر مهله ولردم داشلخ و آن اجسلاد را  انمیخ روح اران را حقدر خود داشتند ولكن شمیروح ا
ان را علها درتخ كنند تا از حمكخ حالآه خدا میسخ مهان جسد اخزنده كرد و در تاب  هن حا

ن وعلوم اتخ كه ح  بود و مهه وردم یكنند. ا ان هاهر شود و وردم تریقمین وقخ حا ن ایدر ا
ینل احلایینفلر علرب ب كخلا كرد و ا لر حا ل  بلود چگونله ررا اح اوضلاع  لله و یر  و قذخلا ی اوطك
كرد؟ آنقدر كتاب از علن آن ب ر وار حه ا راف حللدان رفتله اتلخ كله  یمهه عاو را دو فرقه و نیا

سلخ تلال اتلخ كله فلوت ید برلنرده حاشند. مشا بذرن خذر را نشنیحاشد و ا یكمن حلد ی هان من
اآلن چنلد نفللر از دوتللتان او  هندوتللتان. نلا را خمتلللف كللرده اتلخ حللیتركلرده اتللخ و مهلله زو
كله  آهذلر بلودیخ  خات هندوتتان. پس ح  اتخ او، حلكه آخاند در وال اختطف انداخته

 كله هسلتند مهله نینقلدر وسللهخو حلاال ا ید حه او وگر كهخنگرو نذوت كرد و كیس یاول ادعا
ند حه او. حلكله مهله كفلار ول لدبن یوقخك د آن رلنر مشلا بذآهذلر اتلخ. حلاالیعذلداهلل   داننلد كله حممك

ت و ولال وثل  حلاح  نیانداخخ كه ا  اختطیفنیب ر وار چن مهله علهلاء صلاحج جلطل و علزك
خ را نتوانسللتند خمتللف كننلد ا رچله آ لا هلن حللدن را خلره آودنلد و چهلار والرلد حمهلدحاقر و غرتل
او  ان كمیعخ را درتخ كنند تا حاال كه حا ن او بروز كند و اخسخ درتخ حكنند و هاهر شرخحا

 جسن كه بود روح هن آود، كاو  شد. شود. حیل
دارد و علهلا هلن هفتلاد قسلهند  نجا بود كه قرآن و كطم امئله هفتلاد وعلینخحاال وقصود ا

فههند و اه  حا ن، حا ن  یفههند. وثًط اه  هاهر، هاهر آ ا را و یاز آ ا را و وعین كخك خهر
هسخ كه دو حا ن  فههد و كیس ید وخاحادك حا ن از قرآن و خهسخ كه  آ ا را و اوا كیس

 فههد، حاز كیسل یشتر ویب  كیسنیفههد و مهچن یهسخ كه ته حا ن را و فههد و كیس یرا و
ن وتهج اه  حازار یعخ و اخن شریكه وطاب  حا ا فههد تا هفتادحا ن. و اوا هر حا ین یشتر ویب

ازار نذاشلد، وثل  ولتهج عخ و وتهج اهل  حلخكه وطاب  شر ح اتخ واالك حا ینرآود آن صح
 ش شرح آ ا را ندارد حا   اتخ.خن جملس  نجایگر كه اخد یه و وته ارصوف

 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «وپنجن ووعظه ی»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م   عّن و لعنة اهّللیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

رفل  حاجلخ  یاد كرد خل  را و حمتاح حه خل  نذود و براین اتخ كه خدا ایكطم در ا
رفل  حاجلخ خلل  كلرده بلود، روز حله روز حلاجتش  یراكه ا ر خدا بلرایخود هن خل  نكرد، ز

 خ.سرگانه نخحمتاح،  یو خدا یشد حه اوضاع یشد و حمتاح و یادتر وخز
 مینكله حكللخچله خلل  كللرده اتلخ خلل  را، حلا ا ی كلله خلدا بلرامینلر بذمیخلواه یحلاال ول
فها و یحو و رلو ال ثال  ب سخ و اصداقرخدا ن یده او براخكند و فا یده منخفا خلقخ لآو ی
خدا و وقصلودش از خلقلخ  یخل  اتخ نه برا یده خل  براخ كه فامیدرفهه رمهایال ثال  ا

خلل  اتلخ و خلل  هلن چنلد  یده بلراخلند بر حند ان خود. حاال كله فاك ین اتخ كه جودیا
سلخ؟ و رك یده بلراخ فامی حدانمیخواه یك ورتذه قرار نداده، وخورتذه دارند و خدا هن مهه را حه 

 میار و وقاولات عظلرآهذلر عللن حسلیك ورتذله ندارنلد. ا لر خلدا حله  خلوعلوم اتخ وردم كه مهه 
آهذلر هللن كلرده یآهذلر حدهلد حله  ی. و ا لر حله تلو هلن مهسلر  گران هلن نكرده اتخخحدهد، حه د

ن خطف حمكلخ اتلخ. حلاال كله خلطف حمكلخ نكلرده و حله یاتخ و ح  او ادا نشده و ا
آهذلر یسخ حله كلافر هلن وثل   خداد حا یدهد، ا ر حه مهه مهسر و یتش حه او ورهركس حقدر قاحل
 زایر؟ ذهتا ویا و حه آن ومون مهسر داده ند چرا حه آن كافرخ و ی كند، وردم ونیحدهد و ا ر چن

د و خفروا یزان عه  كند، آ ه خداوند عاو وعده حه او كرده عطا ورقرار داده كه هركس حه آن و



 

442 

 

ل  بلود، ذهلتا  خهركس عه  نكند جا آهذلران یگاهش در جهمنك اتخ. و چون وقصلودش تف ك
شلان خعهل  كننلد و جلود خلدا بلر ا زا لارن ویلان خل  و بواتلطه ارزان حاشند در ورفرتتاد تا و

كه كردند مهان عه   زان هر عهیلرشان. پس بواتطه وخشود و غ ج خدا بر دمشنان ا یجار
ن و ، هر وتاع یكوتخ هبشخ ورشان. ا ر نخا یشود از برا یجمسك كه  یشود و ا ر حد اتخ جهمنك

، خلدا یررل  یول یده ی. هرچه ویآورد و وتاع حد حد یكرك نررند. وتاع نر  یو یبرند وتاع یو
 یاند كه دتخ و پا دهررا نفهه یكخن یدانند ولكن ا ین وسأله را ویمشا ا یكند. علها یهلن من
خلوردن اقت لاء  كند كه چوب یو یتروعص كخكند. وثًط پا  یتكار از خدا جهمنك را  لج وروعص

 كنللد كلله وقتیضلل یولل یترز پللا وعصللرللكنللد چللوب خللوردن را. و ن یاوتللخ، از خللدا وسللألخ ولل
ك از خلل هرنیكنلد از خللدا تللا حلله شلقاقلوس  رفتللار شللود و مهچنلل یشلقاقلوس اتللخ، وسللألخ ولل

ا خد خداخ و یو دهد ا رچه زحان  وشیت یكنند از خدا و خدا هن و ی وسألخ ونیجوارح او چن
راكه یكند، ز یخ منخن  ف  كفایا سمت ویلرن خواهن چوب خبورم و حه شقاقلوس رایض یون من

 یا  لهیحلدا اور فرووده اتخ تلو را و از هیكره اتخ چشن هن داده اتخ و حه نخدا ا ر چاه داد
 ن عه  عقاب.ین عه  ثواب اتخ وقاح  او و اقت اء ایا یفرووده و فرووده اتخ اقت ا

ده اتلخ رل سترده كه در او مهه غتاها و وتاعهلا را چ نكه خداوند عاو خوایخوَثلش ا
حلله  یغلتا خملور و ا لر خلورد غلتا را حلا فلطن د فلطنخلهلن فرتلتاده اتلخ كله حگو یرلولكلن  ذ
ن مشاتخ، ی، دی اور و  نیكرد و مه یزا ا اور و  رشد و بواتطه و یورض  رفتار خواه فطن
ك و حلد از رلد و حلال آنكله نفل  و ضلرر اعهلال نخلن ندارید درد كه ا ر نكنرن عه  كنید حه اخحا
خدا؟  یا براخمشا دارد  یكه كرده اتخ نف  برا یرن اویا اخخدا. و آ یمشاهاتخ نه از برا یبرا
ن كننلد و حترتلانند قلوم یلرونلد تلا  للج د یرون منلیلب یچند نفر د چرا از هر  اعیتخفروا یكه و

 ین را هلن واجلج كلرده اتلخ بلرایلشان حلتر كننلد. و اخد اخخود را از خدا چون بر  ردند، شا
د بود. رد  اد خواهرد و ا ر نكنخشو یان منمید علن را صاحج روح ارراكه ا ر  لج نكنیمشا، ز

د و رلاهلل حكن ر در صلفاترد و تلرلكن خواهد مشاهلا تلریق یدارد حقدر خود. و حاز  اد كه عذادی
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دن خل  كرده اتخ، رخوردن و آشاو یا خدا مشا را براخ آمید.  تشتر  كنرده حتصراخطق مح
سخ رن نی؟ حاشا، ارون كینیو ب یخبورتو خل  كرده اتخ كه  یمهه اوضاع ولك را برا نیو ا

 یاهلا حوضلهاختلو، كله در ین خانله را بلرایلن عه  قرار نداده اتلخ ایا یغرض خدا و از برا
د و ولاه و راوتخ و خورشل یها خانه وهر وتفند اوتخ و حاغستا ا و یها اوتخ و آهوها  له

ن خانله اتلخ و یا یدواهاهه و رها انذار ه ن خانه اتخ و كوهها و داونهیا یها چراغها تتاره
ن خانه اتخ ین خانه اتخ و كره هوا حاد این خانه اتخ و كره نار آتش ایا یها وعد ا خزانه

ن خانله اتلخ و یلا تاحسلتای ین خانله اتلخ و تلرحد جاهلایا زوستای یرها جاهارو  روس
 نیلن خانله اتلخ. و آب را ههلخ حلاران ایل صلحن انین خانه اتلخ و زولیا یآ ا ا تقفها

نا خك از اخهر ین خانه خل  كرده اتخ و از برایر ارخانه خل  كرده اتخ و بروح را ههخ تأث
ال حاشند و حاد را اور كلرده كله فلرایش یچند ولك ووكك  قرار داده اتخ كه برا ن خانله یلا تو فعك

 یرامهه اوضاع را بل نیات تو خل  كرده اتخ. حاال انشدكن حاهلل ارح ینا را براخكند و مهه ا
نا خد؟ حاشا، مهه اررون كنی رف ب د و از آنخ رف خبور نین خل  كرده اتخ كه مشاها از ایا

ن را یلو ا ن كلینیلو  للج د ات داشلته حلایشرلنكله حختلو ههلخ ا یرا خدا قرار داده اتخ بلرا
د و ا ر مهه ولردم نتواننلد رن مناجیك حقدر وتعخ خود  لج دخواجج كرده اتخ بر مشا كه هر 

ن و یكه حاهوشند بروند حه  لج د یله چند نفررد از هر قذخند و بر  ردند، حاخن منایلج دبروند  
ج دهند رآ ا ترت ید وردم آ ا را اعانخ كنند و زاد و راحله براخنداشته حاشند حا یا ر اتتعداد

رونلد حله  یسخ و آنقدر كه حه  لج  نلدم ولرن نیدرحند د و آ ا را روانه كنند. لكن حاال كیس
آورنلد و  یروند كه ا ر  نلدم  لران شلود ولردم  لول را از هلر جلا كله حاشلد فلراهن ول ین منی لج د

تلر از  نلدم  ان پسلخمیلاال ا روحخلسلتند. آرن نداشته حاشند درحند نی ندم ولكن ا ر د روند یپ یو
  ركلس برتلاند ولكلن عللن را حله حتصل اتخ؟ حاشا، آن را خدا ضاون شده اتخ كه حه مهه

كه در  د كه  لج كنند كسایخرتاند و حا ین را خدا حه او منیو هر كس  لج نكند دقرار داده 
 انشان زنده حاشد.میشان اخر ضعفا تا ایحاشند و برتانند حه تا یفهن و قوم، صاحج
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 لج علن قرار داده اتخ و خداوند عاو آن علن را در  ین اوضاع را برایحاال كه خدا ا
حلله  یا سللخ از كوچللهخد در  لللج او. اقللًط حللاال كلله حارللوكن یخ مشللا آورده اتللخ، كوتللاهخللوال

د رلد كله ا لر  للج نكنرلن،  للج كنیلد ههخ  للج دخبرو یا حه خانه یا ا از خانهخ یا كوچه
كند  یشود و  ند و یكه ورد جنس و نیرد و مهرو یكاهد تا و یان ومیخورده ا ان را، خوردهمیروح ا
ر، و رحگ یك علهاء كه خبواهخن نذاشد پس از هریدر د یفكند. و ا ر اختط یخ وخ را اذنیو ومون

 د.خررن خود را از او حگید و درز حدهرد و ح  را از حا   متخا ر اختطف حاشد حگرد
ر از آ له رل غمی لوج ی  و منخر و تذدری مهان قول علهاتخ حدون تآمی وج یهبرحال، آ ه و

فاتل  خواهلد بلود و كتلج علهلا نلزد  دخلخلطف قلول علهلا حگو اند، حلكله ا لر كیسل علها  فته
 لور حنلا  نیلنلا اخد و قذل  از ارلر كنررا تكف ده كیسرده و نفههخاند كه ند ك ننوشتهخ چرواتخ ه

د اه  خذره حاشد. وثًط خ، حااز عه  كیس شهادت حدهد نزد كیس نذوده اتخ. حلكه ا ر كیس
ارخ، زر ر شهادت حایدر عه  زر ر ارید حدهد و در عه  جنك  ههخ علاِو، علاِو نی. و مهچن، جنك

كه نفههد از آن  د شهادت حدهد كه خود آن علن را داشته حاشد تا اه  خذره حاشد نه كیسخحا
د و خل و ی و چنان ونیچن یو نافهن شهادت حدهند كه عاه یچند لو  یرا. وانگه ی رعلن چ

از  ی؟ وانگهللده قذللول كنللد عللاورللد نفههخللاعتقلادش فللطن و وللتهذش فللطن اتللخ، آخللر چلرا حا
د ح  را رد حشناترد علن را و ا ر خبواهرد و از او اخت كنردا كنید ح  را  خالوا ! غرض، حگرد
مشلا كله  ید واجج اتخ برارو حعد از آنكه شناخت« نیة الطالذخهدا»د در رو حا   را رجوع كن

 د از او.راخت علن كن
تلاب   ین اتخ كه علهایتاب  ا یها ن هفته و هفتهیهبرحال، وقصود وا از كلهات ا

گلر خد خ  رفخ و نلزد كیسلرد از شخكه كردند جسد را درتخ كردند و روح او را حا یخ كارخ ا
تللا حاشللند و  یس یتخللنفللر حاشللند و حلله روا د دوازدهخللحا ید كلله در هللر عصللررللن را حدانیللسللخ. و ارن
 یه در هلر عصلركننلد او را، چنا ل یخ ولخننلد هلدایب یول  ردند حه ا راف عاو و هرجا قلاحیل یو

د هفتلاد نفلر حاشلند و پنلان بودنلد هلر خلگلر كله در علواو اتلخ حاخد یثخبودند در تاب  و در حد
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شله وسللهانان رد كله مهرلنكه هلهخ علاو را فلرا  رفتله بلود.  هلان نكنخوقخ كه بودند ههخ ا
ار پنان بودنلد وگلر از ارهاهر بودند حلكه مه انان وسلله یعذلاس قلدر ام شلاهخلشه از دتخ كفك

خلورده  ان وردم و خوردهر رفخ و یوعرخورده علها حاال آودند و اتطم ش دا شدند و خوردهی 
ان را میللن عصللر حللدن ایللان را درتللخ كردنللد. و چلون امیللنكلله حلدن اخعخ را رواح دادنللد تللا اخشلر

ورحللوم اوحللد  خراز آن هفتللادنفر وثلل  شلل یكللخدنللد و خدرتلخ كللرده بودنللد، ولللك را وصلللحخ د
او را نشلناخخ وگلر  ان را در علاو آورد و كیسلمیوقاوه را هاهر كردند و آن ب ر وار روح ا اهلل اعیل
خ وصلف او را خلواهن خلن والیلد. اولا ا لر وانلدم در اخلنتوانسلخ حگو و وصف او را كیس یلرقل

تلخن  شلتر هلن علریید از او، بخد و ونتف  نشلدردانست ی فخ و آنوقخ كه آود قدرش را مشا من
دكاهن و آن هلن رد عللن او را وگلر حلاح تلرنفهه  فتند و كیس یوردم و جمه  هن و فتند حا  یو
 و از آن هن كیس یعجه ی فتند و  اه یو عری ی فتند،  اه یمن ی فتند و  اه یدرس و ی اه

دند ا رچله حقلدر خلودش هبلره بلرد هلر كلس. رنفهه یش از چند نفری، و بیونتف  نشد وگر كه
خ نشر خن والیكه اآلن در ا یشد و  ور یشود آنوقخ من یلخ وركه اآلن نشر ف  یولكن حطور

  ر تفصمی و یشود و آ ه ون و یران حلكه در رح  وسكون منیشود در متام صفحه ا یلخ ورف 
ن شرح ینكرد، از ا د تریقراز كطم ت دورحوم اتخ و ا ر كیسرورحوم و ت خرجمهطت كطم ش
  یدند ولكن مهه علها تصدررد ا رچه علن او را نفههر  یكند و ن ج و یو كطم آن ب ر وار تریق

م بلر خلود داشلتند و اعللن از خلود ول دانسلتند وگلر  یاو كردند و از او علن اخت كردند و او را وقدك
 آن عصر. یاز نافههها یكه

ن در رؤس ونلابر و در هیعلل اهلل خ را در ف لاج  امئله تلطمرام كلطم شل غرض، شلرح كلرده
ن یل كنند كله انیقخ تا وردم می و یسن و وخنو یام در كتاهبا و حاز هن و و نوشتهجملسها و حمفلها 
خ وگللر حلله رد علللن شللرنكلله نرتللخ. و برهللانش امیمنللا یر كلله شللرح وللرللخ اتللخ الغرمهللان علللن شلل

پللس تلل رد علللن خللود را حلله «. فهللنخره الرللفهللن و غخدكاهن رتلل»دورحوم چنانكلله فروللود رتلل
انلد  دورحوم نوشلتهركله تل یا قلهرا وشلافهًة چنانكله تعلد حله ولردورحوم رتردورحوم و از ترت
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 ون دارم. یبرا
دانلد كله كلطم  یر و ولرلن مهلان عللن اتلخ الغیفههد كه ا یهبرحال هركس  وش داد و

 مینكه  فتلخاتخ. ا یكخن هفته یهفته  تشته و ا یداند كه تخنا یعلهاء هبن رحط دارد و و
ان میلخ آودنلد كله روح در حلدن اررتخ كردند و شلان را دمیكه كردند حدن ا یتاب  كار یعلها

  وردم رخ حقدر  رشتر نذود ولكن نور شیان تامك و متام شود و نور آ ا حقدر خودشان بمیكنند تا ا
خ آنقدر داشتند كه رنكه آ ا ا ر نان و پلو هن داشتند حقدر خودشان داشتند و شخبود، وَثلش ا

  عللوم را رلخ  را نكردنلد، شلخلح كردنلد رفقله را تصلح ك عللنخلحه مهه وردم دادنلد و ا لر آ لا 
 د را كیسلرح كرد و مهه علوم را از قلرآن اتلتخراح كلرد و جلواب داد. و چنانكله عللن تلرتصح
د رتوان ید را هن منرن تیخ بود، علن شا ردها و وقلدرجهخ كه علن ش نیتوانسخ وا زند از ا یمن

، از ون قذول می و ید پس ون هن مهان را وخول دارر. ا ر او را قذرد، مهان علن اتخ الغروا زن
  كننلد. ا لر علللن او را یسلخ تصلدخ  كردنلد وللرا هلن حاید و چنانكله مهله علهلاء او را تصلدرلكن
ا خللسللخ. آرراد نیللا ینجللا جللاخرنللد كلله ارراد حگیلخواهنللد ا ینجللا اتللخ و ا للر وللخخواهنللد كلله ا یول
 د؟ حاشا،ركن ك عذارت او را وعینخد رنتوا یسخ؟ ورن نید ار وج یخ را كه ورد علن شرفهه یو

 ن خانلهیلتلر كله دزد و ا ن عجلجیا

 

 رانلهیتلر كله دزد و و ن عججیو 

 

ن عرض یاتخ كه قذ  از ا د، ح  را عطوایرز حدهرد و ح  را از حا   مترحاشعور حاش
درد را  آِه صلاحج»د. خل و ید ولن حقلن راتلخ ولخل. نه هر كلس حگوام و حا   را عطوای كرده
اتخ خخواهد و ر ین پلو وید ورافعه را حه ون، اخ! حگتاریوا یزند كه ا یكه داد و آن« د اثرحاش
دا كند و آخلر هلن خلدا رتلوا یخود   یبرا یرون آوده اتخ تا وشترین لذاس بیخواهد حه ا یو

 كند. حد نگفته اتخ: یخواهد كرد و عه  او را بر وردم هاهر و
احتتلللهخاء خلللثلللوب الر  شلللفك عمك

 

للك عللارو ان ا   یلتحفللخ حلله فاقك
 

شناتلانند علهلا  یر اوتلخ ا رچله حللاف بروشلد، ولیلشلود آ له در ز یده ولخا دخلذاس ر
 شان را حه وردم تا  ول خنورند.خا
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 ناننلللد در علللاو حیسلللیخلللورده ب

 

 واقفنلللد بلللر كلللار و حلللار هركیسللل 

 

خواهللد لكللن چللون در آخرالزوللان  ید هللركس  لللج هرچلله كللرد مهللان را وللرللنرمشللا هللن بذ
قه علها خد كه  ررنرد ح  را از حا   و بذرد و حشناترز حدهرد مشاها متخطف شده اتخ، حااخت

س خود رن آحاء و اجداد دارد، كه بر نواوین  تارده و كه دیرا در دتخ دارد و كه حدعخ در د
د ا رچله رلذلخ علهلا ونهاجرد و غخاتخ؟ عذد عذد احض قول جاهطن افترا بر وا وذند حایق

ال اتخ كه حبد ودرد دل ون ا دانند  یو یثخ نه حدمیكنند و هر اه جواب خبواهن حگو یز جهك
دارنلد كله حله  داننلد و نله عقل  كلاویل یول ی رلشان و نه از قلرآن چخد ثاحخ كمن بر اخكه حه حد

دارنلد كله از آفلاق و انفلس نشانشلان حلدهن و نله انصلاف  یرا و نله چشله ی رعق  حفههند چ
هللارتقصلل   كننللد. ولكللنیدارنللد كلله تصللد شللان اتللخ و از خشللان اتللخ و از جهالللخ اخا یر وطك
شان اتلخ كله حله شلهادت چنلدنفر جاهل  افتراهلا بلر ولا خا یاتخ كه در دذها غرض و وریض

ن و حندند و ا ر ده یو نا خند اخ و یكنند و و ینفر عاو هن شهادت حه ح  ون حدهند، آ ا را وهتك
ننلد چله حكننلد؟ هر لاه حله او یب ی ولنیهن كه چن ندارد و عوام یاعتذار یخراند و ش یخرهن ش
آقا قذول كرد ون  د ا ر فطنخ و یكرد، و یاورم قذول خواهی  برتو دل یه قرآن براخا ر از آ حگوی
آقا قذول  د ا ر فطنخ و ی؟ وكین یاورم چه وی  برتو دل ید براخا ر از حد  وی یكمن. و یهن و

؟ كللین یاورم چله ولیلتلو ب یاز آفلاق و انفلس و عقل  بللرا یلر دللمیكلمن. ا للر حگلو یكلرد ولن هلن ول
شلود؟ ولن چگونله حله او  ین ولیلكلمن. انشلدكن حلاهلل ا یآقا قذول كرد ون هن و د ا ر فطنخ و یو

نا را حه ح  ون خ كن كه خرم رفخ. و امید وطك خ و ی  كند، ویبرتامن؟ و ا ر هن خبواهد تصد
ها و كنند  یرند و حجخ ور  ینا هن وخچند را، ا وزخرفایدهند  یشان وخاد اخكنند كه  یآن وطك
ای یو حبد و د حلا رلاد داده بودنلد و فرتلتادند روز عخلرا چند وسلأله  كنند. چنانكه شخّ ح ك

د خكللرد و حللد یخوانللدم قذللول منلل یوللن حبللد كنللد و هرچلله حلله او  فللمت انكللار كللرد. از قللرآن ولل
كلمن.  یآقلا قذلول كلرد ولن هلن ول خ ا لر فلطن ف یآوردم و ی  از آفاق و انفس ورخواندم و دل یو

اند و در فلروع  اص  را  تارده یخ كرد. وانگهخفههن و ورا او اذ ی فخ من ی فمت و یهرچه حه او و
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 دانند كه فقها حا هن خمتلفند. حیت یدارند مهه وردم و كنند و ا ر از اختطف فروع حبیث یحبد و
شلان، و خ انیر وسلاج  فلروع اخلتطف بلود ولابورحوم بود و وعهتا د خردورحوم حاب علن شرت

  ولرا ینكه اذن دادند و تصلدخ  كرد و اذن حه ون داد، پس حا ایدورحوم ورا تصدر تنیمهچن
، حلكه مهه مید وتف  حاشخ، در اصول حاج دارد؟ حیلر چه عمیكردند، هر اه در فروع خمتلف حاش

ف  حاشند ویلخعلهاء حا وله در  در فروع، مهه علهاء خمتلف د وتك وسلأله  كخلبودند چنا له عطك
قللول  فتلله اتللخ خبصللوص وسللأله تللركه و آب. و  كتللاب، پللنج ورتذلله بر شللخ و در پللنج هفللخ
ك خل چرن اخلتطف هلیلهلن نلدارد و حله تلذج ا یراند و ع  علها در فروع اختطف كردهنیمهچن
د حمهللدحاقر ر و حللاح تللمیسللخ كللافر حاشللند نعوذحللاهلل حللاح حمهللدابراهخحا یسللتند. ا للر وللركللافر ن

 سخ كافر حاشند.خاز وساج  و حا یارراختطف كردند در حس
ر وأوور حه صذر بود و حه صذر راو آهذر ح رتین اتخ كه پس از  یو حمكخ اختطف ا

دانسلخ از وسلاج  كله از  یكرد. پس آ ه احلاحكر ول ینكه حه احاحكر اقتدا وخا كرد، حیت یتلوك و
ك خ هرنی فخ. و مهچن یش خود ویده بود از  ررچه نشنداد و ه یده بود جواب ورآهذر شنی 

كردند و حسا امئه  یدند صذر وركش یخ وخكردند كه هرچه اذ ی تلوك ونیاز امئه در عصر خود چن
 یكله نشسلته بودنللد از  لله علهللا امئله در جمالیسلل ی فتنللد و  لاه یحله خلفلا ُجعلللُخ فلداك ول

دند و حطور ر رت یتلفه در آن جمالس وسأله وو انواع فرق خم یو اشعر و حنذیل یو والك یشافع
وسلأله را چنلدجواب  كخلن وساج  را و حسا ینوشتند ا یدادند و وردم و یشان جواب وخخود ا
كشلتند. و  ی فتنلد مهله دوتلتان را ول ین هن ا ر ویر از اردادند حبسج اعتقادات وردم. و غ یو

 یدنلد، ا لر زحانشلان حنلد و حلاركر یكردنلد و ح لرت نظلر ول یول ان تلمایلرعرشل ی  لاهنیمهچنل
ان رعرا از جهلخ حفلظ جلان شلخلنوشلتند.  یدادنلد و ول یشان را ولخه جواب ارنداشخ حطور تق
د را هلر  لور كله خلنوشلتند احاد یبلروز كنلد. و ول یی فتنلد كله وذلادا جلا یشان منخوساج  را حه ا

خ كردنلد و خهند و رواد را حدخز احادرد و نتوانستند مترد حه وردم رتخن احادیده بودند و ارشن
د خمتلفله و خلن احادیلتتذ  كلرد از ا ی رچ د. هركیسرد حه واها رتخن احادینكه اخنوشتند تا ا
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ه ركمن تق یخ منخح اتخ و هرچه را كه ون روارام صح دهرنكه ون فههخحه آن حكن كرد و  فخ ا
ر رغ یا روز چاره ن اختطف از آن روز از تلوك امئه وانده اتخ. و اوا آنیبوده اتخ آن. پس ا

رضلا در جمللس ولأوون روزه ولاه  داشلخ كله ح لرت اولام ه چنان شدیرتق ن نذود، حیتیاز ا
وأوون آوردند، ح رت خوردند و نفروودند ون روزه  یبرا وذارك رو ان داشخ، چون غتای

 كردند. یچنان تلوك و ی در هر عصرنیدارم؛ و مهچن
د، هر كلس هلر چله رز اتخ، هلن حه هن وكنرو ن اختطف از آنید كه اخدرحاال كه فهه

كننلد. چلرا  ید ولرلد كننلد، هركله را ثقله دانسلتند تقلرلكند. ا ر وردم خواتتند تقل ید عه  ورفهه
اووزم و حعلد وسلأله یلشلان بخد اول عللن و فقله را حله اخلد كله حارلده یعوام را تر حه جان ولن ول

. ا رچله مید تلا جلواب حگلورسلخود و حنرد بررتلرلخواه ی؟ خود هرچه ومیشان را جواب حگوخا
تله از تلمال خایمشا از وشرق تلا وآلرب ب یعلها نلد و آ له خبواهنلد تلمال كننلد، حبلول اهلل و قوك

 عاجز خنواهن واند و جواب مهه را خواهن داد.
 نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «وششن ووعظه ی»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل  نا حمّما و آله الطاهریس اهّلل عّ  و م  ن و لعنة اهّلل عّیانا و ووال

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود  رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة  ا:خـفروا یوـشأنه در  فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

ده خلفا  كله خلدا مشاهلا را یمیده خلقلخ بلود و  فتلخلشج كلطم ولا در ذكلر خلقلخ و فاخد
رتد حه مشا  ین منیده اخخود مشاتخ و فا یسخ، از برارخدا هن ن یده از براخخل  نكرده و فا
ده خواهلد خلاو، فا ید حله اواولر و نلواهخلآهذلر؛ و هر لاه عهل  كردیعخ  خكردن حه شر وگر حه عه 

 د حه مشا.ررت
د چرا از خفروا یفه اتخ كه وخه شرخن آیاتخ كه در ا یحاال از  له اواور آن ب ر وار اور

تلانند قلوم خلود را از ن كله چلون بر ردنلد حتریلروند حه  للج د یرون منیب یچند نفر هر  اعیت
 ند.خن منایشان هن حتر كنند و  لج دخد اخن نكردن، شای لج د

اّ.  فرولوده اتلخ میدخل حله كلطم خلدا دمیسلخ، نظلر كلردرن چی دمینر بذمیخواه یحاال و
سخ، ر اتطم چمینر بذمی. خواتتقغل ونهخ نا  فلنخر االسالم دیغتغ این عنا اهّلل االسالم و ون یالا

كه علرض كلرد چلرا وكله چهلار  وشله دارد؟   در جواب تاجیلمیدخه اوام خود د حمیرجوع كرد
نكله ضلراح چهلار  وشله دارد. حلاز علرض كلرد چلرا ضلراح چهلار  وشله دارد؟ خفروودند ههخ ا
نكله علرش چهلار  وشله دارد. حلاز علرض كلرد چلرا علرش چهلار  وشله دارد؟ خفروودند ههخ ا
اهّلل و  سـغحا.كلهله اتلخ  اتلطم بلر چهلار ینكله وذنلاخفروودند ههخ ا الـه ااّل اهّلل و احلهـاهّلل و ال

كغر اهّلل وقام  احلهاهّلل . ومید را عرض كردراز وقام توح ید اتخ و قدرروقام توح اهّلل سغحا. . وا
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اهّلل علرض كلردم. و یررمشلا تفسل یاجلهله از وقام نذوت هلن بلرا نذوت اتخ و یف الـه ااّل وقلام  ال
اهّلل  یاز بلرا یررن و تفسلهیعلل اهلل امئله اتلخ تلطمخ اتلخ و وقلام وعرفلخ خوال الـه ااّل علرض ال

كغر  اهّللكردم. و اوا  دمشنان اتخ. و  دوتتان و دمشین ان اتخ و وقام دوتیترعروقام وعرفخ شا
اهّلل  اتلخ ومیركلن دو احلهاهّللركن اول اتخ و اهّلل  سغحا. الـه ااّل كغـر  اهّللوم اتلخ و رركلن تل ال ا

 .ركن چهارم اتخ
د خلن چهاركلهله اتلخ. حایلشان حه اتطم اتخ و اصل  اتلطم اخد اور ارحاال كه دانست

 تا وطلج در می و یاول و یا سخ؛ و چون  لوها تن  اتخ وقدوهرده اتطم چخد كه فارحدان
 خور حوصله مشا حشود.

 چ نلیركله هل یج وطلل  اتلخ حطلوررسخ و واضح اتخ بر مشاها كه خدا غرن یشك
ی و نلله ولللك ورتلیل تواننللد حكننللد و آ لله قذلل   یذات خللدا را درك منلل و نلله وللمون ممتحلین وقللرك
انلد و  اند و آ ه علهاء  فتله اء فروودهراء و انذرآهذر فرووده اتخ و آ ه اولیاند حلكه آ ه    فته

از ذات خدا  د و كیسخا دهراز ذات خدا نشن ی ر، چمی و ین ویام و آ ه حعد از ا آ ه ون  فته
چ ر كله هلمید حگورخواه ین ممتن  اتخ، خنواهد شد. ویگفته اتخ و خنواهد  فخ و ان ی رچ

را  ند وا عیلخ و نگومیا ند وا غلو كردهخنكه نگوختوانند حشناتند تا ا یآهذر و امئه را هن منیذات  
د و  یا ون حنده ا حمّمایانا عغا ون عغر فروودند راو . ح رتمیدان یخدا و هسمت از حند ان حممك
ر رللاو و وعهللتا ح للرتعغــاه و رســوله  نكلله فروللودهخآهذللر را وصللف فروللوده حلله ایداونللد عللاو  خ
ر انا راج  حه نفس آن ب ر وار اتخ و هاهر آن رو ضه اسن و ال رسن قع عّخال یانا الذ ندخفروا یو

پلس ارك خـج ممتنـع الیـا ة و حـا نیاواوة و وم یااهر دخفروا یب ر وار اواوخ اتخ چنانكه و
نتوانلد حشناتلد، چگونله حله ذات خلدا  نتواند وصف كند و ذات او را كیسل ه اوام را كیسهر ا
د در رلخوان ی  ولدارك مشلا، چنانكله ولرلبرد؟ و حلال آنكله اولام مشلا برتلر اتلخ از   توان یپ یو
الانكر  درخوان یو و ادراك وقاوه  اوع طهع یفخلحقه الحو و الخسغقه سابو و الخال ارت جاوعهخز

مهه حطها  رفتار شدند  نیاء حه ارد كه انذرنرراكه انكار امئه انكار قدرت خداتخ. و بذیزماركن 
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شان خكه از ا ن ترك اوالییاز شذه وراتج امئه را كردند و حه ا یا ورتذه ینكه اندك آرزوخههخ ا
  رفتار شدند. یا هرك حه حلختر زد، هر
زده نشلده اتلخ و خنواهلد شلد.  ریفد كه از ذات خدا احلدًا حلخدرشاءاهلل فهه ، انیحار

سخ و خلدا رده اتخ آ ه  فته شده و حشود، از آن صفات حاالتر نخكه خدا آفر از صفای حیل
اتخ. حد نگفته:  از صفات وذخك

 اس و  هللان و وهللنرللال و قرللبرتللر از خ یا

 

 میا  و خوانلللدهمیدر و شلللنمیا و ز هرچللله  فتللله 
 

كه خدا را حله آن صلفات حشناتلند، انلوار  وردم یكه خدا خل  كرده اتخ برا و صفای
 اء.خحجاب جطل اتخ و انوار حجاب عظهخ اتخ و انوار حجاب كذر

سلخ رن ید. شلكخد و حه متام  وش و هوش وتوجه كطم شوخن وطلج را حگتاریحاال ا
كتر اتخ الطف اتخ و هرچه دورتر اتخ اكثف. وثًط خاك، احعد اتخ خكه هرچه حه خدا نزد

 هللوا الطللف از آب اتللخ و نللار الطللف از نیكتللر اتللخ و مهچنللخآب اتللخ و آب نزدفتللر از رو كث
 نی الطلف از آ لان اول اتلخ و مهچنلمیهواتخ و آ ان اول الطلف از نلار اتلخ و آ لان دو

اتخ و جسن  الطف از آ ان هفمت اتخ و عرش الطف از كریس اتخ تا آ ان هفمت و كریس
ز جسن ك  اتخ و واده كل  الطلف از وثلال كل  ك  الطف از عرش اتخ و وثال ك  الطف ا

علخ كل  اتلخ و عقل  رعخ ك  الطف از واده ك  اتخ و نفس كل  الطلف از  ذراتخ و  ذ
 الطلف از علاو اول میك  الطف از نفس ك  اتخ و فماد الطف از عق  كل  اتلخ. و علاو دو

حلدن امئله الطلف از  تا هزار هلزار علاو. و نی اتخ و مهچنمیوم الطف از عاو دوراتخ و عاو ت
آهذر الطف از امئه اتلخ و یشان اتخ و ذات  خهزار هزار عاو اتخ و روح امئه الطف از حدن ا

اتلخ كله  یهیاهلل اتخ و حلد اهلل اتخ و الطف واخل  اهلل و اشرف واخل  آهذر اول واخل ی 
جند و حند ان هر یخط  رف هرچه  نیاز اشوند و  یفتر ورروند لط یآهذر ویك كه رو حه  خ  وتدرك
ف رز حدهد لطرن عاو متیخبواهد كه در ا شوند. و هر اه كیس یفتر ورشوند كث یآهذر دورتر ویاز  

كـروكن    قوله تعایلرن عطوِخ الطف و اكرم اتخ حدلیز حدهد و ارمت یف، از تقوررا از كث اّ. ا
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شان در علاو. ا لر نذودنلد خدن ار و الزم اتخ بورزند از غرمم یشان حه آثار اذهخو ا كنیعنااهّلل اتق
پا نذود و حه تذج ارپاش ینه عاو از هن وخدر عاو هرآ دهد  یشان رزق حه اه  عاو وخد و عاو بر
و لوال دفع اهّلل النـاس  دخفروا یكه و   قوله تعایلر ترد خدا. حدل یو شان از حعیضخو حه بركخ ا

د خفروا ی ونیو مهچن اهّلل ا اسنهیذكر فخع و ملوات و وساجا یحع  ن بغعض هلّاو  مواوع و ب
تكاران ركننلد ان، از وعصل كنلد و حله بركلخ عذلادت یگلران را قذلول ولخبواتطه مناز  لزاران، منلاز د

ك خلشلان و چنلان نزدخشان حاشلند در علاو و واجلج اتلخ ا اعلخ اخد اخ ترد. هبرحال، حا یو
اند. پس حاال  آهذر شدهینده  خا پا منااند و تر ت رمنا شدهراند كه غ ف شدهراند حه خدا و لط شده
شان خآهذر اتخ و فع  ایشان قول  خاند، قول ا آهذر شدهی  یمنا نه متامراند و آج ف شدهركه لط
ده خلآهذلر را دید  خلشلان را دخآهذلر اتلخ. هلركس ایخ  خلشلان رؤخخ اخلآهذر اتخ و رؤیفع   

آهذلر حملال و ممتنل  اتلخ. یات  دن ذخدن؛ واالك دخن دیآهذر جز ای  یبرا دیخسخ دراتخ و ن
د و خلده و نار را از نلور آ لان اول آفرخآنكه خدا هوا را از نور نار آفر شود و حال یده وخچگونه د

وم و چهلارم و پلنجن و ششلن و ر تلا آ لان تلنیده و مهچنلخل آفرمیآ ان اول را از نور آ ان دو
ده. و خده و عرش را از نور جسد امئه آفرخرا از نور عرش آفر ده و كریسخآفر هفمت را از نور كریس

 نیا مهخ؟ آحشنایس یخواه ی؟ و چگونه او را وینیب یآهذر را ویچگونه ذات   ینیب یتو هوا را من
آهذلر؟ ی بلود  نیمهل كلین یو حلاز رفلخ  هلان ول یدخلن علاو آولد و تلو دیلآهذر را كه در ایجسد  

 ات؛هیه
 اتللللخ ینریللللن نللللور علك یللللجللللاهط ا

 

 اتلخ ینیلب یكه تو و ی جسهنینه مه 

 

گر صد خد یثخشان را هزار هزار تال قذ  از خلقخ آدم و در حدخخدا خل  كرده اتخ ا
آهذر فروود خل  شدم ون از نور  رورد ار یش از عاو و آدم خل  شدند و ح رت  یهزار دهر  

كال و  ون ال و  ر فروودراو خود وث  نور چراغ از چراغ، و ح رت بلود و  و خدا انا ون حمّما 
آهذر را در حجلاب جلطل و هشلتادهزار تلال در حجلاب جلطل بلود و یچ نذود. خل  كرد  ره

آهذلر در حجلاب عظهلخ حلا هلن یر را در حجاب عظهخ خلل  كلرد و حلا  راو حعد خدا ح رت
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ر خل  كرد. پس از هزار هزار دهر خداوند عرش را از نور جسد راو بودند و امئه را از نور ح رت
د و نلار را از نلور آ لان خلآفر د و افطك را از نور كلریسخرا از نور عرش آفر و كریسامئه خل  كرد 

د. پس خدا خد و خاك را از نور آب آفرخد و آب را از نور هوا آفرخد و هوا را از نور نار آفرخاول آفر
 یر آخرآهذر را قذ  از ك  خملوقات خل  كرد و هزارهزار عاو را از نور حدن او خل  كرد. و تو دی 

 ینیب ین عاو را منیا یكه اعراض اتخ تو هوا ی عاو آخرنیكه در مه یو حاوجود آن عاههای
ده و علاو خلن علاو الطلف آفریل را هفتادورتذله از امی. و خلدا علاو دوینیلب یمنل ی رلو هز خاك چ

  اتخ.نینخود چ نزد عایل ی هر عاهنیده و مهچنخفتر آفرر هفتادورتذه لطمیوم را از عاو دورت
ند حه تن   فخ تلخن حگلو،  فلخ؛ و خ و یدهند و و یآهذر قرار وی  یحاال وعجزه برا

ها كه نلزد ولردم وشلهور  ن وعجزهی انیر. و مهچنراو د اور فروود، تطم كرد بر ح رترحه خورش
كننلد و وحشلخ  یفروود وردم قذلول منل یونذر و یآهذر رویكه   اتخ و از آن وعجزات و ف اجیل

 ینلا وقلاوخند كله ایب یف حاشد ورلط فند، ا ر كیسرآهذر و كثینا. وردم دورند از  خاز ا كنند یو
لله  یكتللر اتللخ آن هبتللر وللخآهذللر و هللركس حلله او نزدی  یسللخ بللرارن شناتللد او را مهچنانكلله ف ك
له  رتللرلاو ر از قنذلر، چللون قنذلر آولد در درخانله ح لرترلاو كتلر بلود حله ح لرتخنزد د رر و از ف ك

ه  فخ رفته اتخ در بروح تا قسهخ منا یكجاتخ آقا   جلن و انلس را. رد رزق  خون؟ ف ك
 یكمن كطول یخود عرض و ی؟ ون حه ووال وی ید وحشخ كرد  فخ چه ورن را كه شنیقنذر ا

ه  یر و عرض كرد فداراو خود ح رت ید حه خدوخ ووالرنكه رتخ. تا ارا كه  فیت تو شوم ف ك
را كه  آن متاشا كین یخواه ی اتخ؟ ح رت فروودند ونینا چخدر حاره تو  فخ، آ  تخیننیچن

تو شوم. پس ح رت دتخ وذارك خود  یفدا تو كراوخ فرووده؟ عرض كرد حیل یخدا حه آقا
نا در كف دتخ ح رت وث  رد كه متام افطك و بروح و زوخدند، قنذر درقنذر وال یرا بر چشهها

 اتخ. ك  ویخ
دانلد واالك فلط. خداونلد علاو  رفلخ  یول ی رلچ كتر اتلخ از وقاولات اوخپس هركس نزد

از  توراخ توزی كخاز نور امئه و متام هزار هزار عاو را خل  كرد و حقدر  ك توراخ توزیخحقدر 
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و هفتلاد نفلر  د حله قلوم ولویسیل علرش تابنیمیان در  رف رعرهستند از ش ی كه قووینینور كروب
پارچله او هذلاء  كخل وتص  شد و نیشد و حه زوپارچه آن غذار  كخپارچه شد.  وردند و  ور ته

 ا شد.خپارچه او داخ  در كخشد و داخ  هوا شد و 
 میاوریلر برنكه تعذخسخ وگر ارن یا توان درك كرد؟ و چاره ین وراتج را چگونه ویحاال ا

 یتواند ادراك كند؟ حاال كه احد یچند واالك لطافخ او را كه و از صفات امئه حه الفاظ و اوثایل
ن ب ر لواران یلد كله ارلقدر جمهًط حدان نیسخ مهخشان حكند حاخاز وقاوات ا یتواند درك وقاو یمن

شلان خشود حله ا ی و ولح  مننیشان از تاحقخرد بر ار  یتذقخ من ی  خلقند و احدرالطف از  
ام  . و علرض كلردهیا كننلده چ  هل ركنلد هل یشلان منلخو  ه  ادراك وقام ا یا شونده چ ولح ره

چگونله  اء. پلس انلایسرلنلد و صلفات خلدا برتلر اتلخ از ادراك انذخكه امئله صلفات خداجمهًط 
اء ادراك كننلد و حلله آن صلفخ خللدا را حشناتللند؟ رللكلله برتلر اتللخ از ادراك انذ تواننللد صلفیت یول

ن یلن صلفخ حشناتلند؟ حلاال كله ایلتوانند برتند و خدا را از ا یچگونه از آن صفخ حه خدا و
؟ و حلال آنكله واجلج اتلخ میآهذلر حشناتلی، چطلور خلدا را حله  میتل حشنامیتلوان یصفخ را منل

سخ؟ رف وا چرآهذر را و نه امئه را، پس تكلیتوان خدا را شناخخ نه   یشناخ  خدا؛ و نه و
اول ولاخل  اهلل  آهذلرینجلا، كله  خاتلخ ا یفختوان شناخخ خدا را؟ وسلأله شلر یچطور و

آهذلر اتلخ و اقلرب از ی  خلل  حله خلدا  رلاز   ولاخل  اهلل و اقلرب میر دوراو اتخ و ح رت
آهذلر وقلام حلا ن حلا ن ی  اتلخ. پلس وقلام ح لرت ررلآهذلر، ح لرت اوی  خل  حه  ر 

ر رغ نشناخخ خدا را كیس ا عیلخآهذر فروود ین اتخ كه  یر وقام حا ن. اراو اتخ و ح رت
ر خدا و ون. و وردم وگ ر از خدا و تو و نشناخخ تو را كیسرورا غ از تو و ون و نشناخخ كیس

نكه حاص  خلقخ مشا وعرفخ اتخ خآهذر؛ و حا ایبذرند حه امئه و   توانند یپ یكه اه  هاهرند من
كنــزا  ل  دخللفروا ید؟ و وللرللكن یوعرفللخ خللل  كللرده چلله ولل یو خللدا مشللا را بللرا ا  فاحغغــ  یــكنــ  

ته شلوم، بودم پس دوتخ داشمت كه شلناخ ون  نج پنایاعرف  یاعرف فخلق  اخللو لك ا.
 یسلخ وگلر حطلوررنكه شناخته شوم. پس شناخ  خدا ممكلن نخپس خل  كردم خل  را تا ا
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ف قرار داده كه حه هرچه خبواهند، رن اتخ كه خداوند عاو امئه را چنان لطیكمن ا یكه عرض و
  رللانللد   شللد. و اوللام ُ لر كللرده یهللاهر ول ه كلللیرل  حلله صللورت دحرلجللوه كننللد. چنا لله جذرج

قواحل  ووجلودات  یهلا نلهرا حه نور خود و ممثك  شده اتخ نور آن ب ر وار در متام آجووجودات ر
كردنلد و حله لذلاس انسلان در آودنلد  یان وردم اك  و شلرب ولرچنانكه جن ممثك  شدند و در و

ن ولردم یلشان حه لذلاس اخالغس . خن واهیولو جعلناه ولكا  جلعلناه رجال  و للغسنا عل كقوله تعایل
سخ برتانند واالك وقلام خشان آ ه حاخشان هبن برتانند و برتانند حه اخا وناتذخ حا ادر آودند ت

نجا و بودن خرف  نذود، حلكه آودن ا آهذر وعراحینجا هاهر شد. وعجزه  خن نذود كه ایآهذران ای 
سلتند و رن د كله ولردم قاجل  حله وعلراح جسلهایرنران وردم وعجزه او بود. انشدكن حاهلل بذردر و
نكله جلن از خرونلد؟ و حلال ا یف حلاال ولرللط یف از آ ا لارلن جسلن كثیند چطور حا اخ و یو
اء ركند كه از نور وطجكه خل  شده و وطجكه از نور انسان، و انسان از نور انذ یوارها نفوذ وید
وذ ر ك  اتخ الطف از آ ا اتخ و از آ ا ا نفرآهذر كه ونین  یاء از نور امئه. پس حنابرارو انذ

ان ولردم. رلآهذر و آولد در ویند آ ا ا را پاره كرد و رفخ حه وعراح؟ از آجنا بود  خ و یكرد. چرا و
كا.  ایل یوحیانا حشر وثلكن  فروودند ینیب یمن ّبه فلیاّّنا اهلكن اله واحا مفن  عهل عهال  یرجو لقا  ر

ر رلاو ح لرت یكله از بلران اتلخ یلانلد و ا خلود قلرار داده یحلاال هلزار هلزار جللوه از بلراماحلا  
شللود  یاتللخ كلله ادراك منلل یرلل، و هللاهر او اواوللخ اتللخ و حللا ن او غاتللخ و حللا ین یهللاهر

 حد نگفته: ارك.خج ممتنع الیا ة و حا نخاواوة و وما یااهرچنانكه فروود 
 اتلخ سلیترخود بلن و حنگلاه ولن در ن

 

 اتلخ ش تیتیك تواره نقش ون  خ 

 

زان رلن ب ر لوار كله حجلخ اتلخ بلر اهل  آن زولان و ودارد آ یا جللوه یپس در هر عصر
ده خلقللخ خللود را خللشللود و فا یزان عهلل  كللرد صللاحج وعرفللخ وللرللاتللخ كلله هللركس حلله آن و

 فههد. یو
 نیحمها و آله الطاهر اهّلل عّ و مّ
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 «وه مت ووعظه ی»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلها هّلل رّب العامل   ن و لعنة اهّلل عّینا حمّما و آله الطاهرانا و ووالیس اهّلل عّ  و م

 یعهتن و ونكــریشــ حقــوم ن و نامــ  ن و اامــ هین و اــاملهین و وغض ــهیاعــاا ن و لــال 
 ن.یوم الای ن ایلی و االررنی ون اجلّن و االنس ون االولنیف اجل ن امجع

كتاب حمكن رود وـ رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة  ا:خـفروا یشأنه در  وـفن  اج ـة فلـوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  ذرو..حین لعّل ن هینذر

كغر اهّلل رراص  كطم در تفس  دوتلتان و دمشلین اتخ و آن ركن راح  اتخ و وقام دوتیت ا
ن وقلام هلاهر یلو ا ا  ردایخـالكغر ن وقام رداءاهلل اتخ چنانكه فرووده اتخیدمشنان اتخ و ا
و اوا عظهخ، وقام صفات حلا ن اتلخ. و جلطل، وقلام حلا ن حلا ن  اتخ. صفات خدای

صفات اهلل اتخ. خداوند عاو خل  كلرد هلزار هلزار علاو را از نلور جلطل خلود و نلور عظهلخ 
و  و ورتذه ولكوی ورتذه اتخ: ورتذه جذروی هن رفته ته یاء خود. پس مهه روخخود و نور كذر
گلر نشلناخخ، و نلور عظهلخ او را جلز خد اه  جذروت كیس. و نور جطل او را هز یورتذه ُولك

 یكننلد و اهل  وللك ولدرك یاء او را اه  وللك ادراك ولخنشناخخ، و نور كذر اه  ولكوت كیس
اء ندارند. پس نور جطل خود را در عاو جذروت جلوه داد و نلور عظهلخ خهز وعرفخ نور كذر

ا در عاو ولك جلوه داد. پس هر كلس در اء خود رخخود را در عاو ولكوت جلوه داد و نور كذر
عاو جذروت نور جطل را شناخخ، خدا را شلناخته و هلركس در علاو ولكلوت نلور عظهلخ را 

اء را شللناخخ خللدا را شللناخته. و خللشللناخخ خللدا را شللناخته و هللركس در عللاو ولللك نللور كذر
اهلل   یراخللدا وللر اهلل  جذللروت را وگللر شللناخ  نللور جللطل او و نلله بلل یبللرا سللخ شللناختینرن

اء او. و چلون خلاهل  وللك وگلر شلناخ  نلور كذر یولكوت وگر شناخ  نور عظهلخ و نله بلرا
حه  ن خلقخ وعرفخ بود و كیسیواجج بود بر خل  كه حشناتند خدا را و غرض خدا هن از ا
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ل منللیللرتللد كلله او را حشناتللد و خللدا هللن از ربوب یوقللام خللدا منلل كنللد كلله حلله وقللام  یخ خللود تنللزك
سلخ، ذهلتا رنكله شلناخ  ذات خلدا هلن ممكلن نخا ولردم او را حشناتلند و حلا اخ برتد تلخعذود
ن خلدا یخلورد. حنلابرا یسخ خود خود را حشناتاند حه وردم و شناخ  وردم حله كلار خلدا منلخحا

د خود را در عاو جذروت حه نور جطل خود و در عاو ولكوت حه نلور عظهلخ خلود و رشناتان
قلًة خلدا را شلناخته و حله رن انلوار را شلناخخ حقیلد. و هلركس ااء خوخدر عاو ولك حه نور كذر

ن انوار را نشناخخ، خدا را نشناخته و خطف غرض خلدا یغرض خدا عه  كرده و هركس ا
كرده. و عاو جذروت عاو عق  اتخ و عاو ولكوت عاو نفس اتخ و علاو وللك علاو جسلن 

شلود وگلر حله ولدرك عقل . و  یحا ن حا ن اتلخ پلس ادراك منل یاتخ. و چون جذروت، ب ر 
اء، علاو هلاهر خلد وگر حه ودرك نفس. و كذرخآ یحا ن اتخ پس در من ی عظهخ، ب ر نیمهچن

حلدن  یب ر ل هاهر اتخ پس ودرك او در عاو جسن اتخ و حه ودارك جسهای یاتخ و ب ر 
حلا ن  ی ر لحلا ن را عظهلخ و ب ینلد، و ب ر لخ و یاء ولخحدن را كذر یر و ب ر رشود الغ یادراك و

 كنند و اه  نفس، نور جطل را. یحا ن را جطل. پس اه  جسن، نور عظهخ را ادراك من
ر از دانس  اتخ و خدا حه شناخ  اولر فرولوده اتلخ رد كه شناخ  غرن را حدانیاوا ا

كند؛ حلكله  یخ منخاء كفاخنه حه دانس . پس دانس  وجود نور جطل و نور عظهخ و نور كذر
قًة خدا را شناخته. اوا هركس نشناخخ خدا رن انوار را و هركس شناخخ حقیا د شناخخخحا

حله هلاهر. پلس  علینخز او حه لذلاس، رد حه لذاس اتخ و متخنكه شناخ  زخرا نشناخته ههخ ا
اتلخ  لذلایس یكلخشود وگر حه هاهر و حه لذاس؛ و لذاس ته ورتذه دارد:  یخدا هن شناخته من

شلود  یده ولرمهه لذاتها  وشل یاتخ كه رو لذایس یكخشود، و  یوده رر مهه لذاتها  وشیكه ز
وتوتلط اتلخ.  ین لذاتلهایلشلود و آن ا یده وردو  وش نیان اراتخ كه و وث  رداء، و لذایس

حلا ن حلا ن  یاء خلدا رداء اهلل اتلخ. و جلطل، ب ر لخلپس جلطل خلدا ازار اهلل اتلخ، و كذر
 حدن خدا. ی اء ب رخحا ن خدا و كذر یخداتخ و عظهخ ب ر 

  هان نید ذهتا چنركن ید، از رداء اهلل حاالتر را ادراك منخن عاو  ادیحاال چون مشاها از ا
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ن علاو آولد و بلروز كلرد، یآنكه آ ه در ا ن عاو آود و حالی بود كه در انیآهذر مهید كه  ركن یو
. پلس هلركس از كنلد و در علاو نفلس یاء خدا بود. و عظهخ خدا در علاو حلا ن جللوه ولخكذر

ن یلدانلد كله ا یدانلد و ول ین هاهر ویر از ارداند و او را غ یآهذر را از حا ن ویاه  نفس اتخ  
فه آن اتلخ كله خداونلد علاو علتر خواتلته خه شلرخلن آیر ارآهذر اتخ. وراد وا از تفسیر از  رغ

كـا. املمونـ . ل دخلفروا یه كله ولخلن آیل قذل  از انیاتخ از ولمون كاّفـةیو وا د مهله خلفروا یول ن ـروا 
ر رن تلیلرون رونلد و حله  للج دیلا خانه خلود بخا حمله خود و ختوانند از حطد خود و  یومونان من
خ حدن ندارد، و  یكخناتوان و  یكخر اتخ و ی  یكخر اتخ، رنگرزو یكخراكه یكنند. ز  یكخصحك

ن یند تا  لج درو یرون منیب یچند نفر نا. پس چرا از هر  اعیتخفهن ندارد و اوثال ا ییكورن
شان حتر كنند از ُبعد از خدا خد اخشان، شاخا یكنند و حترتانند قوم خود را چون بر  ردند حسو

خ ُبعلد خلشلود: تلفر اول از  ا ینجلا چهارتلفر حاصل  ولخقلرب خلدا. و در ا یر كنند حسورو ت
ركردن در صللفات ر تلمین، و تلفر دویلشللود ا یاتلخ تلا حله قلرب خللدا و از عذلادات حاصل  ول

ُبعلد، و  یخ قرب اوتخ حه خدا حسوخوم بر ش  از  اراتخ و فهن در آ ا، و تفر ت ایخد
كردن از ونكلر. حلاال هر لاه  یان وردم اتخ و اوركردن حه وعروف و  رركردن در ورتفر چهارم ت

  رلن واجج اتخ بلر  یرند و ار  وردم نزد او از او علن حگرد  خن چهار تفر را كرد، حایا كیس
 ن.یو وأوورند متام خل  حه اوردم 

ن اتخ كه متام قرآن فروان خداتخ بر حند ان و فروان ین وطلج ایفهن ا یوقدوه از برا
حلا او  ، حاویلیتخحفرتتد حه وال فروای ید هر اه پادشاهرنیب ی خداتخ از جانج خدا. منمیعظ
. و هرچه میاو عظ ، حاو میر اتخ و ا ر عظرز حقرر اتخ حاو  آن نرفرتتد. ا ر فروان حق یو

فرتتاد بلر حنلد ان و  یهرالشأن اتخ. پس خدا فروان عظ میفروان اعظن اتخ، حاو  آن عظ
هتر بر رعظ سخ، از قرآن هن فروایرن آهذر اعظن و اشریفی قرار داد. از  رنیالنذ حاو  او را خامت

لد  ن حاول  آن. حلاال هر لاه كیسلیلكه فرولان خداتلخ و ا نیاوده. ارحند ان ن د خلحاشلد حاووحك
 كنللد مید فروللان او را و تسلللخلل  منایسللخ؟ پللس تصللدرسللخ و حاولل  آن كرحدانللد در فروللان چ
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خ رلان رعرلاغخخدا حاشلد و چنانكله تللطان زولان بلر  یاغخحاوطن او را. ا ر انكار فروان كند 
اقر ینا را وخشه اخفرتتد و ر ی ومیت اه عظ ار از رج اتخ كه خدا نازل كند ت اه حسلخَكند، عمك

ن قلرآن یلشلان. پلس اخو  لاعون و تلرحاز و هلهله و انلواع اوجلاع و اولراض بلر ا یلخ و قحطو
شلان خ خوانلد حله لسلان ارنیالنذ اتخ از خدا بر اه  هزار هزار عاو و در مهه عواو خامت فروای
كله در    فقلرایرمشا   ین عاو هن حه لسان مشا قرآن را آورد و خواند از برایشان. در اخا یبرا
مشلا  یفقلره از آن فرولان اتلخ كله ولن از بلرا كخلفه خه شلرخلن آیلمشاها بود و ا ین فروان از براآ
ن حطها نازل شود چنانكه بر قوم عاد نازل یخدا كه بر مشا ا یاغخد رشاءاهلل نذاش خوامن و ان یو

حله را  یرا حله قحلط، و برخل د و حعیضلرلولخ را وسلط  ردان یشد و بر قوم نوح فرتتاد و بر قوو
د كله اعهالشلان رلنیب یان ولردم ولرلو فقر و فاقه  رفتار منود. چنانكله اآلن در و یو  رتنگ یتنگ

للن شللده و تللرحاز شللده اتللخ   هرچلله نیا  لذكللار شللده. و مهچنللخللا چللوب هلهلله شللده خللجمسك
لن  ردخكشند مهلان اعهلال ا یو در حبلر  شلان اتلخ و حعیضلخ امیده و نلدخلشلان اتلخ كله جمسك
جناتلخ  یكهلاردن خخلف و  رورخحله تلذج وهلا اند و حعیضل دهخردور   ض و نفاس غو هرح

كه  یقذور عینخروند،  یارت قذور وخهر صذح و شام حه ززرمت املقابر  كن الّتكاثر حیّت یاهل یاقت ا
ن یلا نكله وعلینخحله  هلان وصلول حله حل  حلا ا سخ و حعیضران در آ ا نمیاال روند و روح یراه و

در  ن و حعیضللیانللد و در ضللطلخ  رفتارنللد احداالحللد شللده فههنللد واصلل  حلله درك یلفللظ را منلل
 دنلد و جنلایرا شلقاوت وقخلا احللاد خا شهوت خعخ رو  ذ س و عادات نفسایرنواو یها هخقر
ه الرمحـة و یـحـاب حا نـه ف انلد كله فرولوده اورند، حایینكه رو حه حاب بخسخ وگر ارشان نخا یبرا

 ااهره ون مغله العذاب.
ده ررت  وشللرحصلل  و بللر عاقلل  و صللاحجنیاتللخ هللاهر و بلل طوللایحللاب ع یاوللا از بللرا

 مهه اه  هزارهزار علاو رنیالنذ اتخ و بر مهه كس واضح اتخ كه خامت یهین حدیواند و ا یمن
س خود دعوت فروود حه لسان مهان عاو و اول امئه دعوت او را اجاحخ كردند ررا حه نفس نف

اء اجاحلخ فروودنلد و حعلد حله لسلان امئله از رلوود و انذاز متام خل  و حعد حه لسان امئه دعوت فر
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 انس نیرا دعوت فروود و اول نقذاء اجاحخ فروودند و حعد جنذاء و حعد ومون اء انایسرلسان انذ
 یك فقلره از فقلرات فرولان خداتلخ كله جلارخلفه خه شلرخلن آیلآخلر. و ا  جن ایلنیو حعد ومون

ك عاو اتخ و عاو خ نیو وافوق آن تا هفمت زو ن هزار هزار عاو كه از عرشیشود در مهه ا یو
ف و حا ن رف اتخ و مهه عواو لطرك عاو از خاك اتخ و كثخ نیاتخ از عواو و مه یآخر
ن علاو هلن ین عاهند و حا ن حا ن حا ن تا هزار هزار حا ن و در این عاهند و حا ن حا ن ایا

ن عاو چهار ین فقره فروان در ایان. و از ان فقره فروین فروان و ایاتخ ا ین عاو جاریحطور ا
كند. فقره  یه داللخ بر چهار تفر وخن آیشود چنانكه  تشخ و چهار فقره از ا یتفر اتتخراح و

كّل فرمة وفن  اج ة اول   می  تلفر دوردلن یالا ت ّق وا یفیل  تفر اول اتخ و ردلفلوال ن ر ون 
  تفر چهلارم ردل ذرو.حیلعّل ن وم اتخ و رتفر ت  ردلن هینذروا موو ن اذا رجعوا الیو ل اتخ،

 یخود حسو یها اتخ. و تفر اول مشا در هاهر اتخ و حا حدن هاهر مشا آودن مشاتخ از خانه
خ و خلد و نذلوت و اواولخ و والرلنجلا توحخدن مشاتلخ در ارل مشلا فههمیجملس عللن، و تلفر دو

قوم  یوم مشا بر ش  مشاتخ حسورشان را، و تفر تخدمشنان ا شان و دمشینخدوتتان ا دوتیت
شان را خشان راتخ از عدم وعرفخ اركان چهار انه. و اخدن مشا ارخود، و تفر چهارم مشا ترتان

 لخ راغج شوند.رد بر ذكر ف خدن ف اج  شارد حه شنرخ كنخهدا
د. و خلآ یگر هن وخد یرهارفه بود و ا ر خدا خبواهد تفسخه شرخن آیا یر برارك تفسخن یا

كلس  بلر مهله نیا لغوا العلن ولو حالص آهذر فروودندیها هن بر مشا واجج اتخ چنانكه  ن تفریا
و  كـل وسـلن و وسـلهة  ـة عـّخ لـج العلـن فر   قوللهروقخ حدل هن واجج اتخ و مهه

خ  لتارده اتلخ حله ا كل حال  ة عّخ لج العلن فرد خفروا یو ان رلنكله از وخو خدا بر مشا و ك
ن یللل از امیترتلللان ی و مشلللا را ولللمیمشلللا آولللد ینلللك حسلللوخ و امیرد و  للللج عللللن كلللمیمشاهلللا رفتللل
ه در خاء ارآهذر و امئه و اولیخدا و   ید حسورد و تفر كنرد حتر مناجخا، شاهیورز غفلخ شان و تفقك
 د.رن كنید

رونلد چنلد  یرون منلیلد چلرا بخلفروا ین اتخ كه خدا ولیه اخن آیا یگر از براخد یررو تفس
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عادت و شهوت و غ ج و احلاد  یها هخن حاشد كه چرا از قریوراد ا دخ، شااز هر  اعیت ینفر
د، تلا خلرو یرون منلیلنلا بخو هلوس و اوثلال ا یذلخ و هللن و هلورو شقاوت و حقد و حسلد و غ

شود كه ولراد  یو و ینیختّلقوا حارالق الروحان د اصداقخكو حشور  صفات نرنكه صاحج  خا
و  متوتـوا ووتـوا مغـل ا. ن اتخ كله فروودنلدیآخرت و ا یحسوا حاشد ررف  از دن رونین اور، بیاز ا
د و در اوللر آخللرت رللكن یآخللرت رغذللخ منلل یا و حسللورللن دنیللد از اخللرو یرون منللیللد چللرا بخللفروا یولل
ار اتلخ. هلر رحسل ن وعلاییلا ید و از براخ حه آ ان برونین حاشد كه از زوید، و وراد اركوش یمن

  رن در وقللام اتللتطاعخ اتللخ حللدلیللولكللن اآ للان اتللخ  ی اتللخ و هللر حلنللدنیزولل پسللیت
ا وعشــر اجلـّن و االنــس ا. اســتطعمت ا. تن ــذوا وـن امطــار الســهوات و االرض فان ــذوا خــ تعللایل قولله

تن ــذو. ااّل حســلطا.. د از خللرون برویللد بر للروه جللن و انللس ا للر اتللتطاعخ داشللته حاشلل یا ال
رد مشلا یشاه و تلطان ولك و او برلتد وگر حه تذج پادخد برورتوان ی و مننیآ ان و زو یها كناره

 ، رللدل ش خللود ییشللود تللفر كللرد، و تللفر از  لل یاتللتاد منلل ن اتللخ كلله ییللد اخللرا، نلله خللود برو
 یشود كه وراد تفركردن از عاو ولك حه عاو ولكوت حاشد و اه  هلر علاه یاتخ. و و ی هراه

ط اتلخ بلر ردند و آن كه حملرر كردند و بر شتند و قوم خود را ترتانررون رفتند و تیحطور خود ب
ك خلن هلن یلرون رفتنلد؛ و ایلچنلد نفلر و چطلور ب یدانلد كله از اهل  هلر علاه ین عاههلا ولیمهه ا
ه خن آیا یچند از برا یررشاءاهلل تفات حدهد ان ایره. و ا ر خدا حخن آیا یبود از برا یررتفس
  كرد.میفه ذكر خواهخشر

ن علن هرچله را كله خلدا حله یداتخ و از ان قرآن علن خین اتخ كه ایگر اخو وقدوه د
د آن عاو خشخّ. و حه هركس كه خدا قرآن را عطا فروا حدهد حقدر مهان، عاو اتخ آن كیس

نكه خدا خآهذر هن عاو اتخ حه علن خدا و ایآهذر عطا فرووده و  یاتخ. پس خدا قرآن را حه  
كّل ییه تغیو ف فرووده آهذلر اتلخ، یو عللن خلدا عللن   ی رلان هلر چیلدر علن خداتخ ب   ا. 
آهذلر اتلخ و مهله قلرآن مهله عللن خداتلخ و ا لر خلدا قلرآن را یدر عللن   یئران هلر شلیلپس ب

 دخلفروا ینكله ولخآهذلر نذلود. و ایدر عللن   ی رلان چیلچ علن نداشخ و برآهذر هینفرتتاده بود  
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ن كتاب نذاشد، یكون كه در اخسخ علن واكان و وارن عینخ نیكتاب وغ احس ااّل یفخالر ج و ال
آهذر حاشد و اوتلخ علاو حله عللن یكون نزد  خد علن واكان و واخن حایآهذر. و حنابرایعلن   عینخ

ال راه یطان حه دذهارنكه شخخدا. حلكه خود او علن خداتخ نه ا احلد و  هلان نكننلد یب یجهك
و حادث. ام ذات خداتخ قرآن، حلكه خملوق اتخ  د. نگفتهخآ ینجا وارد وخدر ا یا كه خدشه
آهذر اتخ خطف امئه ید قرآن حاالتر از  خحگو د كافر اتخ. و ا ر كیسخن حگویر از ارو هركس غ
اهلل  اتخ كه اول واخل  یار هسخ و ا اعرد حسخعه كرده اتخ كه احادرو ش و ا اع تینك 

جاهل  اهلل  د كله اول ولاخل خلآ یآهذر اتخ، الزم ولید پس از  خنور آن ب ر وار اتخ. و ا ر حگو
ن علن آن ب ر وار اتخ و علن او پس از او خل  نشده اتخ و نلاقّ نذلود. و یراكه ایحاشد. ز

آهذلر ی  نید قلرآن، علخ كه حامیدرد امئه و عطوات آفاق و انفس و عقول فههخحارجوع حه احاد
حطور آن عاو جلوه كلرده اتلخ و قلرآن آن  یاهلل اتخ كه در هر عاه حاشد. پس او اول واخل 

 ی رلن قرآن جلوه اوتخ. حلكه در مهه هزار هزار عاو هلر چین عاو كه ایدر ا و اتخ. حیتعا
  ووجلودات از التفلات رلات  رلاوتلخ و هرچله هسلخ از اوتلخ و ح یهلا از جللوه یا جلوه

 نجا:خاوتخ. چه خوب  فته در ا
 نش راخزنللده دارد آفللر انللدك التفللایه حلل

 

 اكند از هلن براشلد  لله قال ل یا ر ناز 
 

اء، راز اوتللخ ا رچلله خمتلللف اتللخ اشلل ی رللاز اوتللخ و وجللود هللر چ ی رللات هللر چرلح
هاتلخ كله حله تلذج نلور  نلهرالوان هسخ لكن اللوان از آج یها نهرچنانكه نور آفتاب در مهه آج

ا از اوتخ هیداجیافته اتخ. پس حطور اقت اء قواح  جلوه كرده اتخ. پس مهه  خآفتاب ابراز 
هلا هلاهر شلد و  نلهرآج ید رنگهلایلكله تاب آفتلای ینیب یج نور اوتخ. منداتخ حه تذیو هرچه  
 د:رنیب ید جز او را منرنررت بذرهز نور او، و ا ر حاحص داییسخ  ر ننیمهچن

 در خللواهن كلله حاشللد  للرده یا دهخللد

 

 تللللللا شناتللللللد شللللللاه را از  للللللرده در 

 

 د  لللللللللرده پنلللللللللدار راخلللللللللشللللللللل  منا

 

 ار راخلللللنلللللد یار بخلللللتلللللا حللللله چشلللللن  

 

 د:خ و یو و
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 شلناس خلواهن كله حاشلد شله یا دهخد

 

 تلللا شناتللللد شلللاه را در هللللر لذللللاس 

 

اء و ر  امئه و انذركنند و   یخ صفات او را وخند كه مهه هزار هزار عاو حكایب ی ومیحك
كننلد  یخ ولخلك صلفخ او را حكاخلك خل هلر نیو  لاوات و ارضل نقذاء و جنذاء و علرش و كلریس

حسلن  خ كرد و ح رت اوامخه ارت اء او را حكارعل تطوهاهلل و  ر صلواتراو چنا ه ح رت
تلجاد  خ كلرد و ح لرتخلدالشلهداء خ لوع او را حكارخ كرد و ح رت تخاجتذاء او را حكا
صلادق صلدق او را  خ كلرد و ح لرتخلحلاقر عللن او را حكا خ كرد و ح رتخخشوع او را حكا

خ خلاو را حكا یرضلارضا  خ كرد و ح رتخظ او را حكاركاهن كظن غ خ كرد و ح رتخحكا
خ كلللرد و خلللنقلللاوت او را حكا نلللیق خ كلللرد و ح لللرتخلللاو را حكا یتقلللوا تلللیق كلللرد و ح لللرت

كنللد و  یخ ولخلخ او را حكاخقلامئ وهللدو خ كلرد و ح لرتخللزكلاوت او را حكا یعسلكر ح لرت
خ او رهر ابراهمیخ كرد و ابراهخخ او را حكارخ كرد و نوح نوحخخ او را حكاخح رت آدم صفو

خ كلرد و خلخ او را حكاخسلورع یسلرخ كلرد و عخلخ او را حكاخووتلو و ولویس خ كلردخلرا حكا
او  خ كللرد و ههللور ویخللخ كردنللد و ههللور او رتللالخ را حكاخللاء نذللوت او را حكارللر انذیتللا
خ كردند و جنذاء خخ و علن ا ال او را حكاخخ كرد و نقذاء هاهر نذوت و ورك خخ را حكاخوصا

خ كردنللد و عللرش علللوك او را خلل  او را حكاركردنللد و تفصلخ خللخ او را حكاخللخ و والخهلاهر وصللا
كند و  یخ وخاو را حكا كند و زح  علن جزی یخ وخوتعخ او را حكا كند و كریس یخ وخحكا
از صللفات او را  عللًا صللفیتراء وللك  ر تللذعه. و اشللنیك از افللطك تلذعه و ارضللخلل هرنیمهچنل
 ینكنلد. پلس هرچله هسلخ حلاكخ آن ب ر لوار را خلكله حكا ی رلسلخ چركننلد و ن یخ وخحكا

 از او در اوتخ: یا صفات اوتخ و جلوه
ه را كللله حشلللكایف  دل هلللر ذرك

 

 ینیلللللان برلللللش در ویآفتلللللاب 
 

ر در آولد و حله رلاو حلكه خود او جلوه اوتخ پس آن ب ر وار اتخ كله حله لذلاس ح لرت
او  یها وهاو و جل ی امئه لذاتهانیدالشهداء در آود و مهچنرلذاس اجتذاء در آود و حه لذاس ت

 انلس و نیاء و نقذلاء و جنذلاء و ولمونرل انذنیبروز كردند. و مهچن یعصر كخك در خبودند كه هر
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ز رللج نرللالآ كلله آودنللد جلللوه او بودنللد و رجللال یك از نقذللاء و جنذللاء در هللر عصللرخللجللن و هر
ك را كله حله آتلش خد شد و هررآهذر شهید شدند،  رك كه شهخآن ب ر وارند. پس هر یها جلوه
ك را كله خلك را كله زهلر دادنلد او را زهلر دادنلد و هرخلآهذر را در آتلش انداختنلد و هریختند  اندا

ر زدند حه فرق آن ب ر وار زدند و راو كه حه فرق ح رت یررزندان كردند او را زندان كردند و مشش
نلد. د كردرد كردنلد او را شلهر را كله شلهنیحسل حسن را كه زهر دادند او را زهر دادند و اوام اوام
از او بلود كله در هبشلخ رفلخ و  یس ههلورخلكه حه آ ان حلاال رفلخ او حلاال رفلخ و ادر یسرع

دنللد و در خكللردن را صللطح د قتلل  یج شللد و در عصللرخللاز او بللود كلله غا یقللامئ ههللور ح للرت
دند، در خرشدن را بر خود خرردشدن و اترشه یدند و در عصرخكردن را صطح د صلح یعصر
كلله  دنلد و هلر وقلیتخرجعلخ را صلطح د یدانسلتند و در عصلر شلدن را صلطح جخلغا یعصلر
 شان.خرتاندند حه ا یف وردم بود ورتكل ی رچ

ن اتلخ كله ونتظلر رجعلخ و ههلور اولام خلود حاشلند. یلف وردم ارعصر تكل نیو اوا در ا
  رلاتلخ كله اف ل  از   اوام و انتظار فرج عذادی ینوكرها یاتخ از برا ن خدویتیراكه ایز

ق  رر خلود را صلرشله مششلرنكله مهخا ورحوم دامئًا ونتظر فرج بودند، حیت خرخ و شعذادات ات
آن ب ر وار و  ین عه  واجج اتخ بر نوكرهایكردند و ا یا ورزدند و اتذاب حرب خود را وه یو
هلان اتلخ و چشلن او دامئلًا بلر در اتلخ. و هی حان ونتظلر ورشان چنان حاشد كه وخد انتظار اخحا

اورنلد تلا تلخك یف بخد تشرخقامئ حا عخ هاهر شد، ح رتخا آودند تخك شرردن آهذر كه دریچون  
قخ هاهر شلود. حلاال رند تخك حقخفروا یكه رتول خدا رجعخ و قخ هاهر شود. و اوا وقیتخ ر

ك وردم حشویچون وقصود وا ا خ رجعلخ را از رفر تا ونتظر فرج حاشند، ذهتا كمین اتخ كه حمخك
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 (1 .می و یاول تا آخر و
لله و عطوللای ههللور آن ب ر للوار عطوللای ید كلله از بللرارللد حدانخللحاپلس  اتللخ  اتللخ عاوك

ه و حعیض كله حسلا یشلاءاهلل نوعلًا نله وقتلًا ز از آ ا حمت اتخ و ذكلر آ لا خواهلد شلد ان خاصك را
ند و حسا حاشلد خروز واق  حشود و حعدش ح رت ههور فروا كخن عطوات در یحاشد كه مهه ا

له كله  ل یذكر وج كه رن ترتیكه حه ا د خلش از ههلور اولام حایشود واق  شلود. و آن عطولات عاوك
 هاهر حشود چند قسن اتخ:

ل ا   ونكرهلا وعلروف و رلشلود. چنا له اآلن   ینكه ونكر، وعروف و وعروف، ونكلر ولخاوك
 ام حه وشاهده. دهخام و د ن تتبك  كردهی  وعروفها ونكر شده، و ون در ار 

م ا د كه عاو  ر از هلن و جور شده اتخ رنیب یشود چنا ه و یجور و  ر از نینكه زوخدوك
ار شود ح رت رخدا اتخ، پس هر وقخ كه هلن در عاو حس كه آن ب ر وار غ ج كیلك  و چون
 آورند. یف وختشر

م ا ه زن حه ورد و ورد حه زن حسختوك ن زولان شلده یلد حشلود، چنا له در اخلار حارنكه تشبك
ا مهلله حلا زنلان شلده اتللخ. و از هیلعاشلرات و وشلور ا و حمكراننكله وعللاوطت و وخاتلخ حله ا

له خلود ر وشلند و خلود را شلذ یشوند و رخخ وردانه و ینا توار وخ له بر ات ا و ز آن ه حله اهك
تلازند چنا له اللوا ، ا فلال خلود را  یه حله زنلان ولر رف وردان خود را شذ تازند. و از آن یو
نلا خلود را خكننلد و حلدتر از ا یخ ولیلزنلان ترب یرا چلون ولو و روآ ا  یحندند و وو و رو یور ویز
 یز لا یشود از بلرا یمن رایض یا چ زنازادهركنند كه ه یدالشهدا ورخ تیب اه  یه حه ز ارشذ

 ن حدعخ قرار  رفته.ینكه بر تر كوچه و حازار اخن را و حال ایخود ا

                                                             

 یرسذ. و تاق یاى هیتَ پاٌجا یًسخَ چاپ كرهاى در ا (1)

شر سخَ یهىاعظ  ست از ً عت ا هىر و رج حىاالت ظ كَ در ا فَ 

 تاشذ. یر هیهحوذ هذ اصغر آل یهرحىم حاج عل
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ان آ ا رز ا حاشد متام شده از و یاز برا سیتخكه حا ییزهاراز چ نكه چون حعیضخچهارم ا
 سلیتخا و عصهخ زن كه حار له ح را هن ندارند از آن اند و حعیض و وردان آ ا را حا خود  رفته

 لله حقلد و  گلر از آنخچ ندارنلد. و درهلن هل ش از وردان حاشد و حلاال كهتلر شلده، و حعیضلیب
 اند. ش  رفتهیزنانه را   عخرعخ زنان اتخ و وردان  ذرذخ از  ذرنه و غرحسد و خب  و ك
نكه اوالد حروخ پدران و وادران را ندارند و برادران كوچك حروخ ب ر ان خود را خپنجن ا

 ند.خمنا یندارند و ب ر ان بر برادران كوچك انفاق من
ن یز و واالتذارند. و از ایان وردم، ع ر  و خوارند و اشرار ناس در ورنكه علها ذلخششن ا

د از حللدعهتا و هلههللا و رللنرن وقللام. و هرچلله را بذیللش نللدارد در اخ نجللا ار اتللخ كللهر  حسللرللقذ
ن یلاز ا شلود و جمهلیل یعًا عطوات ههور اتخ كله قذل  از ههلور حتهلًا ولرذه،  یعطوات غر
كلردن، و منانلده اتلخ از روزه  وگلر رو حله قذلله ی رلن اتخ كه منانده اتخ از مناز چیعطوات ا

اهلل، و منانده اتخ از  ی رعخ چخاتخ از شر حس ، و منانده وگر دهان ی رچ وگر لفظ الاله االك
 ی رار اتخ از عطوات. و منانده از ههور چرنا حسخ، و اوثال ایوگر اوراق و جلد ی رقرآن چ
خواهد بلروز اولام و  یو خ خدوخ آن ب ر وار را هبن برتانند. پس وناتذیترنكه وردم قاحلخوگر ا
اهلل وقاوه  اعیل امحد احسای خروث  ش یوعلكه ذ  از ههور اوامنكه قخن ممكن نذود وگر ایا

ن ا فللال را تللا حلله علللوم آن ب ر للوار یللخ كنللد ایللنكلله تربخاخللللد اعطولله را حفرتللتند تللا ا و رفلل  یف
خود  ینكه ونتظر خدوخ آقاخز حا خذر شوند تا ارخ رجعخ هن نرفرهبن برتانند و از ك یا راحطه

ا چنا له خلدا رلاورنلد و غاللج شلود بلر مهله دنیف بخده تشلرخلد كله وصللحخ حاشند، تلا وقلیت
كره املشرك .یالا ظ ره عّیل هخن آیآهذر خود را وعده داده اتخ در ای  كّله ولو  و  دخفروا یو و ن 

تكـ . فتنـة و  ماتلوهن حیّت  كّلـه هّللیكـ . الـاخال ل  واهلل  یو ح لرت صلادق فروودنلد ا ن  وف ك
ر یـغتغ ایو ون   اتطم اتخنین مهین و دیف را و مهه بر ردند حه د  ولكهتا اختطربردارد از  
 یف آوردنلد غطولان آقلاخو چلون تشلر نیاالرـر  وـن اخلاسـر قغل ونه و هـو یفخ نا  فلنخاالسالم د

ال نروند. ایرتف د از یپخخود را حشناتند تا شا  و دجك
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هح  حاشلد و اشلرار   و و لرسخ  ن  و ذلخن زوان حاینكه عاِو در اخگر اخو عطوخ د
خ یلب خبواهد ف اج  اهل  نكه ا ر وموینخا حاشند. و حس اتخ در آخرالزوان اخز و  ویناس ع 
گر  وش حه ف اج  حدهد قصد جان او خد زنند و ا ر وموین یكنند و  عن و ید او را لعن وخحگو
ضه وخ دانند و او را صویف یكنند و او را جنس و كافر و یو  ند.خ و یا وفوك

 شود چنا ه شده اتخ. حیت یوسلكط و ین اتخ كه حاكن هاهیگر از عطوات اخو د
نفلر  كخلنكله آن خنفلر را حكشلند تلا ا سلخیكنلد، ب ینفلر دزد كخكند كه ا ر  ین ویا ینكه اقت اخا

 سخ. ولكن ا ر حاكن عادیلرر نیپت شود، و چاره یگر منخد ین هن  وریر از اركشته شود. حه غ
رد، رلگلر حگخد ا نلاخویشخلدك ر  شلود و تلفخارتتان ضلارراكه چون خیُكشد ز یعًا را ورد  خایب

گلر نلدارد خد یا رتاند ا ر ااند و چاره یخ وخكند و اذ ید او را الش كرد كه عفونخ وخالحماله حا
 خ حَكنند.ینكه مهه را الش كنند و از بخهز ا

نكه خاتخ وث  اشده  ن داخ  الفاظ وتعاریفین اتخ كه دیگر از عطوات اخد یكخو 
ه و انذجزی حه جهخ هر حریف  مشارند. ین را كوچك ویخورند و ا یا تو ند ور، حه خدا و اهك
زان یلر كه دل وردم را از ورگ بلرادران و ع یخوانان حطور ت و نكه روضهخگر اخو عطوخ د

 آورند. یه وختوزانند، حه  ر یشان وخا
 كنند. یگر ترك وخكدخحه جهخ تعارف حا  نكه عذادات را وث  مناز و نواف  راخگر اخو د
 رود. یفرو من د حه  وش كیسخ و ینكه هرچه ومون وخگر اخو د

للام حلللطد ولللیلللگلللر اخو عطوللخ د لللال حكك لللام شلللرع حكلللن  ین اتللخ كللله جهك شللوند و حكك
 ن حاشد كه:ینا از اخان وردم، و حلكه اركنند در و یاهلل و رواان لرحآ

 زد ز خراجللات شللاهیللهللر كلله  ر

 

 احلللللان شلللللودیش غلللللول بحلللللارك 

 

ه ده قسن اتخ چنا ه ح رت   ا عطوات خاصك عشر مغل الساعة  آهذر فروودند:یو اوك
هبـا و نـزول  اینیالحّا وفا رروح الس  و الاّجال والارا. و رروح القا  و  لـ ع الشـهس وـن وضر

 ق ر  العرب و نار ختر  ون معر عا. تسیو رسف حاملشرق و رسف حاملضرب و رسف جبز یسیع
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حاشد و آ ا خروح  یعطوخ قذ  از تاعخ ل  كه ههور اوام اتخ ل  و ده عینخ املحشر الناس ایل
للال و دخللان و خللروح قللامئ و  لللوع آفتللاب از وآللرب و نلل ول ح للرت ع ایرتللف و  یسللرو دجك

كله خلارج  ره علرب و آتشلیلگلر در وآلرب و شلكاف  ج خ حه وشرق و خسف دنیشكاف  زو
اتلخ نوعلًا و  ینلا حتهلخرانلد حله جانلج حمشلر. و ا یَعَدن كه ولردم را ول یاخشود از قعر در یو

حاصل  شللود و مهله عطوللات او حلله  حملال اتللخ كله تللرك حشلود لكللن احتهللال دارد كله حللدای
ن یلاورنلد، و حسلا هسلخ كله حله ایف بخشج واق  شود قذ  از اوام و اوام تشلر كخا حه خروز  كخ
 هاهر شود. در یپ شود عطوات یپ یج كه ذكر ورترت

 ن اتخ كه قذل  از آن تلایلیفرجه ا اهلل تعایل ش از ههور اوام عجك یگر  خو عطوخ د
عا ای د از آلرنفر ت آورند، دوازده یف وخكه اوام تشر  یك حا عَلهخكنند هر یاواوخ و ی الج ادك

پلا شلده حاشلد در و ید فسلادخلنلد ولكلن قذل  از آ لا حاخآ یرون ولیب ریقیو ب م و ان ولردرلچنلد بر
عاها و نكه اآلن حعیضخز حاشد. وث  ارچند ن اختطیف ند كله اوسلال خ و ی له و كنند از آن یادك
نكه اآلن دو واه خك حاشد اوام بروز خواهد كرد و حال اخسخ و شصخ و خكهزار و دوخكه تنه 

م حا م و هشخ واه قذ  از حمخك ه بروز كند و هخاتخ تا حمخك و از  ك بروز نكرده.خ چرد عطوات خاصك
عا آن قتًا و را ر حاشد حقرهرك نكه ا ر كیسخكنند و حال ا یاحخ و نقاحخ و جناحخ ورن ی له ادك
عاهلا كنلد  نیلار هلر كلس از ار  حسلخلدهد هر لز. پلس حله دال یا داشته حاشد بروز منرهرك جلوره ادك

 دروغ  فته اتخ.
لله ا ل از عطوللات خاصك كلله در  تللایل االویل ین اتللخ كلله در دهللن  للادیللو عطوللخ اوك

وش ح رت چشلن از اوالد  ولو و ازرق تلرخ د شخیصلخلفروا یاهلل فرجه ههلور ول قامئ عجك  حمخك
 یعثهلان بلن حلرب اتلخ از  لخ واد یتخلان، كله نلاوش عثهلان بلن عنذسله و حله روارابوتف
اتلخ كله  یثرلكنلد و خذ یاز حطد شام كه دوش  حاشلد بلروز ول یكند و در حلد یاحس خروح وخ

عغا اهّلل مّط و خ امحر اشقر ازرق مل اینیالس  دت نكرده چنا ه ح رت حاقر فروودندهر ز خدا را عذا
اتلخ  یولرد ایرتلف علینخ و النـار یارّب ثـارخـو النار  یارّب ثارخق ل خنة مّط خَر وّكة و ال املای مل
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له و نله ودخلچشن كه هر ز خدا را عذادت نكرده و ند  ونه و ازرق ترخ نله را هر لز. خده اتلخ وكك
آلین» علینخاهلل وقاوله  خ اعلیلرر شلر رورد ار! خون ون و آتش. و حله تفسل ید اخ و یو اخلت  حلك
ورا ووفك  منا حه  رف  خون خود و داخل  در آتلش منلا. و او پلنج شلهر از « النار و ادخلین یثار

سرنیشام از  له شام و اردن و فلسط یشهرها ر رواه تسخ ن را در ودت ششی و محّ و ق ك
ل ذ دخمنا یو ة ههور و یو در واه هفمت در دهه اوك ار رد و قشلون او حسلخلآ یرون ولیكند و ب یاحلجك
ل واه یو ت و شود تا دهه اوك عثهان  یرد و وردم را حه جهخ خوخنواهر  یصفر و او روز حه روز قوك

ارخآ یخواند و  فته شده كه از حطد شام و یحه جهاد و اتخ  یهن بر  ردن دارد. او ورد ید و زقك
وقخ    كلرده و قشلون را  نیحلقه قشون كه پانصدهزار حاشد در ا كخب رگ و  رشانه و او  كلكه

و  ه عذایسخصدهزار نفر از ذرك رفرتتد حه  خ حآداد و حه قدر ت یرا و یكند و  ع یچند فرقه و
ا كند و حآلداد ر یصورت و را ی یحآداد یاز ز ا یارركشد و حس یخ حآداد را ورهزار از رع ته

له ولخفرقه د كخكند. و  یخراب و گلر را حله خفرقله د كخلرود، و  یفرتلتد و حله كوفله ول یگر را حه وكك
له و ود ینله ولخود  للله  كنلد و از آن یار ولرحسل كشلد و خلرای یار ولرنله را حسللخفرتلتد و اهل  وكك

اندازنلد. پلس  ی ونیحندند و در آجنا تر  ینه و وسجد رتول وخخود را در وسجد ود یاتترها
ه وخآ یرون ویا بهین خرابیا از ه ب یكنند و لشگر یند و رو حه وكك ند هر دو خآ یرون ویهن كه از وكك
اتخ كله اولام  احاییرتند و آن ب یند هبن وخ و یش وراجل  ذاتنیداء كه آن را زویاحان بیدر ب

م حاشد، چید اخحا یسخ و حه اعتذاررح نرفروودند مناز در آجنا صح د خون حان دو روز قذ  از حمخك
ه حاشد كه ا یسخ و هشمت ذیدر ب عطویت ن یگر اخد یتخ شكاف  حاشد، و حه روانین زویاحلجك
م حاشد. هبرحال چون حه ا كخد خعطوخ حا   حه راز جذرج ییرتند ندا ی ونین زویواه حعد از حمخك

شگر ن لیشود و مهه ا ی شكافته ونیشان را. پس زوخداء هطك  ردان ایب یرتد كه ا ی ونیزو
علًا. و ررونلد   یواند و فرو ول یمن شان حایقخاز شتر ا سهایخر شان اتخ، حیتك خحا آ ه هبهراه ا

ل ههور واق  شود و ا د پانزدهخن وقدوه حایا یتخحه روا د حشلود و دو خلن حمت اتلخ و حایروز از اوك
كه صورت هردو دو  نیزند حه ا یحه ور  صرشان و جذرجخوانند از ا یو نه حایقرفه جهخنفر از  ا
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ر! بلرو در راحشلخد خل و یاز آ لا كله اتلن او َوتلر اتلخ ول یكلخشلان و حله خ ردد حه پشخ تر ا یبرو
گلر هلن كله خد یكلخن واقعه را، و حله یا یح رت وهد یقامئ و حشارت بذر برا خدوخ ح رت

ن یلز او حترتلان او را و قشلون او را ا ایرر! بلرو در قشلون تلفیا نلتخد خ و یر اتخ وراتن او ُوت
ار خاجف خواهند شد و ردهد و حس یشان را خذر وخو ا ایرر در قشون تفیرود نت یخذر. پس و

دهللد ح للرت را. پلس ح للرت دتللخ  یو حشللارت ول یرود در لشللگر ح لرت وهللد یر وللرحشل
ز حمت اتخ. و اآلن در عرب رن نیخود و ا ی ردد ها یاو برو یكشند و رو یاو و یورمحخ بر رو
 «.نیقرنة اخلذر الرعند جه»نه حه وث  رفه جهخوشهورند  ا
در كوفله نل ول اجلطل  یكه ح رت وهلد در وقیت ایرن تفیخ شده اتخ كه اخو روا

آورد و چلون بلر  یان ولمیلكند و ا یعخ ویرتد و حا او ب یو یند حه خدوخ ح رت وهدخفروا یو
ار ررا ذلكخ را اختكنند كه چ یخ كند، پس لشگر او او را وطوخ وخ ردد كه لشگر خود را هدا یو
ت وخو حال ا یكرد  در میكنل یول یارخلو مهه تو را  حایش ینكه خود صاحج عسكر و ت اه و عزك

جنل   ی لردد و حلا ح لرت وهلد یشود و حا لشلگر خلود بلر ول یهان ور. پس او پشیقت  وهد
پنلاه  رونلد در روم و یكنند و ول یاز لشگر او فرار و یشود حا لشگر خود و  ع یكند تا كشته و یو

آورند و مهه  یفرتتند و آ ا را و یو یشدن از دتخ اوام. و اوام لشگر برند از كشته یحه روم و
 رتانند. یرا حه قت  و

اتخ كه حلا او  د حسینرشود ت یواق  و االویل یگر كه در مهان دهن  ادخد و عطویت
   القان اتخ و آن ولكن از اه ایمیكند و او وشهور اتخ حه  ی. بروز ویو عسكر ییاتخ لوا
و صاحج آن َعَلن  ید حا لشگرخآ ین ومین، و از  خ یك ق وخا نزدخا  خ حلخ اتخ خ القان 

اتلخ و  ی  عَلههلا و او نلاجرلهبتلر اتلخ در آخرالزولان از   ایمیلاتخ كه اولام فروودنلد عَللن 
 را پلاك نید و زوكش ی را ونیاز اه  زو یاررد حسراحد. و آن تخ یهركس پناه حه او بذرد جنات و

اتللخ خد تلللطنخ و ررن تللیللداننلد كلله ا یرتللد و وللردم چنللان ولل ینكلله حلله كوفله وللخكنللد تللا ا یول
لد را ول كند ولكلن او اعانلخ آل یخواهد و اعانخ خود و یو كنلد. پلس در پشلخ كوفله حله  یحممك
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  اتلخ ولكلن از رلشناتلد و وط یرا ول یرتد و خود او ح رت وهلد یو یلشگر ح رت وهد
كنلد  یاد وخنكنند. پس فر د كه لشگرش از هن ن اشند و وحشیتخفروا یكخ وحمكخ حر یرو
 یانلد، پلس عطولات چنلد ین لشلگر ح لرت وهلدیلد كله ا لر اخ و یان لشگر خود و وردر و

د و ارث   آل یاتخ حا وهد راث رن عطوات را نزد او و وی امیدخآهذر نزد او اتخ و هر اه دیحممك
ن عهلد را قلذلًا، یلكننلد ا ی حه او. و لشگر مهه قذلول ولمیآور یان ومی، پس امیدخآهذر را نزد او دی 

كنند و در حا ن  یكنند و هاهرًا قذول و یحاشند و نفاق و یو یدخهزار نفر از لشگر او ز لكن چه 
د حله لشلگر خلفروا یدان و ولرلستد در وتط وخا ید وررا. پس ت یدارند ح رت وهد یدمشن و

د از او. خرربرتن و اذن حگ یوهد كه حه خدوخ ح رت خواهن ی اعخ ون و یح رت كه ا
دان و رلان ورلآورنلد در و یف ولخنلد و ح لرت تشلرخمنا یشان خدوخ ح رت عرض ولخپس ا
شناتد و وعرفخ حه ح  آن ب ر وار دارد ولكن حه جهخ اوتحلان لشلگر  ید آن ح رت را ورت

د پس عطوای آل یوهد ییكند كه ا ر تو یعرض و د از خلآهذلر بلوده اتلخ حای  یكه از برا حممك
آهذلر كله حله تلن  ی  ید نزد تو حاشد. پس كجلا اتلخ عصلاخآهذر حایراث  رتو حاشد و و یبرا

وه كرد؟ و كجا اتخ انگشتر و زره و ُبرد رتلول خلدا كله فاضل  راز آن درآود و و زدند و درخیت
م داشخ و ربوع نای فتند و اتذش كه  ینام داشخ؟ و كجا اتخ عهاوه او كه آن را تحاب و

عفلور بلود؟ و خ فتنلد و محلارش كله  یاش كه اتن آن َغْ ذا بود و اتترش كله او را ُدللُدل ول ناقه
ر  لل  كللرده؟ پللس ریلل  و تآختذللد  كلله ینیراهللمونركجللا اتللخ بللراق او و كجاتللخ وصللحف او

آدم و نلوح و تركله هلود و صلالح و  یعصلا آهذر را حاضر تلازند حلیتیراث  رو یح رت وهد
و زره داود و  ج و عصللا و تللابوت وللویسرشللع ی  و تلرازورللوتللف و كی و صللاع میاهجمهوعله ابللر

آورنلد عهاوله و ردا و  یز ولرلآهذلران و نی   رلراث  رلو و یسلرهان و اتذاب عرانگشتر و تاح تل
خواهند و ح رت هاهر  یار از ح رت ور له وعجزات و عطوات حس آهذر را و از آنی  نینعل
  رلشلود كله   ی ولمیعظل الفلور درخلیت زننلد و یف یول ر تلن  تلخیتعصلا را بل ند حیتخفروا یو

اتلخ و  وویس ین عصا مهان عصایدهد. و ا یوه ورشود و و یه او حاشند تذز وخلشگر در تا
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از او هاهر شد. پس آن  قوم وویس یز مهان تن  اتخ كه دوازده چشهه از برارن تن  نیا
كذر و دتخ خود را حل د اهللخ و یو د حسینرت نك حا خا یا وهدخكند كه  یكند و عرض و یند وا
ز رلكنلد و لشلگر او ن یعلخ ولید بردهنلد و تل یكلمن. پلس ح لرت دتلخ خلود را ول یعخ ولیتو ب
آورنللد. پللس  یان منلمیللكله در آن لشللگر بودنلد كلله ا یدخللهللزار ز كننلد وگللر مهللان چهل  یعلخ وللیب

اوردنلد ران نمیلروز ا از چهل ان آورنلد و چلون حعلد مید اخدهند تا شا یشان را وهلخ وخروز ا چه 
له آن  ید حه قشون ح رت ولح  وررتانند و قشون ت یمهه را حه قت  و شوند و لشلگر وتوجك

 یند قرآ اخفروا یاند. ح رت و ك  انداختهرچند حه ه یشوند كه قرآ ا یو یدخز یها كشته
 ا.خاهلل نا   و  و راكه ومن كطمید زخآ ا را حه خودشان وا تار

خ خكه روا د حسینرهتا واق  حشود و حه  هان ون تخ والنید در مهرن تی اور اشاءاهلل ان
لد بلن احلسلن اتلخ كله در ولابرلن غیلحاشد و ا ایمی نیشده مه  ركلن و وقلام كشلته نیر از حممك

ه. یشود در دهن ذ یو  احلجك
 ّّ  نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و م
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 «وهشمت ووعظه ی»
 

 میححسن اهّلل الرمحن الر
 

ّّ نیاحلهــا هّلل رّب العــامل اعــاا ن و  ن و لعنــة اهّلل عــّیحمّمــا و آلــه الطــاهر اهّلل عــّ  و مــ
ن ی و االرـرنیف اجل ن ون اجلـّن و االنـس وـن االولـ یعهتن و ونكریش حقوم ن و نام  اام 
 ن.یوم الای ایل

كتاب حمكن رود و رااونا عامل جّل  كـّل » ا:خفروا یشأنه در  فرمـة وـفن  اج ـة  فلوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  «ذرو.حین لعّل ن هینذر

ه از خلن آیلچهلار تلفر بلود كله خداونلد علاو در ا فه تخن در وعینخه شرخن آیر اردر تفس
ر فرووده و چون و یبرا خلود  یهلا از خانله ی چنلد نفلرنید چرا از ومونخفروا یحند ان خود وقرك
ار خلود بلر  ردنلد خلخود و حه شلهر و د یها ند تا  لج دانش كنند و چون حه خانهرو یرون منیب

 نیند. و  فلمت كله تلفر مشلا اولروز مهلخشان از عتاب خدا حتر مناخد اخاه  خود را حترتانند شا
د اه  خلود را خن جملس بر  ردید و چون از اخا خود حه جملس علن آوده یها اتخ كه از خانه

ل  خواه ان كردم از یمشا ب یبرا از احواالت و عطوات ههور اوام را یو قدرد تاخخ. روطك
له آن له ههللور را  یا ن جمللس بلود، و پلارهیلا كله وقتیضل یقلدر عطولات عاوك از عطولات خاصك

 عرض كردم.
ن عطوللخ اتللخ كلله در دهللن یللمشللا دانسلل  آن، ا یگللر كلله الزم اتللخ بللراخد و عطوللیت

م  مهان تایل االویل ی اد ال از قرخفروا یههور و آن اوامكه در حمخك ه خه خد دجك ه خودهیا حملك
ه له اآلن اتلن دخاصفهان اتخ حا یها كه از حملك داشلته حاشلد. و  یگلرخد بروز كند ا رچه آن حملك

ز مهلان شلخّ رلا را داده اتلخ ثقله اتلخ و نهین خذلر و نشلانیلكله ا كیس د كه آنرن را حدانیا
ال حا لند و ایرفرووده اتخ كه تف نا اتخ خ  حططن ارثقه، دل یاهی خذر و نشاننیمه و دجك
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شلود. و  یبلر عاقل  منل یا ن عطولات شل هیلك از اخل چراتلخ و از هل نده آ ا خمذر صادیقخو  و
ال  او قلرار دارد و واننلد تلتاره صلذح  شلاییان  رلك چشن دارد وث  كاته خون كله در وخدجك

ان دو رلدارد كه و یك خرخو سخ رن چ عطویترگرش هخچشن د یروشن اتخ ولكن در جا
  رلك وخلحاشلد و هلر  لام او  یان دو  وش او ثلد فرتخ راه ولر  راه اتخ و ورك وخچشن او 

 یاو و كوه یش رویاتخ در   یكوه یاتخ كه ثلد فرتخ حاشد. و او را از تحر و چشهذند
ش یكله در  ل یكه در عقج تر او اتخ هبشخ او اتخ و كلوه یاتخ در عقج تر او، و كوه

كلن االعلیل»د: خ و یاو اتخ جهمنك او اتخ و بر خر توار اتخ و و یور خلل   یاَقلا اللت انا ربك
ر فهللد یفَسللوك  وللا  ینكلله خللداخو حللال ا« یو جعللله غثللاًء احللو یاخللرج اهرعلل یو الللت یو قللدك
كنلد. و  یكند و تلحر منل یشود و اك  و شرب ندارد و تآوك  من یسخ و بر خر توار منرچشن ن كخ

سلتان رنكه حعد از خروجش حه تخا اخستان اتخ را حم ك تولدش در تخكه او  خ اتخخدر روا
حله  حله اصلفهان و نسلذیت رود و تلطنخ و وسكنش در آجنا خواهد بود. حله هرحلال نسلذیت یو
ال اتخ و اتن او صاجد بن صرت نه بود و تحر خن در ودید اتخ و ارستان دارد و لقج او دجك
للد شللد و در آن روزیت  كللرد و تللاحر بللود و در عهللد ح للر یول للد شللده بللود  یآهذللر وتولك كلله وتولك

منللاز صللذح را در وسللجد حللا اصللحاب خللود هللا  آوردنللد و پللس از منللاز حللا  آهذللریح للرت  
دند. وادرش آود دِر خانه، ح رت یدند و در را كوبرف بردند تا در خانه او رتخاصحاب تشر

لال را دعلوت كننلد.یلاذن دخول خواتتند كله برونلد و ا اهلل  ارتلولخولادرش علرض كلرد  ن دجك
كلله تللخنایكنللد نسللذخ حلله مشللا ز ادی ترتللن ی یولل  للله  د. از آنخلل و یذانلله و لآللو وللیغر یرا
د و ولرا حله خ و یار ور  كفر حسرن قذید و از ارمشا و ورا عذادت و تجده كن ید ومن خداخ و یو

دند خانه شدند دخواند. ح رت فروودند مهه آن حا خود ون، و چون ح رت داخ  خ یزنا و
ال را كه در قط ده در آن، پس ولادرش خور  رد ده و خود را جنس كرده و غو هرچی  یا فهردجك
دنیز و حمكن حنشرحه او  فخ برخ تو آوده. پس حاادب نشسخ و ح رت  یاز برا  كه حممك

از فه ولعونه نگتارد كه خذر دهلن مشلا را رن ضعیز نشستند و حه اصحاب فروودند كه ارآهذر نی 
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ا خدادم كه آ ینه حه مشا خذر وخفروود ا ر  تارده بود هرآ الرغرتكن أهو هو لو تركتن احوال آن و قال
 تللخنا حللا او فروودنللد و او جللواب نگفللخ و حعیضلل ن مهللان اتللخ. پللس ح للرت حعیضللیللا

اهّلل  له ح لرت فروودنلد حله او حگلو  فخ از آن یتخنان آن ح رت را جواب و الـه ااّل و حله  ال
اهلل و حه ون ایاور كه ومن  یان بمیون ا ال  فخ تو حگو الاله االك اور كله یان بمیآهذر خدا. پس دجك

چله  یواتر تو بر ون؟ پس ح رت فروود ادیخسخ شرافخ تو بر ون و زرومن رتول خدا و چ
ًا و حا ًط و ار یار»؟ قال ینیب یو و  و حلا یل من حلیقیلب یعلرض كلرد ول« اهاء عرشا عیل یحقك
گر فروودند و برخاتلتند و فروودنلد خد یتخنا آب. و ح رت حعیض ی عرش را بر رومنیب یو

ف بردند حا اصحاب. خن را هاهر كمن و تشریفه را كه نگتاشخ تا كفر ارن ضعیخدا لعنخ كند ا
لال و در خز صذح حا اصحاب حعد از مناز فجر دو ورتذه تشررگر نخد یو روز ف بردند دِر خانه دجك
ادر صاجد جواب داد. ح رت اذن دخول خواتتند، آن زن در را  شود و چون دند و ویرا كوب

كلن االعلیل»د: خل و یدرخخ اتخ و ول یدند آن ولعون حاالخح رت داخ  شدند د انلا  انلا ربك
ر فهد یخل  فسوك  یالت  آورد و  فخ نیپس وادرش او را حه زو« یاخرج اهرع یو الت یو قدك

تو وارد شده اتخ. پس حاادب نشسخ ح رت حه بر   كه حمهدنیحس كن و حاادب حنش
و آن ب ر لوار هرچله حله صلاجد  الرغـرتكن أهـو هـو واهلـا لعفـااهّلل لـو تـركتناصحاب خود فروودند 

اهّلل  فروودنلد حگلو یكرد و ح رت ول یز عرض وركفرآو ز جوایرفروودند او ن یو الـه ااّل و حله ولن ال
رون ید. پس ح رت برخاتتند و برا تجده كن و ورمیمشا ی فخ ون خدا یان آور، صاجد ومیا

ان  وتفندان ركه او در و ییف بردند تا جاخگر حا اصحاب حعد از مناز فجر تشرخد یآودند و روز
 د، پلس ح لرت نشسلتند و فروودنلدركرد. پس وادر او آود و او را حلاادب نشلان یبود و صدا و

ات  ولن تلورة اللدخان خوم ارال دكانخ نزلْخ یف ًا قخو االرغرتكن أهو هو  واهلا لعفااهّلل لو تركتن
اهّلل و ایّن صلوة الآداة مثك قال له  یف فقرأها ذهن النی اله ااّل فقال ح  تشهد ان اهّلل  رس ل اش ْا ا. ال
اهلل و ایك  فقال مارغأت لك رغا ا   ؟ فقال النیرتول اهلل و وا جعلك حتلك اح ك وینك  الاله االك

 فاّنك لن الدخ الدخ فقال النی
ْ
مث تنـال ااّل وامـّار لـك  تغلغ اولك و لن تعا اجلك و لن ارسأ
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ن ولعونلله یللا للر ا علینخ ا  ااّل و ماانــذر مووـه وــن الــاّجالیــاالنــاس واحعـ  اهّلل نغهیاقلال الصللحاحه 
 ایخلروز نازل شده بود آ ز در آنرا او مهان اتخ. و نخدادم كه آ ینه حه مشا خذر وخ تارده بود هرآ

شان. پس فروود حه او كه خا یآهذر از برایوره دخان، پس قراءت فرووده بود در مناز صذح  از ت
آهذر خدا. پس عرض كرد ینكه ومن  خگانه و اخ یهز خدا ییسخ خدارنكه نخشهادت ده حه ا

ز تلو را رچ نكه رتول خدا ومن و چهخگانه و اخ یهز خدا ییسخ خدارحلكه تو شهادت ده كه ن
تلو پنلان  یرا از بلرا ی رلفرولود كله چآهذلریاوارتر كلرده اتلخ از ولن؟ پلس  ن اولر تلزیحه ا
 آهذریآن توره دخان اتخ. پس فروود   عینخ. پس  فخ الدخ الدخ ام پنان كردی كرده

 ریس یحه اج  خلود و منل ریس یكه تو من ت ، پس حه درتیت یخاووش شو ا عینخكه اخسأ 
ر شلده اتلخ. پلس فرولود حله  یآ له كله از بلراوگر حله  یشو یخود و ناج  من یحه آرزو تلو وقلدك

للال خوگللر ا یآهذلریچ  راالنللاس وذعلوث نشلد هللهیاصلحاب خلود ا نكله قلوم خللود را از فتنله دجك
رون از آن یف بردند بخدادند حه اصحاب خود و تشر یچند یاهید و حعد ح رت نشانرترتان
 خانه.

ال در قر اتخ كه قدم جنس او حه هر آب  یثره حمذوس اتخ و او خذخودهیه خو اآلن دجك
قذل  از او  یاررحسل یاوخ و چون كه وردم  رتنگرشود تا روز ق یرتد خشك و یكه و و قنای
ود و هیلرونلد  یكله از عقلج او ول روند و اكثر كسلای یاند حه  ه  هبشخ او از عقج او و خورده
خ وراد حاشد وث  قولهیود، هیشود كه  یند ولكن وخو ز ا اعرای مال   دخفروا یخدا كه و ود اوك
كخااه وغسو تا. خن و لعنوا امامالوا بل هیاخا اهّلل وضلولة اّل  اخود هیال  فتنلد  عینخشا  خف ین و 
شان حله واتلطه آ له خود دتخ خدا وآلول اتخ، دتخ خودشان حسته اتخ و لعنخ بر اهی

حسلا  و اولا اعلرایدهد حه هر كس هر چه را كله خبواهلد.  ی فتند حلكه دتخ خدا حاز اتخ و و
ك ـرا  و ن امـا  ا نواصج حاشلند و خ نیهسخ وست عف و اولا زنلان الزم نكلرده اتلخ  االعـراب اشـّا 

عخ هن ممكن اتلخ كله حاشلند و ر ذ كه چادر بر تر دارند حاشند، حلكه وردان زن یی ز انیمه
روند كه  یال او وگر هن هستند كه از دنذخحاشند و فرقه د یووج ه  وكّبا  عّاند كه  آ ا كسای
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 یدرروند، حه  ه  آن كوه تف یهرف كه از ردك او و د و كنرن چند فرقه خذیند. ولكن اخولدالزنا
نا ا عهله و خخواند و حه نظر مهه ا یاتخ كه از تحر درتخ كرده اتخ و او را هبشخ خود و

كله از  یاه ب ر لرتل ز حا اوتخ، و كلوهرن كنند و  ر آی ی  ورد ورد و وردم خذخآ یاشرحه الوان و
ش اوتلخ. و هبشلخ او در عقلج یشلا یخواند، در   یتحر تاخته اتخ و او را جهمنك خود و

ال وختر اوتخ و چند فرقه د د هسخ كه حعلد از رروند لكن او یگر هن هستند كه از عقج دجك
ن كلرد ایلاخلللد اعطوله آولد و ب وقاوله و رفل  یف اهلل اعلیل امحد احسای خروث  ش یكه وعلكه آی
ه و شید حه وا  را فال و شناتان ید خدا را برارتوح شان را و خذر داد وا را از خان ارعرآهذر و اهك

ه و خاصه رجعخ، ان  یپ مناَقلد و كیسل حلایق كیسل یبلرا یا گلر شل هخشلاءاهلل د عطوات عاوك
ال نرود وگر كیس ا از نور ن اتخ كه ح رت فروودند كه خدا ومون ریكه ردك بر خدا كند و ا دجك

ر رلن اتلخ كله هرچله غیلخود خل  كرده، پس هر كس ردك بر ومون كند ردك بر خدا كرده. پس ا
لله للال اتللخ خلل اتللخ نیو وللمون اهك للال. اوللا كسللایخللا دجك امحللد  خر شللنیكلله تللاحع ا تللاح  دجك
هنیحاشند آ ا تاحع یوقاوه و اهلل اعیل ال من اند و هر ز یپ  اهك خ و نله ود اوك هیراكه نه یروند ز یدجك
له ن عینخنند، خر ارعخ و نه حراوزاده و نه غر ذ زن د نفلس رلد حله قرلسلتند و وقرونكر ف اج  اهك

اره و ش ات احل طان اتخ و اعوذ رستند. و فروودند زن شرا نرعخ زنانه و حمجك دنرس و  ذراوك
فه ض حسته شده نطرن اتخ كه در حیا اخطان و اوا حراوزاده چند قسن اتخ: رحاهلل ون الش

ن اتخ یا اخشود، و  یكنند وادر و پدر و نطفه حسته و ینكه در وقخ  اع ذكر خدا را منخا اخاو، 
كننده و  وشاننده  سخ و نه زن تاح  ورد اتخ و نه ورد انفاقرسخ و ورد از زن نركه زن از ورد ن
  خمتللف شلده یلن  ریلسلخ و حله ارخ نركلدام انسلان چرن اتخ كه در هین از ایزن اتخ و ا

نساجكن هّن لغاس لكن و انمت  ام الرف  ایلیلة الصیاحّل لكن ل راكه خداوند عاو فروودهیاتخ ز
للال   یفه عهلل  منللخه شللرخللن آیللا یو وللردم حلله وقت للا لغــاس هلــّن  ات را خلل  والرللكننللد. و آن دجك

دارد چهلارهزار ذراع اتلخ  یكله بلر ول یكه بر خر خلود تلوار اتلخ و هلر قلدو  ردد در حالیت یو
ه و ود یات وخقدم آن خر و حه مهه وال نیواب  یین از  له ف لهایرود و ا ینه منخرود وگر حه وكك
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 داند تخك او را. یاتخ كه خداوند عاو و
شلود ولكلن  یاز خراتان حلنلد ول یتخرا االویل ینكه در مهان دهن  ادخگر اخد و عطویت

كلله رایز خ خراتللایخللهبتللر اتللخ از را ایمیللخ خللرا در  یتخللچ راراتللخ و هلل ینللاج ایمیللخ خللرا
 سخ.رآخرالزوان از او هبتر ن
د و آن حلاران خلآ یول در یپ د یپخشلد حارای االویل یسمت  ادینكه در بخگر اخد و عطویت

ل رجلج كله خلدا ُولرده یورد ان را حه هن    و یدهد و مهه اجزا یو وین یبو هلا را  كنلد تلا اوك
ن حلمت یلدامن كله ا ید لكن منلخآ یو در یپ ز یپرو د اتخ كه حاران تا چه خكند. و حد یزنده و
ه اتخ كه ش ه را بر  رف ورن از قدرت اوام دور نیا نه و اخاتخ  د از خمنا یسخ و از لطف اهك
  له كسلای اند. و از آنخمنا ین عطوات را وین عطوات و از حمكخ حالآه خدا اتخ كه ایا

ل رجج زنده شوند، پانزده نفرخحا یكه و گر هر كه را خاند و پس از آن د از ب ر انند كه ورده د در اوك
 كنلد. و كسلای یحاشند، زنده ول ید در ركاب ح رت وهدخكه حا ییكه خدا خواهد و آ ا

وشلل  و ح للرت یاس و رللس و خ للر و الخللو ادر یسللركلله در ركللاب ح للرتند وثلل  ح للرت ع
تر و زراره و اصلحاب و واللك اشل ید و ابودجانله انصلاررامحد و تركار ت خرتلهان و جناب ش
 ن اتلخ كله فروودنلدیل ردنلد. و ا یان ولردم ولرلر برهنله و كفلن در  لردن در وركهفند كه حلا مششل

كّل العجج ب  ی مجادنیعجج ب یعجج و ار فروودند رو ح رت اوو رجج  ی مجادنیالعجج و 
لال. و آن تلال نخنلا وگلر آزولاخسلخ ارو ن و رجـج  ن حمتلومیلد  لاق حاشلد ولكلن اخلز حارلش جهك

 سخ.رن
د تله خلسخ و توم واه رو ان آن تال حاین اتخ كه در صذح روز بیگر اخو عطوخ د

و  نیالقـوم الظـامل اال لعنـة اهّلل عـّاول  یكله مهله حفههنلد. صلدا د حه لآیتخایحه از آ ان برص
م یصدا م یو صدا نیا وعشراملمونخازف  االزفة  دوك و  نیهالك الظامل  ماكّر یفنیراملمونیهذا او توك

النیراهلمونرو جسلد ح لرت او نیراملـمونیهذا حو و هـذا جسـا او ه كله در قلرص ر اتلخ وشلار 
گلر كلف خد یتخلشلود، و حله روا یتلر در مشلس هلاهر ول ی تلین یتخلشود. و حه روا یآفتاب هاهر و
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را و  نیهالك الظامل  ماكّر یفنیراملمونیهذا او یشنوند ندا یر اتخ كه هاهر اتخ و وراو ح رت
 ر اتخ.راو كه مهان مشس ح رت نندیب یو

ن یلشود در خسوف و كسلوف ا ین اتخ كه اوام فروودند اختطف ویگر اخو عطوخ د
ان آن رللن در ویللرد و ارلل  ی للرف  اتللخ، آفتللاب در روز ولل كلله خمصللوص وللاه اتللخ كلله وقللیت

ن در یلرد و ارل  یكه خمصوص  رف  آفتاب اتخ، واه و تال و وقیت رو ان اتخ در مهان واه
هیرو ان اتخ و حه ا آن واهآخر   حا   خواهد شد و حساب آ لا خلطف نین، حساِب ونجك
ل آدم تا خامت واقل  نشلده اتلخ و ا  خسوف و كسویفنیچن نین اتخ و ایا نلا از  لله خاز اوك

 ن عطوات وعجزه اتخ.یك از اخوعجزات اتخ حلكه هر
م مهان ولاه سخین اتخ كه در صذح بیگر اخد و عطویت   از آ لان رلن جذرجرو لا وتوك

حاشد و مهه آن لآخ را  شنوند هر كس صاحج  ویش یكه مهه اه  عاو و كند حه لآیت یندا و
خ ح لرت قلامئ مهلان اتلن و رلفههند و از آجنا كه حمكخ اقت ا كرده اتلخ كله اتلن و كن یو
كله او خللامت  یآهذلر حاشللد، زیخ ح للرت  رلكن ا رخلامت اوصلل یوهللد آهذلران اتللخ و ح لرتیرا

اًل اتخ، پ اتخ و « اَحد»اتخ و پس از آن « حن»اتخ و پس از آن « حاء»س آن ب ر وار اوك
د» نیو در زو« امحد»در آ ان  آهذر وشهور یخ او ابوعذداهلل اتخ و در  رو كن اتخ« حممك
كنلد  یخ آن ب ر لوار نلدا ولرل  حه اتن و كنرخ ولكن بر قامئ وشهور اتخ ذهتا جذرجرن كنینذود ا

د د اتخ. و از برا آل یو وهد كه ح  حا حممك د و عذلداهلل  یحممك آن ح رت ته اتن اتخ حممك
د كله حل  حلا خلآ ی حاال ونیاز زو ییروز صدا آهذر اتخ. و در غروب مهانیو از ا اء   یو وهد

كنلد. پلس ولردم  یخ او را ذكلر ولرز حه اتن و كنرد و نرعثهان بن عنذسه اتخ، او را ا اعخ كن
 ش ه خنواهد شد و از حمكخ نیكنند ولكن بر ومون ی ونیقخ ند و حعیضافت یحه اشتذاه و حعیض

كه در فجر آن  ن اتخ كه نداییفتند و آن ار حه اشتذاه ننیقرار داده كه ومون حالآه خدا عطویت
 طایرد، آن شلخآ یكه در عصر آن روز و راكه از آ ان اتخ و نداییاتخ ز د رمحایخآ یروز و
نكه خد ارتواند حدهد. پس بر مشا حاد كه حدان یطان از حاال خذر منراتخ و ش نیراكه از زویاتخ ز
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 سخ و حمتوم اتخ.رر نیرپتریحه تآرن صیحا   و ا ثای یاول ح  اتخ و ندا یندا
اتلخ. و آن  یو ورگ قرول  یاهرش از اوام، ورگ تیخ اتخ كه  خگر رواخو عطوخ د

گر ثلد وردم خد یتخرند و حه روارپنج نفر ا یاتخ كه از هر هفخ نفر اه، وحا و  اعویرورگ ت
د كشللته خللر اتللخ، آ لله كلله حاراه اتللخ و آن از دم مششللررنللد، و وللرگ قروللز پللس از وللرگ تللرا

 حشوند.
پنجن ذ سخین اتخ كه در بیگر اخد و عطویت دبن یو ه حممك ه از رلاحلسلن نفلس زك حجك

ه در واب اوالد اوام د از  لله رن تلیلكشند و ا ین وید ی ركن و وقام، او را اعدانیحسن در وكك
خللل   یخ بللراخذللخ و اوللام او را حلله هللداررتللد در غ یاتللخ كلله حلله خللدوخ اوللام ولل كسللای

پنجن ذ سخیا روز بخفرتتد. پس او را در شج  یو ه و یو  تارنلد  یكشلند دمشنلان او و منل یحجك
ر از رلد غرتلن یلوقخ پانزده شج حه ههور اوام وانده اتلخ. و ا نیكه حه خدوخ اوام برتد و ا

د كه حه خدوخ اوام برتد، خآ ید ورن تیاتخ كه در پشخ كوفه كشته خواهد شد و ا یدرت
شود  ید وخد غ ج خدا شدرن تیكشند و از كش  ا یدهند و او را و یپس دمشنان اوانش من
د كله خلفروا یكه مهه حفههند و ول دهد حه وردم حه ندای یكند و خذر و ی ونیو خدا غ ج بر زو

اقرخاوام نزدههور   ج اتخ كه اوام مشا برتد.خك اتخ و عمك
ل یگر اخو عطوخ د م از بلرا اهلل ن اتخ كه ح لرت قلامئ عجك  یفرجله در روز هشلمت حملخك

را  یسللرشللود و ح للرت ع یپنللان ولل یان كللوهرللشللود و حللاز در و یاز ومونللان هللاهر ولل ی علل
ه در نزد ومونای یو ك از خلنفرنلد كله هلر  و آ لا چهل اند  وقخ    شده نیكه در ا فرتتد در وكك
ه كردهخكه د خ خود از عطوایخوال اند تا خلدوخ اولام برتلند و  ده بودند قذ  از آن، رو حه وكك
ه و یك حه قسهخشان هر خا  شوند و حعیض یبر ابر توار و رتانند چنانكه حعیض یخود را حه وكك

رونلد و  یاده ولیل  ند و حعیضلشلو یز رو تلوار ولرلت یوا ارحه ح روند و حعیض یاالرض و یحه  
وقخ  نیرتانند در ا یروند تا خود را حه وكه و یرون ویخ خود بخاز وال در زوای یك حطورخهر

ا خلشان كله آخند حه اخفروا یو یسركنند و ح رت ع یرا وطقات و یسرنفر، ح رت ع آن چه 
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ند خفروا ی. پس ح رت ومی، الذته وشتاقند حیلخ و ید مشا را در نزد اوام خود بذرم؟ ورخواه یو
كننلد و آن  ینفلر انتخلاب ول نلد. پلس دهخاید كله حله مهلراه ولن بییان خود انتخاب منارنفر از و ده
شان را وعده خرتند. ح رت ا یو یوهد روند تا حه خدوخ ح رت ینفر حه مهراه ح رت و ده
م ون خلواهن آولد حله وكله و  وخفروا یو عله خداونلد    شلجنیا در مهلخلند كه در روز دهن حمخك

ل و ح رت  خد یتخكند در آ ان چهارم و حه روا یچند نازل و یا وطجكه آهذر و یگر در آ ان اوك
ه وقخ اتخ كه  نی تارند و از ا یآهذر ویح رت   یاز برا آورند و كریس یف وخز تشررن اهك

له در صلل ا یشلود و نظلر ول ید ولخغ ج خدا شد چ رگلر هلخننلد كله دیب یخلل  و ول یكننلد اهك
ار شلده ر  شده اتخ ومون از صلج كافر و هلن در عاو حسخسخ و زاردر صلج كافر ن وموین

ن یلا اخلگر حاال حس اتخ دولخ اه  هلن و حا  ، و خكنند كه خداوندا د یاتخ. پس دعا و
كننلد در  ین اتلخ كله نظلر ولیلا اخلد، و رلخدا كه اآلن دعلا كن یافتد وح یاتخ كه حه دلشان و
ار كه ه ن دعلا وسلتجاب یلحلال و ا یمنانلده اتلخ در صللج آ لا، حله ا چ وموینراصطب كفك

م اتلخ و اول محلل  اتلخ و ا یول اتلخ كلله  ین روزیلشلود در ههلر  عله و آن  علله دهلن حملخك
آورنلد. و حله  یف ولخن  عله ح لرت تشلریلد شلد. پلس در صلذح اردالشلهدا شلهرح لرت ت

دوشنذه اتخ. حه هر حال،  یتخروا ن روز تاتوعا اتخ و عاشورا روز شنذه اتخ و حهیا یتخروا
آهذر را بر یآهذر را در دتخ و عهاوه ح رت  یح رت   پس صذح  عه ح رت چوحدتیت

ه وخ آن ح رت را در پا دارد و حا هفخ نیتر و نعل ن بز عطوخ یشود و ا یا هشخ بز داخ  وكك
ر در راو از پشن وث  لذاس ح رت خ و اصحاب آن ب ر وار اتخ و لذاس خشینررع یاررهوش

گللر خننللد و دیب یاز وللردم آن ح للرت را ولل یبللر دارنللد كلله تللار و  للود او از هللن رفتلله اتللخ و  علل
ج را كه رآورند و خط یف وخنكه ههر آن  عه در وسجد تشرخد تا اخخنواهد د ح رت را كیس

 وویس یكه حا ح رت بود و آن عصا ییكشند حا مهان عصا یخواند و یونذر خطذه و یدر حاال
نلد حله خ و یشناتلند و ول یده بودند ولخشوند و آ ا كه صذح ح رت را د یج وخحاز غا اتخ و

أت و رله ن شلخّ بلود كله در صلذح اولروز حلا چنلد بلز داخل  وكله شلد حله فلطنیگران كه اخد
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 یصلآر ذلخرك غخلذلخ اتلخ: رآن ب ر لوار تله غ یند از بلراخفروا ین اتخ كه وینشان. ا فطن
گلر خذلخ درك غخلكه علدد او واشلاءاهلل اتلخ و  یكذر ذخرك غخاتخ و آن هفتادتال اتخ و 

آورند در  یف وخك حه صذح تشرخاتخ كه از ههر آن  عه اتخ تا شج شنذه و در آن شج نزد
علخ ینلد و حلا آن ب ر لوار بخآ یدهنلد و وطجكله ول یوسجداحلرام و پشخ خود را حه خانه كعذه ول

سلتد و دتلخ خلود را بلر صلورت وذلارك خلود خا ی ركلن و وقلام ولنیدر ولاب یتخلكنند و حله روا یو
كله حاشلد  ییدر هلر جلا كند كه هر وموین یو یادخكند و فر یوالد و حعد دتخ خود را حلند و یو
ل كطو یون ا ید حسوید حشتابخفروا یشنود و و یو  ن اتخ كهید اخفروا یكه و یومونان. و اوك
كنمت ومونیة اهّلل ریحق زده نفر چه رصدوتر  ترو   االرض ة اهّلل یفیانا حق دخفروا یو و نیر لكن ا. 

اس و رو خ ر و ال یسركنند از  له ح رت ع یزنده و چه ُورده، دعوت ح رت را اجاحخ و
و وللمون  یخ و والللك اشللتر و زراره و ابودجانلله انصللاررس و تلللهان و تللركار شللخللوشلل  و ادری
ش از یروز  ل چهل   لا حعیضلشلوند و آ یعًا    ولرفرعون و اصحاب كهف و نقذا و جنذا،   آل
ده روز  اند و حعیض روز در راه بوده سخیب رون آوده بودند و حعیضیخ خود بخن دعوت از والیا

و  یشلان و كنلدخك تلاعخ حله حسلج اخلتطف قواحل  و وراتلج اخ ك روز و حعیضخ و حعیض
سخ رن یتخو حه روا خر  النجغا  ون وصر و االحاال ون الشام و عصاجج العراقیفشان. خا یتند
نصلرت آن ب ر لوار وگلر از حصلره و مهله حله خلدوخ  یاز آن بلرا یا فهخرون نروند  ایكه ب یتخوال

 رتند. یح رت و
 ّّ  نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و م
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 «وّنن ووعظه ی»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلهـا هّلل رّب العــامل  اعــاا ن و  ة اهّلل عــّن و لعنــیحمّمــا و آلــه الطــاهر اهّلل عــّ  و مــ
ن ی و االرـرنیف اجل ن ون اجلـّن و االنـس وـن االولـ یعهتن و ونكریش حقوم ن و نام  اام 
 ن.یوم الای ایل

كتاب حمكن رود و رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة » ا:خفروا یشأنه در  فلوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  «ذرو.حی ن ن لعلّ هینذر

از حنلد ان را خما لج تلاخته كله  فه حعیضخه شرخن آیشأنه در ا چون خداوند عاو ج ك 
خلود در  للج عللن و دانلش، تلا  یهلا رونلد از خانله یرون منلیلب یچند نفلر یا فهخچرا از هر  ا
شللان حترتللند و حللتر كننللد، و مشللا خد اخار خللود بر ردنللد اهلل  خللود را حترتللانند شللاخللچللون حلله د
د و خلا خود حه جملس علن آولده یها نكه از خانهخد حه اخا فه عه  كردهخه شرخن آیحه ا احلهدهلل
ر كمن حه اوور ین چند روز ویدر ا اد كند و خن زیچند كه رغذخ مشا را در د یخواهن مشا را وتتكك

ان یمشا ب یروز برایزوان اتخ كه غالذًا از نظرها رفته اتخ. د آن احواالت ههور و رجعخ اوام
هه هاهر و یم قدركرد ه وعظك شود  یاز احواالت آن ح رت را كه آن ب ر وار در روز  عه در وكك
زند  یشود و در شج شنذه اصحاب خود را صدا و یج وخكشد و غا یونذر و یج را حاالرو خط

ف ولل زدهرصدوتللرو آن اصللحاب ت شللوند و صللذح شللنذه  ی انلله حلله خللدوخ آن ح للرت وشللخك
كننلد و  یانلد ح لرت دتلخ خلود را حلنلد ول اف آن ولاه را  رفتلهكه وانند تلتار ان ا لر یهنگاو
ن دتخ خداتخ، هلر كلس حلا یا عینخ ع . اهّللخغایعونك اّّناخغاین یا اهّلل اّ. الذخهذا ند خفروا یو

ف خر تشرراو آهذر و ح رتیوقخ ح رت   نیعخ منوده اتخ. و در ایعخ كند حا خدا بیون ب
ل یآهذر كاغتین را و ح رت  نند آن ب ر وارایب یدارند و وردم و تلازه كله حله آب  لط  یحله خطك

قلامئ آن ناوله را در  دهنلد. پلس ح لرت یقلامئ ول نوشته اتخ حه خط و وهر وذارك حله ح لرت
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حنو كه وسطور  نی  و حه ای ر نیكند حه ا یعخ ویحا ون ب ا كیسخند آخفروا یرند و ور  یدتخ و
فللرار  یزده نفللر مهگللرصدوتللراصللحاب ت ن هنگللام آنیللد حلله آن؟ در ارللد عهلل  كنخللاتللخ و حا

ر از آن ح لرت. پلس رنند غیب یرا من  ردند و كیس ی مهه عاو را ونیك  رفة العخكنند و حه  یو
رون یللآهذللر بیگللر حلله خللط ح للرت  خد ی ردنللد در خللدوخ ح للرت. و حللاز كاغللت یمهلله بللر ولل

آ لا  یخ ذراع صلداللرزد كله هفل یآ ا چنان ول یكه اتتخوا ا ند در وقیتخفروا یآورند و و یو
كنند حلا آن  یعخ ویكنند و ب ی ونیا نه؟ پس مهه متكخد ركن ین نوشته اقرار ویا حه اخرود كه آ یو

ل كیسل لدبن یعلخ ولیكلله ب ب ر لوار ولكلن اوك ر. و قللال رلاو عذلداهلل اتلخ و حعللد ح لرت كنللد حممك
ل ون »وقاوه:  اهلل خ اعیلرالش د رتولخذایانك اوك عة الرخصة و خو هته وذا اهلل و عیل عه حممك

ا وذا راد ونه و هته الحدك انیام اارالق ههوره و یف االذن له یف عة خ  مفذارعة جذرجختكون تاحقة و اوك
ل كیس وقاوه حه درتیت اهلل   اعیلرخ جلرد شخفروا یو« الطاعة و اوتثال االور، فافهن كه  كه اوك

د رتول یعخ ویحا آن ح رت ب علخ ین بیلو ا ررلاو عد از آن ح لرتاهلل اتخ و ح كند حممك
ام حله آ له كله از جانلج خلدا اراده رلقلامئ در ههلور و در ق یعخ رخصخ و اذن اتخ از بلرایب

م بلر مهله. و اولا بیح رت و ا شده اتخ از آن   رلعلخ جذرجین ناچار اتخ كه بوده حاشد وقدك
ه و انذ عخ  اعخ و اوتثال اور اتخ؛ پس آ اه حاش و حفهن. و حعد از آنیپس آن ب ا و نقذا راهك

كننلد و  یعلخ ولیشان عدد اصلحاب حلدر اتلخ آ لا بخو جنذا كه اصحاب آن ب ر وارند و عدد ا
ل كیسلخكنند. و حله اعتذلار د یعخ وی  بی ر نی و حعد وطجكه حه انیحعد ومون ك رلكله لبك  گلر اوك

 جنك و پس نیوموناند و پس از آن  كند وطجكه یعخ ویكند و ب ید و اجاحخ آن ب ر وار وخ و یو
كهف و  زده نفر كه از  له ب ر ان و احدال و اصحابرصدوتر انس و پس از آن تنیاز آن ومون
از آ لا  كننلد. و حعیضل یعخ ویحاشند، ب یج و جنذا وراز دوازده نق و حایق نفر از قوم وویس پانزده
نللور حللاال از  یانللد كلله در مهللان شللج در فللراش خللود حاشللند و چللون در آن شللج عهللود كسللای

كله  یشلنوند در هلر حللد یكنلد كله مهله ول ی  ولرلجذرج ننلد و نلداییب یرود كه مهه ومونان و یو
ذهتا حه هذه  اعة وعروفة نند كه در او وسطور اتخ كه یب ی خود ونیر حالیدر ز یحاشند و لوح
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ل  لوع، جذرج یتاعخ خود را حه اوام و كخ كنلد و  یعخ وی  بررتانند و در ِ رد اواوند و در اوك
اتخ. و چون آفتاب حلند شود  یون تخن تو وقذول و اور تو جار یآقا یكند كه ا یعرض و

لد و حله اتلن و  آل ین اتخ وهلدیحشنود كه ا اد كند كه هر صاحج  ویشخاز نزد مشس فر حممك
دهد ح رت را حه اجدادش، و در  ید و نسذخ وخ و ی را ونیخ و ا اء آحاء او تا اوام حسركن

 یتخكند و حه روا یخ او را ندا وراتخ و حه اتن و كن ایركند كه ح  حا تف یندا و طانرعصر ش
 ـع یض فیمـ ر   ـاجر ابـ ل یفیـام القـا  حعـ  جغرجیـاذا اراد اهّلل م قلال عذلداهلل گر عن ایخد

اوــر اهّلل  ای»مــوته  حــاعّ ینــادخ  املقــاس مّث یــب عــّ یالكعغــة و االرــر ه عــّیــرجل یاحــا
نصللرف از ح لللرت خ مثك نی ركعتللمیعنلللد وقللام ابللره صللیلك رفح ــر القــا یف« هفالتســتعجلو

فرتتد  یرا و ام قامئرخ شده اتخ كه فروود هر اه اراده كند خداوند عاو قخروا صادق
گلر را بلر تلن  خد یخلود را بلر كعذله و پلا یك پاخ تارد  ید، ورتف ی  را در صورت ورغرجذرج
د. خ  وگتارخكند كه آود اور خدا پس او را ضا یاد وخرصوت خود ف اهقدس پس حه اعیل خیب

كند، پس ونصرف  ی دو ركعخ مناز ومیشود و در نزد وقام ابراه یحاضر و پس ح رت قامئ
ه از عطوات شج و طرب و یو ند در خآ یشوند و و یشود. و چون صذح روشن شود اه  وكك

ننلد كله در  لرد یب یچنلد را ول وردایند و خمنا یگر وطحظه وخد یوسجداحلرام و در آجنا اوضاع
شلان را خك از اخل چردارنلد كله هل یگلرخخلطف د یو لفظل ك لذلایسخلاند ولكن هر ستادهخا یب ر 

للج ولل وطقللات ننهللوده ط و نللور. پللس رهنلله و اتللترن اوضللاع و هیللشللوند از ا یانللد. پللس وتعجك
د، حله ولن نظلر د را نظر كنلرخواهد آدم و ش یند حه وردم كه هر كس وخفروا یو یح رت وهد

خواهد نوح و تام را نظر كند، ورا نظلر كنلد كله ولمن نلوح و  ید و هركس وركند كه ومن آدم و ش
  و رل و ا اعمی  را نظر كند، ورا نظر كند كه ولمن ابلراهر و ا اعمیخواهد ابراه یتام و هركس و

هللركس  وشلل  ویو  وشلل  را نظللر كنللد، وللرا نظللر كنللد كلله وللمن وللویسیو  خواهللد وللویس یهللركس ولل
و وللمن مشعللون و هللركس  یسللرو مشعللون را نظللر كنللد، وللرا نظلر كنللد كلله وللمن ع یسللرخواهللد ع یول
د و عیل یو د و عیل خواهد حممك خواهد حسلن  یو هركس و را نظر كند، ورا نظر كند كه ومن حممك



 

487 

 

لد  خواهد عیل ی و هركس ونی را نظر كند، ورا نظر كند كه ومن حسن و ومن حسنیو حس و حممك
د و هركس و ند، ورا نظر كند كه ومن عیلرا نظر ك را نظلر كنلد، ولرا  خواهد جعفر و ولویس یو حممك

د را نظر كند، ورا نظركند كه ومن  خواهد عیل یو هركس و نظركند كه ومن جعفر و ومن وویس و حممك
د و هركس و عیل و ومن حسلن و هلركس  و حسن را نظر كند، ومن عیل خواهد عیل یو ومن حممك
د را نظر كند، ورا نظر كند كه ومن وهد آل یهدخواهد و یو د. و و آل یحممك ند كه اوروز خفروا یحممك
ز خبواهد بررتد از ون تلمال رر از ون و هركس هرچردر ولك غ یو حمك یسخ صاحج اوررن
 و پلدران و اجلداد نیراهمونرآهذر و جدك ون اویكه جدك ون   ییو   یو اور یرا كه حمكید زخمنا

انسللتند در بلللروز او، اآلن حلللا وللن اتلللخ اههلللار آن و وللمن صلللاحج حكلللن. و وللن وصللللحخ ند
خ آدم اتخ و وخفروا یو رد از ولن، رخواهد حشنود صحف آدم را حشنود و حگ یند كه هركس اوك

 اتخ واهلل صحف آدم نیند مهخ و یاند و و دهركه هر ز نشن خواند صحف را حه لآای یپس و
للخ نللوح اتللخ و خفروا ید. و حعللد وللن فصلاحخ نذللویللقللخ كلله آدم حلله ارحله حق نللد كله هللركس اوك
خواند صحف نوح را  یاو خبوامن، پس از ون حشنود آن را و و یخواهد صحف نوح را از برا یو

خ تصد ن فصلاحخ و حطغلخ و حله ولا یلنذوده كله خبوانلد حله ا   كنند كه كیسیچنانكه آن اوك
خ ابلراهخفروا یح. و ون اتخ واهلل صحف نوی و امیدانست ید آ ه را كه منررتان  میند هركس اوك

خواننللد  ی را پللس حشللنود از وللن و وللمیاو خبللوامن صللحف ابللراه یخواهللد كلله از بللرا یاتللخ و ولل
كننلد. و  ی ونی  و حتسی نازل شده بود و مهه تصدمیابراه یكه از برا ی را حطورمیصحف ابراه

للخ ولویسخفروا یول وامن تلورات را حلله آن او خبلل یخواهلد كلله از بلرا یاتللخ و ول نلد هللركس كله اوك
ل برا ی ور خوانند حه فصلاحخ  یرد از ون و حشنود و ورنازل شده، پس حگ وویس یكه در اوك

خ وویس ذًا و متام كه اوك ل نلازل  ولویس یكله از بلرا  اتلخ تلوراینیند واهلل مهخ و یوتعجك در اوك
خ عند خفروا ی. و ومیدانست ین ب ر وار حه وا آ ه را كه منید ارشده و رتان اتلخ  یسرهركس اوك

كه در  یخواند حطور یرد آن را و وررا حشنود، پس از ون حگ یسر  عرخواهد كه از ون اجن یو و
ل برا خ داود اتخ و وخفروا یوارد شده بود. و و یسرع یاوك خواهد از ون حشنود  یند هركس اوك
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لخفروا یخوانند او را. و و یزبور داود را پس حشنود از ون و و لد بلن عذلداهلل ند هلركس اوك خ حممك
ر و ریللخواننللد قللرآن را حطتآ یاو خبللوامن حشللنود، پللس ولل یخواهللد كلله قللرآن را از بللرا یاتللخ و ولل
را  ك روز پنج كتاب آ ایخشود در  یحكند كه و ایلرنجا خخدر ا نكه جاهیلخ . و نه اخحطتذد

له ایل له اتلرع اتلخ از تلرعخ  یآخره ز خبواند ِوْن اوك كله تلرعخ اهك صلاحذان تلرعخ،   رلرا
شلدند و  یتلوار ول ر وقلیترلاو د كه ح رتخا دهرا نشنخقخ و اص  ترعتند. و آرشان حقخحلكه ا
ل را در ركاب ول یپا  تاردنلد خلمت قلرآن را متلام  یگلر را در ركلاب ولخد ینكله پلاخ تاشلتند تاا یاوك
د و خشلد ك تلرعیتخنكه افطك و اجنن و مشس و ،ر هرخ و حال انیكردند؟ و چرا نذاشد چن یو

شلان خشلان و از نلور جسلن اخن ب ر واران دارند و حمكووند حه حكن ای  حه حكن اخ و یا دوره
 و ترادقات و وادون.   عرش و كریسر  اند. حیت خل  شده
رتلد حله خلدوخ ح لرت در  یداء ولیلر از جانلج بروقلخ حشل نیلاتخ كله در ا یتخو روا
خ و رلفرن كیلدهلد ح لرت را از ا یاو حه عقلج تلر بر شلته اتلخ و حشلارت ول یكه رو حالیت
ر روردم. پس حش یرا حگو از برا ایرر قصه خود را و برادر خود را و قشون تفرحش یند اخفروا یو

كه   در دوش  در وقیتمیبود ایرتو  رداند، ون و برادرم مهراه تف یكند خدا ورا فدا یعرض و
له  یرقله كلرد و  علاو و قشلون خلود را تله ف یحلقه قشلون  ل  شلده بلود از بلرا كخ را حله وكك

ه را خراب كردند و حس له را كشلتند و  عل یاررفرتتاد تا وكك را حلا خلود برداشلخ و  یاز اهل  وكك
صد نفر از اوالد عذاس و ب ر ان را كشخ و حقدر ررفخ حه جانج كوفه و حآداد را خراب كرد و ت

كلرد و حله كوفله رفلخ و  صلورت را ی یاز زنلان حآلداد یاررخ حآداد را كشخ و حسرهزار رع ته
وقللخ آحللاد اتللخ چنا لله اآلن دارنللد آحللاد  خ اتللخ كلله كوفلله در آنخللكوفلله را خللراب كللرد. و روا

د ررا در پشخ كوفه حه قت  رتان یو صاحل د حسینروار وسجد را خراب كرد و تیكنند و د یو
از دوتلتان  یتلر كخلدر داد كه هركس  ا هفتادهزار نفر از اه  كوفه كشخ و ندایخو هفتادنفر 

آن ولعلون و  یآوردنلد از بلرا یارردهن و حسل یحه او و اورد، هفتاد حاَجْآیلیون ب یرا از برا عیل
ه بلود او را ول یدند وخد یهركس را از دوتتان كه و كشلتند  یكشتند و هركس اتن او از ا اء اهك
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ن و دمشین حا كیس حلكه ا ر كیس له تلا ا یداشخ او را وهتك كشلتند و  یو را ولتاخخ حله ا لاء اهك
نكله حله خ تلا امینه فرتتاد و ون و برادرم حله مهلراه آن قشلون بلودخاز قشون خود را در ود ی ع
آهذر اتتران ی و در وسجد  مینه را كشتخاز اه  ود یارر و حسمیار كردرحس  و خرایمینه رفتخود

 تلا حلله میرون آولدیلا ب انداختنلد و از آجنلنیكردنلد و تلر  ادی نكله در آجنلا یخ تلا امیخلود را حسلت
له را خلراب كنلمینكه بروخ حه امی و عزم داشتمیدرداء رتیاحان بیب كله حله  . پلس  لاعیتمی و وكك

ه رفته بودند بر شتند تا حه ب  نیبر وا زده شد كله زول یا حهر نا اه صمیدرداء هبن رتیاحان بیوكك
وگلر ولن و  یان عقلال شلترشلخمناند از ا  فرو رفتند حیتنیاز آن شكافته شد و مهه لشگر حه زو

وا حه پشخ تر  یحه صورت ون و برادرم زد كه رو یا   لطههر. پس جذرجمیواند برادرم كه حایق
  و او را حترتان از خن وقایو او را خذر ده از ا ایرر برو در نزد تفیانتخوا بر شخ و حه برادرم  فخ 

لد و بلرادرم رفلخ در لشلگر تلف آل یههور وهد ر بلرو در لشلگر رحشل ین  فلخ ا، و حله ولایرحممك
ام و حلا ح لرت  دهرنلك حله خلدوخ مشلا رتلخو حشارت ده آن ب ر لوار را. پلس ا یح رت وهد

خلود. و حله  یاو بر شخ حه جا یدند و روراو كش یعخ كرد و ح رت دتخ ورمحخ بر رویب
 واه قذ  از ههور اوام اتخ د ُقه واه تلطنخ كند ودت مح  حاو  و هشخخحا ایرتف یتخروا

د خز حللدرلولاه در عهلد تلللطنخ اولام و حعلد كشلته شلود حلله دتلخ اولام. و ن كخلتللطنخ او و 
 وـن حـالد الـروم یف اینیقغل الس خخ شده اتخ از اوامخن عذارت كه روایاتخ حه ا یگرخد

ر  حالشـام فتنقـاد لـه اهـل خیـج و هو ماحج القـوم مفلكـه مـار محـل اوـرأ  تسـعة اشـ ر یعنقه مل
ش جـّرار ینـة جبـخاملا أیخـعصه ن اهّلل ون اخلروح وعه و خاحلو   عّنیهیاملق الشام ااّل  واجف ون

اذ فزعوا فال فوت و  یولو تر»نة رسف اهّلل حه و ذلك م ل اهّلل سغحانه خاا  املایب ایل یاذا انهت حیّت 
اتلخ  یراز حطد روم، در  ردن او صل ایركند تف ید خروح وخفروا یو «جخارذوا ون وكا. مر

دهلد او را خداونلد علاو  یخ اوتخ و او اتخ صاحج قوم پس تلطنخ ولرطوخ نصرانكه ع
 یفخكنند او را اه  شام وگلر  لوا یكند از شام پس ا اعخ و یحه قدر مح  زن ُقه واه، خروح و

ند، نگاه ومیكه وق جرار و  ینه حا لشگرخد حه ودخآ یشان را از خروح حا او و وخدارد خدا ا ی بر حقك
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شكافد حه اور خلدا و  ی ونیزو عینخ، نیشوند در زو یدند لشگر او خسف وراء رتدیچون حه ب
 چنان كسای آن یدخد ا ر دخفروا یتذحانه كه و ین اتخ قول خدایشوند. و ا یمهه هطك و
شان را از خ تارد و خواهد  رفخ ا یشان را وا منخ فساد كردند، پس حدان كه خدا انیرا كه در زو
 جنك و انلس ندارنلد و نیا ركه انس حه ش شود بر كسای یشاءاهلل ش ه من ك. و انخوكان نزد
ه بر كسای ان ش كه دوتتان اهك  ییها نا ُكرهخراكه ایحاشند از ترعخ اوام خود ز یخ وراند و حمبك

ز رشان اتخ. و ح رت نخاتخ و هر چه هسخ از شعاع ا یطند بر هر چه ُكرورهستند كه حم
 د.خفروا یخود و چند حه دوتتان شخفروا

نشـااهّلل حّقـه خحجراالسود مّث  و مااسنا ا ره ایلن عذارت از اوام كه یاتخ حه ا یتخو روا
نـ ح فانـا  یف اّجنحیـا النـاس وـن هیـااخالناس حـاهّلل  اهّلل فانا اویل یف اّجنحیاالناس ون هیق ل اخمّث 
ا النــاس وــن هیــااخ میالنـاس حــابره  فانــا اویلمیابــره یف اّجنحیــا النــاس وـن هیــااخالنـاس حنــ ح  اویل
 یسیالناس حع فانا اویل یسیع یف اّجنحیا الناس ون هیااخ الناس اموی فانا اویل ووی یف اّجنحی
د فانا اویل حمّما یف اّجنحیا الناس ون هیااخ ینیا الناس ون هیااخ الناس احمك  یف اجك

د كله خلفروا ی ولنیعنلده ركعتل صیلك راهقام ف ایل ینهتخالناس حكتاب اهلل مث  كتاب اهلل فانا اویل
خوانللد حلله حلل ك حلل ، آنگللاه  یزنللد حلله حجراالتللود پللس خللدا را ولل یح للرت پشللخ خللود را ولل

از مهه خل   كه احتجاح كند در خدا حا ون پس ومن اویل  اعخ وردوان كیس ید اخفروا یو
ه كند در نوح پس ومن اویل حه خدا، و كیس االنلاس هلركس هیه نلوح، ااز مهه وردم ح كه حماجك

ه كند حا ون در ابراه االناس هلركس احتجلاح هی، امیاز مهه خل  حه ابراه  پس ومن اویلمیحماجك
ه كند حا ولن هیاز مهه وردم، ا حه وویس پس ومن اویل كند حا ون در وویس االناس هركس حماجك

ه كندهیاز مهه خل ، ا یسر حه عمیپس ون اوال یسردر ع د  االناس هركس حماجك حا ون در حممك
د، ا پس ومن اویل ه مناهیاز مهه خل  حه حممك د پلس خاالناس هركس در كتاب خدا حا ون حماجك

، پلس در نلزد وقلام دو میوقلام ابلراه یرود حسلو یاز مهه خلل . پلس ول ومن حه كتاب خدا اویل
له را دعلوت ول یركعخ مناز ها و أت رلر هأت آن ب ر لوارلكنلد. و از آجنلا كله ه یآورد حعلد اهل  وكك
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 یكله از حنلا ند و آ ه عهاریخمنا یافتد و اجاحخ و یوردم و یاتخ ذهتا لرزه حه اع ا ییخدا
 یحلقه قشلون كله ده هلزار حاشلند از بلرا كخوقخ  نیكند و در ا یاه  هلن بوده اتخ خراب و
ه از اقوام خود قرار و یح رت    شده و حاكه ه ب یبر اه  وكك  رونلد و یرون ولیدهند و از وكك

ك ولاه قذل  از خلنكله خا ذلخ او للرزان  ردنلد حلیتك رخ از هخلك شوند اهل  والخكه نزد یتخحه هر وال
ذخ آن ب ر وار كار ر خواهد شلد بلر اهل  آن شلهر و خلاجف خواهنلد رخ برتند هخنكه حه آن والخا
له شخیصل نیافتد. در ا ید ذهتا رعج ح رت حه دذها وخ رد د و حله ح لرت خلآ یول وقلخ از وكك

ه  عكن یعرض و شان، او را كشتند. خد بر اخكه قرار داده بود یخ كردند و حاكهرد كه اه  وكك
شللوند خللدوخ  یشللان  لل  وللخنللد و اخفروا یشللان را ووعظلله وللخ ردنللد و ا یپللس ح للرت بللر ولل
د اعظن اتخ و  آل ی ولكن عفو وهدمیكرد یهرر عظرند كه وا تقصخمنا یح رت و عرض و حممك

 ی. پس ح رت حاكهمی تاز تا حه ا اعخ او حكوشنیر واها وعب یر وا در  تر و حاكهراز تقص
له بخفروا یگر نصج وخد له و حلاز  یبرنلد و حلاز  ل  ول یف ولخرون تشلریلنلد و از وكك شلوند اهل  وكك

نللد و خفروا یز ووعظلله وللرللشللان را نخآورنللد و ا یف وللخكشللند و ح للرت تشللر یرا ولل حللاكن ثللای
ه قرار وخد یا فهرخل ه ب نیشان و اخدهد حه ا یگر از اه  وكك برنلد و  یف ولخرون تشریدفعه از وكك
 یخلود و عللف از بلرا یكلس از لشلگر آذوقله از بلرا چردر َدهلد كله هل نلدای ینلد ونلادخفروا یو

زده نفرنلد رصدوتلرر از تر كه غنیاز آن وست عف دواب خود بر ندارند مهراه خود. پس حعیض
حكشلد. و چلون در ونل ل  یو تشنگ یتنگخواهد وا را و دواب وا را از  ر یند كه اوام وخ و یو

ل و حه آن زد  كه وویس یزند حه تنگ یو وویس ینند كه ح رت حا مهان عصایب یرتند و یاوك
د از آن خلآ یرون ولیلقلوم خلود. پلس ب یرون آولد از بلرایلخود را و دوازده چشهه از آن ب یعصا

ك حقللدر خللز آن هلر رنللد ار  یك از قشللون خبواهنلد و آب و علللف ولخللكلله هلر  یا تلن  هللر آذوقله
ه خود، و آن تن  را حار شترخكفا حاشد آن تن   یند و حه مهراه لشگر وخمنا یو یخ خود و دابك

ا پشلخ خلن نوع هسخ تلا پشلخ جنلف ید و حه اخآ یرون وی ور از آن آذوقه ب نیحه ا و هر ونزیل
له  از ونلازل كیسل رونلد. پلس در ونلزیل ینه وخنه و از آن ون ل رو حه ودخود رتلد و حله  یولاز وكك
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ه، ا ید از براخكه مشا نصج فرووده بود یا فهركند كه خل یح رت عرض و شان    خاه  وكك
د خوقللخ غ للج خللدا شللد نیلل فتنللد. پللس در ا یچنللد یشللدند و او را كشللتند و ناوربو هللا

ان و وطجكه رچند از ج ك  یاز جنذا و عدد یاز نقذا و چند نفر یشود و آن ح رت چند نفر یو
ه و اور و یذا ودر خدوخ نق له را ا لر اخفروا یفرتتد حه وكك اوردنلد و ران نمیلند كه حكشند اهل  وكك

ه را حطور ل ح رت ابراه یعهارات وكك ه و  یشان وخ حنا كرده حنا كنند. پس امیكه اوك روند در وكك
ك خلكشلند كله در هلزار  یقلدر ول ش اوام آنخنكه حه فرواخا كشند حیتك  یاورد وران نمیهركس كه ا

ه را حطور زوان ح لرت ابلراه یو حایق ه، و عهارات وكك كننلد و از آجنلا  ی حنلا ولمیوانند از اه  وكك
نه خبرند حه ود یف وخشوند و ح رت از آجنا تشر یند و حه قشون ح رت ولح  وخآ یرون ویب

 یكله حنلا ییكننلد و حناهلا ینله را خلراب ولخوار ودیلكشند و د ینه را وخاز اه  ود یاررو اول حس
ل حنللا ولل یاتللخ خللراب ولل اهل  هلللن برنللد در وسللجد  یف وللخكننللد و حعللد تشللر یكننللد و حطللور اوك

آهذر؟ عرض ین اتخ قذر جدك ون  یا اخند كه آخفروا یآهذر و ویروند حه تر قذر   یو و آهذری 
نلله خسللخ؟ اهلل  ودرك ینجاتللخ قذرهللاخن دو قذللر كلله در ایللنللد اخفروا ی. پللس وللكننللد حللیل یولل
م دفلن خد كه چرا اخفروا یقذر عهر. ح رت و ند قذر احاحكر اتخ وخ و یو شان را در نلزد قذلر جلدك
شلان خبودند. پس حلا ا آهذریفه ح رت  ردو، دو خل نینكه اخند حه جهخ اخ و ید؟ وخكرد

م شود تشر یشان وهلخ وخودارا خواهند فروود و حه ا آورند در تر  یف وخدهند. و چون روز توك
رون آورنلد ید و دو ِجذخ و  اغوت را برآهذر را حشكافی  یفان دو قذر خلیند كه اخفروا یقذر و و

كله دوتلتان  انلد از حمكلخ حالآله خلدا و وعجلزه ح لرت. پلس كسلای كه تر و تلازه در حالیت
آهذلر اتلخ، پلس ح لرت ی  ین وعجلزه آن خلفلایلند اخ و یشوند و و یدو اند وشعوف و نیا

ت عهرش اذ یند ونادخحفروا  حه او تعی ده اتخ و از كیسركش یتخندا كند كه هر كس در ودك
از كسان او كشته شده حاشد حه ناح  و داد  یكخا خحه او شده اتخ،  یده اتخ و هر هلهررت

ن دو نفر حكنند و وردم    شوند و یند و قصاص خود را از اخایعًا بررد،  رخونش را خبواهد حگ
ه و فتنه ان وردم اولر روتحان اندازند در وكه حه جهخ ا یا از قدرت كاوله خدا و از حمكخ اهك
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شلود و  یشلود و حلار آور ول یزند. آن درخخ تلذز ولیاویب یشان را بر درخخ خشكخكنند كه ا یو
سلتد. پلس مهله خ لرف حا كخلشان اتخ    شود و خند كه هركس از دوتتان اخح رت حفروا
ا از شللان رخسللتند. پللس در آن هنگللام ح للرت خواهنللد اخشللان از دمشنللان جللدا حاخدوتللتان ا
ه و براه یشان را زنده وخر آورد و ح رت حاز ایدرخخ حه ز د بر خفروا ی ثاحخ ونی رداند و حه ادلك

اهلل  ر صللواتراو ح رت اهلل فه حطفص  جدك ون رتولردو كه ا ر غصج خطفخ خل نیا
ل خلقلخ حاخد هرآخله را نكلرده بودرعل و تطوه كشل   حاشلد. حلیتك  سلخ علاو حلایقخنله حطلور اوك

و  یسلرو ع  و  وفان نوح و آ ه حه وویسمید و در آتش رف  ابراهر  را و آ ه حه نوح رتیابه
للهیده و شللهادت دنللدان خللامت  رآهذللران تلللف رتللی   نیرا كلله از مهلل یا آهذللران و شللهادت اهك

كله علاو ولیغصج خطفخ شلد ز حله  چ نفیسلرنكله هلخسلخ ُ لر از علدل و داد حاشلد تلا اخحا یرا
كننلد و قذلول  یشلان اقلرار ولخكننلد و ا یدو ثاحخ ول نین هلهها را حه  ردن ایاهلن نكند و  نفیس
زدن تللهان و آتلش افلروخ  بلر در خانله  نلا از خذاثلخ خودشلان اتلخ. حلیتك خكنند كله ا یو

 و نیحسل حسلن و شلهادت اولام خ كردن و زهر دادن اولامیب ر و قصد توخ  اه رح رت او
د را در هر زوان و خو ا   خون آلخیاو و ر خواهران و دختران یرراصحاب او و ات كه  ییحممك

كه حه جذر در آ ا  اع شده و هر هلن  ییو فرجها یته شده از ومونان در هر عصرخیحه ناح  ر
ل آدم تا خامت واق  شده اتخ. و حعد اور فروا یو جور از او  ند وردم را كه هركس كیسخكه از اوك

شان را و حاز ح رت خند و حكشند اخایه عوض حكشد. پس بشان را حخد و اخایحه ناح  كشته ب
شللان خگللر بللر او وارد شللده اتللخ از اخد ینللد كلله هلركس هلهللخفروا یكننللد و ولل یشلان را زنللده وللخا

شود و  یزند و درخخ تذز ویآو یشان را حه درخخ وخند تا اخفروا یقصاص كند. پس ح رت و
ان میلد و حله ولن اییلهو یشلان تذلرك خاز اشانند كله خكه دوتتان ا ند حه كسایخفروا یح رت و

 ینللد كلله از تللو تذللرك خادحانلله حگو شللان یخد. پللس اخللآ ید واالك عللتاب خللدا بللر مشللا وارد وللخللاوریب
 نیاز زول خلود را حركلخ دهنلد، آتشل ی. پلس ح لرت ل لامیآور یان منلمیل و حه تو ایمیجو یو
 یا ههرتوزاند و حعد مهان ه یا و رنین وطعیوزد و مهه ا یو یاهرنكه حاد تخا اخد خآ یرون ویب
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انلد كله آن  ر    كرده بود عهر ل  و ح لرت فرولودهراو دن دِر خانه ح رترتوزان یرا كه از برا
د را حلا آن درخلخ آتلش رلن دو جسلد خذیلآورنلد و ا یولا وانلده اتلخ ل  ول یهه حه ارث بلراره
ن ینا را بذرد و اخاد كه خاكستر اند حه حخفروا ید و اور وخآ یرون وی بنیكه از زو زنند حه آتش یو

خ كننلد خل اذنیز مهلرلشلان را نخآهذلر ایكنلد حلكله در خلدوخ   یخ منخشان كفاخا یعتاب از برا
ل  علرض كلرد حله ح لرت صلادق كله ح لرت حله او  یلخد  لوخدر آن حلد چنا ه وف ك

 نیا مهخشد حا یو گر عتایخشان دخا یا از براخدند. عرض كرد كه آرن وقام رتیفروودند تا حه ا
 نیكند و مهل یشان را زنده وخن دفعه خدا ایاتخ عتاب آ ا؟ اوام فروودند حاشا، حلكه چند

ه و ومونان از هر هلهیكنند   یقصاص و شان. حیتخقصاص را خواهد كرد حا ا و  یآهذران و اهك
شللان را خهلزار ورتذلله ا یده اتلخ و چنللان شللود كله در هللر شللذانه روزرشللان رتللخكلله حله ا یتعلدك 

رد و رلشلان حگخخون خلود را از ا و حطی شان را زنده كند تا هر صاحج خویخحكشند و خدا ا
شان را  رفتار خكه خبواهد ا شان را بذرد و حه هر عتایخگر خدا حه هرجا كه خبواهد اخپس از آن د

 د.خمنا
 ّّ  نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و م
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 «ووعظه چ لن»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلهـا هّلل رّب العــامل  اعــاا ن و  ن و لعنــة اهّلل عــّیحمّمــا و آلــه الطــاهر اهّلل عــّ  و مــ
ن ی و االرـرنیف اجل ن ون اجلـّن و االنـس وـن االولـ یعهتن و ونكریش حقوم ن و نام  اام 
 ن.یوم الای ایل

كتاب حمكن رود و رااونا عامل جّل  كـّل فر» ا:خفروا یشأنه در  مـة وـفن  اج ـة فلوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  «ذرو.حین لعّل ن هینذر

حنلد ان  یچهلار تلفر بلود كله خداونلد علاو بلرا فه تخن در وعلینخه شرخن آیر اردر تفس
نكه كلطم حله خ تاامیكرد یان ویخ ههور و رجعخ را برفرمشا ك یام براخن ایخود قرار داده و در ا

آهذر آن دو یفروا شدند و در وسجد   فخنه تشرخد كه چون ح رت قامئ حه ودش ینجا ونهتخا
شلان را ختند و اخیشان را بر درخخ آوخ ور كه عرض شد ا رون آوردند و مهانید را از قذر برخذ
 یشلان را مهله را هلطك كردنلد حلاكهخشان را بلر حلاد دادنلد و دوتلتان اخدند و خاكستر ارتوزان
از  ند و پس از آن از آجنا رو حه كوفه حركخ خواهند فروود و در ونزیلخوافر ی ونینه وعخود یبرا

هللزار جللن و  آن ح للرت چهلل  یوقللخ از بلرا نیللكننللد و در ا ی جنللف و كوفلله ونل ل وللنیونلازل بلل
زده نفر صاحج رصدوترهزار ولك و ت هزار جن و پانزده پانزده یتخهزار ولك و حه روا وشش چه 

كله در  ینرارحعه و اصحاب كهف و نقذلا و جنذلا و حلا هرچله از ولمون عَلن و تركرده از  له اركان
كوشند حا هرچه نوكر و خدم و حَشن كه  یشان اتخ    شده و در خدوخ ح رت وخحتخ ا
اتلخ حله خلدوخ  ایمیلكه صاحج عَلن  د حسینرن وقام آن تیشان اتخ. و در اخا یاز برا

او  ید از آن ح لرت و ح لرت از بلرا لذل یآهذلر را ولیراث  رلرتد و عطولات و و یح رت و
كله در لشلگر او  یدخلهلزار نفلر ز آورد حلا قشلون خلود وگلر آن چهل  یان ومیتازند و او ا یهاهر و

د حا لشگرش حه عسلكر ح لرت ولحل  رشوند و ت یآورند و كشته و یان منمیشان اخهستند و ا
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نلد حله خفروا یول رتلد و آن ب ر لوار حركلخ یكه حه خدوخ ح لرت ول یر هنگاورشوند. و حش یو
اتلخ كله كوفله آحلاد اتلخ در چهلار  ن وقلیتیلرتلند و ا یجانج كوفه تا اواج  صلفر حله كوفله ول

 یكله از خلفلا یجده فرتخ و هلر اثلررجده فرتخ حه هردر ه یتخفرتخ حه چهار فرتخ و حه روا
هلا و  وناره كند حیتك  یكه در كوفه اتخ مهه را خراب و یهله یثطث اتخ و هر حدعخ و حنا

كننللد و اوللر  یز خللراب وللرللنللا را، و وسللجد را نخحاتللقف و اوثللال ا یحلنللد و حمراهبللا یسللجدهاو
ل كه رتولخند تااخفروا یو كه در كوفه  ییكنند و هر حنا یوار  تاشته بود حنا ویخدا د نكه حطور اوك

ل حه حناخفروا یگر از حناء هلن كه خراب كرده اتخ وخو حطد د نلد كن یح  حنا و یند حه  ور اوك
ل رتول و حعلد  یوار كوتلاهیل تاردنلد و آجنلا را وسلجد قلرار دادنلد، د یواریلخدا د چنا ه در اوك

. پلس میسلتخا یكند چون حه مناز ول یخ وخ حاد وا را اذمیتو  رد یاصحاب عرض كردند كه فدا
كه  تشخ اصحاب خدوخ آن ح رت  یوار را حلندتر كردند و چندیح رت فروودند كه تا د

. پللس میا سللتادهخكنللد چلون حلله منلاز ا یخ ولخلل آفتلاب وللا را اذمیتلو شللو یفللدا علرض كردنللد كله
كعـرخعـر وش كردنلد و فروودنلد  ح رت فروودند تا آن وسجد را چوب و چلون  ش وـویخٌش 

هبلا پلس خلدوخ ح لرت آودنلد و خلحار یشلان ولخزوستان شد و حاران بلر تلر ا د از ا لراف چو
ر حفرواخمنا یخ وخاهلل حاران وا را اذ ارتولخعرض كردند  از    و  د كه وسجد را حه تقیفیید، وقرك
كعـرخعـردهن و  یر منریگر وسجد را تآخ. ح رت فروودند دمیخشخ حساز . و در ش وـویخش 

صخره  یرند و بر رور  یتا او را و ایرفرتتند در دوش  بر تر تف یو یآن هنگام ح رت لشگر
 ند.خمنا یاهقدس ذحح و خیب

فروودنلد علرض كلرد كله در آن  یكه ح رت صادق حه او و یلخد  وخو وف ك  در حد
خ حآداد اتخ چه خواهد بود؟ ح رت فروودند حم ك لعنخ و غ ج خوقخ حال َزْوراء كه وال

شود در آجنا  یراكه انواع حطها نازل ویكه در آجنا تاكن حاشد ز بر كیس یخواهد بود و وا یاذه
نلد خ و یقدر آحلاد شلود كله  عل ود كه حآداد آنحش گر اتخ كه قذ  از آن وقیتخد یتخولكن روا

خ در او شود رقدر وعص ن اتخ و حعد آنی اتخ و ارزاق واها حه تذج انیزو ین هبشخ رویا
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 حآلداد نین زولیلد اخلاز آجنا  لتر كنلد  و از آن مناند و ا ر كیس یكه اثر یكه خراب شود حطور
ل  یوهد بوده اتخ. پس ح رت زده رصدوتلرنلد و تخفروا یول اهلل فرجله در كوفله تلكین عجك

دهنلد و  ینلد و وسلجد كوفله را حَممكله قلرار ولخفروا یحله اصلحاب خلود كراولخ ول ر آ ایرمشش
قلدر  دهنلد و آن یخلود قلرار ول یدهند و جنف را حروسرا یاهال خود قرار و خیوسجد تهله را ب

 نیاز زولك وجلج خلنكله خا شلود كوفله حلیتك  یشوند كه تن  ول یومونان در  رد ح رت    و
ن زوا لا در كوفله یلدر ا زنلد و ا لر كیسلیبر د اشلریفخ حانی  كند، حقدر آن زویب كوفه را ا ر كیس
ار روقخ حس  كوفه در آننیزوان در آجنا خواهد داشخ خانه. و زو شاءاهلل در آن خانه حسازد ان

او قلرار دهلد  خواهد بود و خدا چندان بركلخ در نیحلندورتذه خواهد بود و حم ك وطجكه و ومون
د و آن ووض  هبتر اتخ خا حه او عطا فرواردعا كند خداوند عاو هزار مهسر ولك دن كه ا ر وموین

ه اف   اتخ و آننیاز زو نا حیتر  زوراز    بل رگ شلود كله چهارفرتلخ تلا نیقلدر آن زول  وكك
  رلر ووچهلا فرتلخ دوره آن اتلخ كله پنجلاه گلر هجلدهخد یتخچهارفرتخ دوره آن حاشد و در روا

قلدر از علدل و داد  لر  شود و داخل  كوفله اتلخ. پلس آن ی كرحط قذرتتان كوفه ونیحاشد و زو
كنلد و جلواب  ینلد و تلمال ولیب یكه حاشلد اولام را ول یتخوقخ در هر وال در آن شود كه هر وموین

كنللد و هللركس در خانلله خللود هللر  یكلله دارد ولل شللنود و در خللدوخ اوللام اتللخ و هللر عللریض یولل
تكار رُكشلند و هلركس وعصلل یننلد و او را در خانله خلود ولیب ی او را ولنیكنلد ولمونكله ح یتروعصل

وار فسل  او یترتد د یراكه ویكند ز یخ منركند و وعص یا وروار حیشود كه از د یو یاتخ  ور
پشللخ  یاورنللد و او را حكشللند. چنا لله هر للاه كللافریرا ب را بللروز دهللد و اوللام حفرتللتد آن عللای

كه در پناه ون اتخ  یا و كافریفطن ب ید اخ و یدهد و و ی  بروز وشود آن تن خمیف یتنگ
ان رللتللازد در و یولل یكشلد. پللس ح للرت قللامئ احكلام جللار یاو را حكلش، پللس وللمون او را ولل

ا خلد و حسا هسخ كله حله حكلن نلوح خآدم حكن فروا عخ ح رتخخ و حسا حاشد كه حه شرررع
ا خلل عخ وللویسخحلله شللر یتللازد و  للاه یولل یداود را جللار حكللن آل ید و  للاهخلل حكللن فروامیابلراه
د و خلفروا یقخ اور ورحه حق یآهذر و  اهیعخ ح رت  خحه شر ید و  اهخفروا یحكن و یسرع
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ن یلد حلا دخلآ یآهذر فرولود كله قلامئ مشلا ولیتازد چنا ه   یو یان وردم جاررد در وخاحكام جد
 .یدخو كتاب جد یدخعخ جدخو شر یدخجد

آورند حه  یرون ویب یفرجه كاغت اهلل قامئ عجك  ح رت ن هنگامیاتخ كه در ا یتخو روا
نكه هنوز تر اتخ و حه آب  لط نوشلته حاشلند و حله اصلحاب خلود خآهذر و حال ایخط و وهر  

عًا رازده نفر  خر از رد. پس غرن عه  كنید و حه ارعخ كنیخ حا ون برفرن كیند كه حه اخفروا یو
  رمهه وعجزات فرار كنند و   نیج اتخ كه پس از ان تعجك یصدودو نفر و اركنند از ت یفرار و

 نند، حاز بر ردند در خدوخ ح رت در حلالیترن ب ر وار نذیر از اررا حه غ عاو را حگردند و كیس
آ للا پللانزده قللدم بللرود. پللس ح للرت  یلللرزد كلله صللدا یشللان چنللان هبللن وللخا یكلله اتللتخوا ا

 خ كیسلرلفرن كیلنلد و از اخ ح لرت منانیكلشلان اقلرار كننلد و متخرون آورنلد و ایلگر بخد یكاغت
ن اور اتخ كه ی اتخ و از عظهخ امین اور عظیراكه ایشود وگر خواص اصحاب، ز یر منروتح

ل وطجكه كه ادراك ا  نین ومونی جن و انیكنند و پس از آ ا ومون یعخ ویكنند ب ین اور را منیاوك
آهذلر آولده و یز  رشان نخا یفند و برارنا صاحج تكلخراكه ایكنند، ز یش از آ ا ادراك ویجن ب

كننلد و پلس از آ لا جنذلا و  یعلخ ولی انس بنیصاحج شعورند وث  انسان. و پس از آ ا ومون
ن ین اور صعج كه وتحمك  ایحا ن حه جهخ عظهخ ا یهاهر و پس از آ ا جنذا و نقذا ینقذا
صلدودو نفلر فلرار رنلد و تخفروا یكه اوام و ن حریفیتواند شد وگر هركه را كه اوام خبواهد و ا یمن
ر توار ر  در پشخ تر ح رت اوركه كه   اتخ كه در وقیترد كهخند حا ن حا ن حدخمنا یو

ك؟ قال  قة؟یوالك و احلققة؟ قال روا احلق یا ووالخبود عرض كرد   حّقال اولسخ صاحج تخك
ر یـالل ون اكشف سغحات اجلج تاجًط؟ قال رخیقال اووثلك  ط ح وّن خك وایرشح علیولكن 
 حمـو املوهـوم و مـحو املعلـومانلًا قلال یب قال زدی هتك الستر لضلغة السرّ انًا قال یب قال زدی اشار 

كل التوحیه ل ح عّین ر اشرق ون مغح االزل فانًا قال یب قال زدی انًا قال یب قال زدی ا اثارهیا
 ین علهی. پس اقا  لع الصغحا ئف السراح فانًا قال یب قال زدی ایة لص ة التوحخجذب االحا
نلله خرا هرآ  آنمیكلله ا للر بللروز دهلل ین فروودنللد نللزد واتللخ جللواهر علهللیدالسللاجدراتللخ كلله ت
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كله وسللهند  . و فروودنلد كله حلطل خواهنلد دانسلخ وردولای رتیت ند حه وا كه تو حخخ و یو
ن علن یخ اسرنكه نخح اتخ و حال ارشان قذخكه نزد ا یكو خواهند مشرد آن اوررخون ورا، و ن
ر بود. و فروود راو شان در نزد ح رتخ و قذ  از انیحس حسن و اوام كه در نزد اوام وگر مهای

لال و پنلان كنیلكلمن ا یكله ولن پنلان ول اتلخ كله  ین علهلیلز از ولردم. و ارلد نرلن عللن را از جهك
اضطراب  شوند وث  یرا كه ا ر حدانند و طرب و ام علن پنای ر فروودند در بر رفتهرح رت او

 ن وطلج را:یاند ا اتخ؛ چنا ه حه نظن در آورده یقركه در چاه عه سهایخر
ــــــ ح حــــــه ــــــو اب ــــــن ل  و رّب جــــــوهر عل

 

 عغـــــا الوثنــــــاخانـــــ  مّمـــــن  ل یلیـــــلق 

 

ـتحّل رجــــال وســــله . دوــــ  یو الســـ
 

ـغح وایــــــــ  ـــــــ ـناخرو. ام ــــــــه حســـــــ  أتون

 

 هـــــــــــذا ابوحســـــــــــن لقاتقـــــــــــّام یف

 

ّّ نیاحلســـــ ایل  ـنا  و و  مغلــــــه احلســـــ

 

و خون ورا حطل دانند   رتیت ند تو حخخكه ا ر بروز دهن  و یار جوهر علهرسح چه عینخ
خ كلرده و تل رده رن اولر را وصلیل، انیر حله حسلن و حسلرلاو آنكله ح لرت كو مشرند و حلالرو ن

ر رلاو اتخ كه ح لرت ین وطلج مهان اورینه تلهان بود و ار اور بود كه در تنیاتخ. و مه
و  ورسـل او وـمون ممـتحن تهله ااّل ولـك وقـّرب او نـ حیصعج الاّ. اورنا معج وست ند:خفروا یو
ورسـل و ال وـمون اوـتحن اهّلل  تهله ولـك وقـّرب و ال نـ حیالند خفروا یو یگرخد دخ ًا در حدخا

ل وخدر حد ا.میملغه لال ار تخخ و دشلوار اتلخ، قذلول ركه اور وا حس د حه درتیتخفروا ید اوك
ب  یمن ان كلرده میلكله خلدا قللج او را اوتحلان حله ا ا وموینخورت   نیا خكند آن را وگر ولك وقخك

م وخحاشد. و در حد ب و نه  یكند آن را و وتحمك  من ید كه قذول منخفروا ید دوك شود نه ولك وقخك
عرض كرد حه اوام پلس  ان. كیسمیكه اوتحان منوده خدا قلج او را حه ا ورت  و نه وموین نی

له حله او برتلانخس را كه خود حه عناشود؟ فروودند هرك یكه وتحمك  و . و چلون الزم میخ خاصك
 می و یخ را وخعنا د، ذهتا وعینردا كنین وطلج را  ید تا فهن ارخ را حشناتخاتخ كه وقام عنا

 تا خاص و عام آن را عارف شوند و حشناتند.
له آن اتللخ كله حلله تلدرخللد كله عنارلو حدان زولان و ن للج علاو وللدد  یج و اقت للاخخ عاوك
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ن عاو یرتانند، چه در ا یو یرتانند و حه وقاوات اخرو یورتذه خود و ند و او را حه اعیلده یو
ِل خلقخ ربرتند و چه در عاو برزخ برتند و چه در عاو آخرت و ق ل وقام و اوك اوخ برتند حه اوك

نكللله از وقلللام اتلللتقطل حللله وقلللام خود را از خلللود دور كننلللد تاارلللخلللود و اعلللراض و كثافلللات و ق
ل هر خلیقیل برتند. زاضهحط ِل وقلاِم خدر  ا راكه اوك خ لطافخ و ضعف اتخ چنا ه در اوك
د. در زوان ح رت آدم، وقام عاَو حه ورتذله نطفله بلود و رنذود و حعد ن ج هبن رتان عاَو، تریقك 
 یعخ آدم در عاو حه ورتذه نطفه بود و در عهلد ح لرت نلوح قلدرخخ ضعف بود و شرخدر  ا

عخ ح رت نوح حه خاش حه قدر علقه بود و شر كرد و وقاوش و ورتذه و تریقك  عاو ن ج  رفخ
 در مید ح لرت ابلراهركرد و حه وقام و لآه رتل ف علقه بود و چون عاو تریقك رقدر ورتذه و تكل

ف وردم بود و ورتذه رحا او بود كه حه قدر تكل عیتخشدند و شر یآهذریا آودند و وذعوث حه  ردن
وذعلوث   نسلخ شلد و ح لرت ولویسمیعخ ابلراهخحه ورتذه عظام شد و شلر ف عاورعاو و تكل
 یعخ او قلدرخدا كلرد و حمكلن شلد پلس شلریلخ  روقلخ چلون علاو صللذ و آن یآهذریشد حه  

 یحمكهلا د خواندنلد و حعیضلرلادتر شد و وردم را حه توحخف او زرحممكتر و وشكلتر شد و تكال
خ را متام كرد، اول اكساء حلن حاال آود ردوره عظاوز ركرد بر وردم. و چون عاو ن یو ید جارخجد

داشخ كله  وشلخ بلر  یتوانسخ حكند و اتتحكاو یو گر حركیتخوقخ د  رفخ كه آن یو ن ج
ادتر خده شد پس احكام او زییبر او رو ج دادند و  وشیتراو ترت یاز برا یید و غتاخاو برو یرو

وذعلوث شلد  یسراود و ح رت عرن یسگر حه كار كخعخ دختر شد ذهتا آن شر فش شاقرو تكل
ف تلاب  راز تكلال علینخف ولردم شلاق شلد، رو تكل یدخعخ جدخد و حكن و شرخجد حا كتای
وقلخ دوره  و آن یسلرعخ ح رت عخاحكام اكساء حلن بود شر یتر شد ولكن حه وقت ا شاق

له وق یكله از بلرا ییزهلارات هبن برتلاند ذهلتا چرن حیسخ وناتذخ حه اخخل  آخر بود و حا دوك
د و كردند كه چون عاو وقیت یات ضرور بود حه او القا ورح د وادر او را خشود حداند حا یكه وتولك
خ و رلف جاهلربلود از تكلال یفش برزخلرر خبلورد ذهلتا تكلالردا كنلد و شلیل  ر حدهلد و پسلتایرش
لد شلد در عهلد ح لرت آهذریعخ  خشر . پس دوره خل  آخر متلام شلد، و  فل  علاو وتولك
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د شد پس از آن از وال و آنآهذر ی  ده شلد و رلر دوحلاره روح دورلاو خ ح لرتخوقخ كه عاو وتولك
 عیتخو شر یوانات حمكرح یات در آن اتخ و از برارراكه حیف حه آن عاو شد زروقخ تكل آن

خ حله رلحقلدر ورتذله  فول یدرل رفتنلد ولردم و توح یو یا و روزه یوقخ مناز جدا انه اتخ و آن
فههد. و پلس از  یو یو تشنگ یدهد  ف  و  رتنگ یرا و ی رز چركه مت یحقدروردم القا كردند 

 یف و فهلن ولردم احكلام را جلاررلآوردنلد حقلدر تكل یف ولخكله تشلر یپلس از اولاو یاو هر اواو
ورتذه  یفهن آ ا و در عهد هر اواو ادیخوردم حقدر ز ی فتند برا یادتر وخكردند و وطالج را ز یو

د  فل  را حله منلاز و روزه خلده و حارنكه اآلن  ف  عاو حله تلنك وراهقله رتلخا رفخ تا یعاو حاال و
خ تا   ل تكل عیتخ  شررحدارند حه زور و وشقك شود حداند. پس  یاو واجج و یف براركه در اوك

د  فلل  را حلله خللعللاو اآلن حلله تللنك وراهقلله اتللخ و وللردم وقاوشللان وقللام وراهقلله اتللخ و اآلن حا
ل د فه، رها ا فال را الف و حاء درس دادند، حعد مهشا رد و خل ر وكتذخانهوكتج حنشانند و اوك

اتلخ  اد ا فال دادند و حعد كه ب رگ شد  ف  را وعلكن مَحد درس داد ولكن حاال وقیتخاهد 
خورد و  یتاب  حه كار او من یگر آن وعلكههاخرد و دراد  خ كه  ف  را نزد وعلكن ب رگ بذرند تا عری

شلود حله او برتلاند تلا وناتلذخ هبلن رتلاند و آ لا شلاق  یاو واجلج ول یاز بلرا كله یفرد تكلالخحا
لن ب ر لل خ كنلد و تعللارف و یلكله در تلنك وراهقلله ضلرور بلود كله عللاو را ترب ینذاشلد. پلس آن وعلك

د برتد حفههد حركخ خود را و خكه حا و تلطای یاد حدهد كه تا حه خدوخ ب ر خكهاالت حه او 
اهلل وقاوه  اعیل امحد احسای خراو نلآزد، او تركار ش یكند تا پا آداب خدوخ تلطان را درك

د خلانلد و حا كلرده گلر ا فلال تلریقك خاخللد اعطوه بود كه خداوند او را فرتتاد كله حلاال د و رف  یف
ند خآ یگر حه كار آ ا منخو كهال و آداب خدوخ تلطان را خبوانند و وعلكهان تاب  د درس عری

خورد وگر علن وعلكن  ینا منخدانند حه كار ا یكه و ییدانند و آ ا یلكهان تاب  منن علوم را وعیو ا
هل ب رگ. و اوا وعلكن ب رگ هن مهان دریس لن ثلایخد یداد جمه  ولكلن وعلك حاشلد او  گلر كله وعلك

لن ثاللد چلون  یار ولرر هوشلرد و ولردم را از تفسلخل و ین درس را ولیلر ارد و تفسلخآ یو كنلد و وعلك
. ولكن چون وعلكن راح  د كه از حا ن او خذردار حایشخ و ین درس را حه تو ویا وعاید آن خآ یو
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خواهند و چون عاو  یوقخ از درس و قخ را آنرفههاند و از تو حق ین را حه تو، او وید عه  اخآ
ك حشلود خلنكه نزدخشود تاا ید وخاو احكام شد یرتد از برا یف ورك حه تكلخكند و نزد یو تریقك 
ل تكل آورند آن یف وخخ. و چون ح رت قامئ تشرحه رجع ف اتخ كه  ناه و ثواب را روقخ اوك

د حه جهمنك برود و ثواحكار حه خحا سخ و عایرن یگر حگتر ندارد و عفوخوقخ د سند و آنخنو یو
عق  اتلخ و  یده و عق  در او اتخ و آ ه حكند از رورف رتروقخ حه حدك تكل هبشخ. و آن

وقللخ عللاو حلله تللنك  آورنللد و آن یف وللخآهذللر تشللریشللود تللا ح للرت   یكللن بلل رگ ولل ن كللنیللا
وانلات روقلخ مهله  لادات و نذاتلات و ح رتلد چنا له در آن یو حه حدك كهال ول یتالگ چه 
ه و الوسلله و ذاجقلله هبللن  یكننللد و مهلله صللاحج عقلل  ولل یولل تللریقك  شللوند و مهلله نا قلله و شللاوك
گر انسان خوقخ د رتد و از آن یتر حدك كهال وواند و عاو حه  یان منردر و رتانند و حجای یو

  تلریقك نیشلود از علاو و عل یتال حه حعد حه ورور عقل  كلن ول حاالتر ندارد و از تنك چه  یا ورتذه
م ح لرتخاتخ تا ا یتالگ عاو در چه  ا و آن رلآورنلد در دن یف ولخآهذلر تشلری  نكله دفعله دوك

ل  تارده و د وقیت ل وگر تنخاتخ كه عاو رو حه تنزك اولخ وانلده، رروز حله ق نكه چهل خكند تا ا یزك
ل ح رت ه هشخ یفا هه صعود و اوك اهلل  قامئ عجك   انه و حعد ح رت كنند حه آ ان و حعد اهك

حسللن و حعللد  شللان ح للرت اوللامخ و حعللد از انیحسلل فرجلله و پللس از آن ح للرت اوللام تعللایل
اتلخ  رون رفتند وقلیتیب وقخ كه ح رت از عاو . و آنآهذریر و حعد ح رت  راو ح رت
شلود و تلا  یرود. پس عاو هرج و ورج و یز وررود و از تن عاو ن یگر عق  از حدن انسان وخكه د

رد، رلو یو دود تا هر صاحج جای ی  صور صع  را ورچه  روز هرج و ورج اتخ. حعد اتراف
اوخ رند و حعد قشو یدود و مهه عاو زنده و یرا و   صور ثایرپس از چهارصد تال حاز اتراف

پا و كله ُولرد،  نیو انسلان مهل اوتـهیوـن وـات فقـاماو  منلد خفروا ین اتلخ كله ولیشود. و ا یبر
پا ورق پا ورز چون ُورد، قرشود و عاو هن ن یاوخ او بر  شود. یاوتش بر

للا عنا لله هركلله را كلله خبواهنللد خبصوصلله در مهللخللو اوك لله آن اتللخ كلله اهك ا، رلل دننیخ خاصك
ل وقلام خلقلخ خلود  یو و اعیل یفآنًا او را حه وقاوات اخروعاو آنًا  یاقت ا ی رتانند و حه اوك



 

513 

 

 ك التفایخرتانند و حه  یو ك آیخرتانند و ا ر خبواهند حه  یخ لطافخ اتخ او را وخكه در  ا
امحلد  خردادن عاو وث  ش حمكهتا و وصلحهتا و ن ج یرتانند از برا یدرجات و او را حه اعیل
نكله عللاو خخ خلل  تلا اخهللدا ی  كردنلد و فرتلتادند بلرارللوقاوله كله او را تمك اهلل اعلیل احسلای

ل  آودن ح رت یكتر از براخنزد اورنلد پلس یف بخفرجله حشلود و آن ح لرت تشلر اهلل قلامئ عجك
عللاو را صللاف كننللد تللا وناتللذخ خللدوخ اوللام را داشللته حاشللند اهلل  عللاو. و آن ب ر للوار چنللان 

او و از  یدهند كه از ن ج و صفا یو یورت و كثرت و چنان ن جكنند عاو را از كد یف ورتلط
لل  رصدوتللرنللد و آن تخفروا یرا كلله ح للرت قللامئ ولل بركللخ آن ب ر للوار آن حللریف زده نفللر وتحمك

سلخ رانلد. چنا له اولام فروودنلد كله ن افلخ كلردهخشوند، شا ردان و دوتلتان آن ب ر لوار در یمن
را  نكله او هلر تلمایلخخ دارد و خلالّ شلود وگلر اكنلد خلدا را و ولا را دوتل یكله حنلد  یا حنده

شلان القلا خد، ولا جلواب او را حله اخلشلان حنهاخرا از ا راكه هر كس هلر تلمایلید. زخ و یجواب و
نلد مهله اصل  یب یدارد كله ول ینكله او چشلهخكله ندانلد حله جهلخ ا ی رلسخ چر و او نمیكن یو

وقاوه آن چشن را دارد و  اهلل اعیل خروضات را. چنا ه شروساج  و وطالج را، حلكه اترار و ف
ه را و نزد او اتلخ چنانكله اولام فروودنلد كله یب یمهه علوم نزد او اتخ و و ند اص  كلهات اهك

شان را در تخك خلود. و خ امیا دهرك  ردانخشان تخك خود را و شرخ بر امیا هستند كه حار كرده ی ع
د كه رنیب یا منخخ كه عاو را نگاه داشته. آخ اتخ و او اتیب آن ب ر وار اتخ كه حاو  تخك اه 

  رلد، و  ررا از تلع و شلیق د را از شلیقر  حطد را و جدا كلرد تلعرخمتلف كرد   حه اندك زوای
ن ورتذله و یلوقخ حله عظهلخ ا د و آنخد درد خواهروردم را دو فرقه كرد كه ا ر چشن داشته حاش

ه نشلو   وش و هرد. و ا ر حه  رد رترن تخنا خواهیا  هایرنله پشلخد، هرآخوش خود وتوجك
له. رن عظهلخ و جلطل نیلد كله ارلد. و حدانرد كشر خواهمیعظ سلخ وگلر عظهلخ و جلطل اهك

ت پانزده تال خمتلف كرد   چگونه نذاشد و حال ر كرد در ر  حطد را و تأثرآنكه آن ب ر وار حه ودك
له را و ف لاجیلبود كه خنواند وگر كطم خدا را و نفروو مهه قلوب و آن كیس كله  د وگر كلطم اهك

كللس در عللاو نداشللخ و  چركلله آن ب ر للوار داشللخ هلل كللس در عللاو نگفللخ و ادی چرفروللود هلل
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ه ه كوشش گر ا ر خ و دمیتوامن ف اج  آن ب ر وار را حگو ینذود ولكن من یچ حشررفروود كه در قوك
املـمون   قولنیاتخ مه د كرد، پس حسرج خواهخنه ورا تكتخاز ف اج  او را هرآ  ف یلمیحگو
كله علداوت آن ب ر لوار را در دل  كسلای ی حلس اتلخ از بلرانیشنونده و مهل یاز برا ومفیال

قًة دمشن آن ب ر وار اتخ و واضح اتخ رراكه ناصج حقیخ حاشند. زیب نكه دمشن اه خدارند ا
او اتخ، و او حه جهخ علن و  ف  ف اج   حا آن ب ر وار ندارد و دمشین یوردن دمشین كه كیس

نًا راوام اتخ ع او دمشین لخ اوام اتخ. پس دمشینرلخ او ف رعلن او علن اوام اتخ و ف 
خل   ایرسخ حلكه اولرن یو ترور ن اتخ كه اوام فروودند كه خدا را هر ز غ یینًا و ارقخو 

شلان را خغ لج كننلد خلدا غ لج كلرده بلر او، و هلركس ا شان بلر كیسلخكرده اتخ كه هر اه ا
ولن  وویس یكه ا ن اتخ كه خدا فروود حه وویسیدارد خدا را دوتخ داشته. پس ادوتخ 

هلار یكه ب حایش ین وی. عرض كرد خداوندا تو اج ك از ایاودرادت ون نرهار شدم و تو حه عیب
 دیخل دنیراكه مهیز ادت او نرفیترهار شد و تو حه عیاز حند ان ون ب . فروود حلكه وموینیشو

 و از نیار اتللخ در وصللف وللمونرد حسللخلل للله احاد نیللو كللتلك از اوللن اتللخ  دیخللوللمون د
ن ب ر واران یسخ كه دمشنان ارذكر شده اتخ. پس شك ن حعیض« النواصج الزام» له در  آن

ان ولا حلدتر اتلخ از رعركه اوام فروود ضلرر نواصلج بلر شل ند آن نواصیخناخند و اخدمشنان خدا
 دالشهدا.رد بر اصحاب تخ یش رضرر ج

ده رشلان  وشلخاز ا یا چ وسلألهربلود كله هل خ از  لله كسلایرعلوم مشا شد كه شپس و
شاءاهلل. و آن ب ر وار اتلخ كله از  لله  ده خنواهد بود انرنذود و از شا ردان آن ب ر وار هن  وش

كه در كوفه ن ول  حاشد در وقیت یفرجه و اهلل عصر عجك  زده نفر اتخ و در ركاب اوامرصدوترت
شوند خدوخ آن ب ر وار حه  ی اوام كه    ونیدند و از بركخ دوتتان اوام و خملصاجطل فروو

 یتخلشلود كله پلانزده فرتلخ در پلانزده فرتلخ دوره آن خواهلد بلود و حله روا یكوفه ب رگ و یحدك 
ان كوفه خواهد بود كه هزار در داشته حاشد و ر  خواهد بود و وسجد كوفه در وروچهار و چه 
د و جنف صندوقخانه خهزار حاب داشته حاشد و كرحط قذرتتان كوفه خواهد  رد دوازده یتخحه روا
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 آن ب ر وار حاشد و وسجد حممكه آن ب ر وار حاشد.
د بن حابو خ اتخ از ورحوم جملیسخو روا د رواخكه از حممك كنلد  یخ ولخه از جعفر بن حممك

 یاهرده و بر اتج ترا  وشرتول ر من قامئ مشا را در جنف كه زره ح رتیب یا وخنكه فروود  وخا
كله حله  ید اتخ، پلس اتلج را حله حركلخ در آورد حله حنلوراو تف شاییان  رتوار شده كه و

ان رشان و در وخا ح رت حا اخنند كه  ویب یاوام را چنان و یاعجاز آن ح رت وردم هر شهر
پا كند عَلن رتول را كه چوحش از عهود عرش حاشد و آن عَلن رخشهر ا  یا حسوشان اتخ و بر
ه نسازد وگر ا چ  اعیتره شان را هطك  رداند و چون عَللن را حركلخ دهلد خنكه خدا اخوتوجك
ت چهل   شود و هر ولموین نكه دلش در شجاعخ وانند قطعه آهینخمناند وگر ا چ وموینره قلوك

خللود را در هبشللخ  یهللا هخللشللان كاولل   للردد و وكا للا و حورخا یوللرد داشللته حاشللد و عقلهللا
شنوند از او  یكنند و جواب و یاز اوام خود تمال و یوشاهده. و هركدام در هر حلدنند حه یب یو

 گر حشارت دهند حه ههور اوام.خكدخو ومونان در قذرها حه 
 و نیقلامئ بلر ابرهلا تلوار شلوند و اهل  زول كند كه ح لرت یخ وخ ًا در حباراالنوار رواخو ا

 یده شلود چنانكله  لرلچیلشلگر او   یر پلایلز در نیاورند حكشند و زولران نمیاه  آ ان را ا ر ا
در نزد او اتخ  وویس ینذاشد و تن  و عصا یا هخشان ته  شود و او را تاخا یونازل از برا

ذه را رشل حلین یوتف بود در نزد آن ب ر وار اتخ و آن ح لرت دتلهتای كه نزد میراهن ابراهیو  
شله را زنلده خنند دزدان خانله خلدا و عاشلاخزد كله ایاویلانلد بُبلرد و بلر كعذله ب دداران كعذهركه كل

دهد حكشد  ی را از او حكشد و هر كس را كه زكات منمیه وادر ابراهخ رداند كه انتقام فا هه و وار
اح حه مشس و ،ر نذاشد و از بركلخ آن ب ر لوار رو عاو چنان روشن شود از نور آن ب ر وار كه احت

اها حسته شلود ران آن پلها و آترد و در وشو یجنف جار یحسو یدالشهدا  رراز پشخ قذر ت
گلر در خد و دخا مناربرد كه آت یان  ندم را وررا كه مه رزییمن  یب یا وخچنا ه وعصوم فرووده  و

من در یلب یا ولخلر فروودند كه  وراو كند. و ح رت نكه خدا او را غینخمناند وگر ا یررآن زوان فق
ك از خلنلد و هلر خمنا یان ورعر شمید و قرآن تازه را تعلان ها زده ههران وا خرعران وسجد كوفه شرو
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كله  یا را كله در هلر وسلأله ی رلنلد چخ حفروامیشلان تعللخولأوور شلوند حله ا یتخكه حه وال ومونای
 یسلند و روخخلود نو یبلر پلا ی راحند فهن آن را و چیوعطك  شوند نگاه حه دتخ خود كنند، ب

و  ة اهّللیـا حقخـك یـالسـالم علكنلد  یم كند عرض ولوقخ هركس حه اوام تط آب راه روند و در آن
ل اور عفو فروود از  ناهای آهذریمهچنانكه ح رت   خ كرده بودنلد، ركه اه  جاهل در اوك

ان آورد آ له را كله كلرده اتلخ قذل  از آن میلنلد از هلر كلس كله اخفروا یذهتا ح رت قامئ عفو ول
 ند.خفروا یب ر وار و از مهه وردم عفو و

 ّّ  نیحمّما و آله الطاهر هّلل عّا و م
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 «كنخو ووعظه چ ل»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلهـا هّلل رّب العــامل  اعــاا ن و  ن و لعنــة اهّلل عــّیحمّمــا و آلــه الطــاهر اهّلل عــّ  و مــ
ن ی و االرـرنیف اجل ن ون اجلـّن و االنـس وـن االولـ یعهتن و ونكریش حقوم ن و نام  اام 
 ن.یوم الای ایل

كتاب حمكن رود و رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة » ا:خفروا یشأنه در  فلوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  «ذرو.حین لعّل ن هینذر

هتلا یخواتمت كه دذهلا یام وخن ایچون در ا كله از اثلر  پنلای یمشلا را تلازه كلمن و آن حمبك
ر، آن را روشلن و حله هخآتش آن خاووش  ردذخ در قلوب مشا ر ول غ جلان آورم. و رده حه تتكك

ر فرووده و مشلا حله خه شرخ آنیحند ان خود وطاب  مه ینكه خداوند براخگر اخد فه چهار تفر وقرك
ل خود را حله اجنلام خا دهرن جملس ح ور هبن رتانید و در اخا فه خود عه  منودهروه د و تفر اوك
شلاءاهلل تلفر  د، انخلا نجا حاضر شدهخنكه در اخا را تاارد اوور دنخا منوده نكه تركخد حه اخا دهررتان

م را كه فرا رف  علوم آل د اتخ دوك د تلفر خلخود بر رد یها د و چون حه خانهییمتام منا حممك
م را حه اجنام رتان ال خلود و مشلا هلن رلن علوم حاشد حه اه  و عی امید و تفر چهارم مشا تعلرتوك

اووزم و آن اولر یكه اهنك اتخ حه مشا ب ید و خواتمت كه آن اورخه حشوخن آیز اه  اشاءاهلل ا ان
ه مشا اتخ حه ا اهلل ههور اوام عصر عجك  ن عاو. و  فمت كه چون ح رت یفرجه و رجعخ اهك

 و میتعلل ی انله را حله ا لراف علاو بلرا زدهرصدوتلردر كوفه نل ول اجلطل فروودنلد و اصلحاب ت
له  لاهر یحعد از چند تال احتداخ فرتتادند، خهدا كله  ی لور شلود و مهلان ین ولیرجعخ اهك

ل كیسل یخ وخروا از ح رت حاقر یقطج راوند رون یلكله ب كند كه آن ح رت فروودنلد اوك
 ینلد بلراخآ ی ونیاز آ ان حه زو یدالشهدا اتخ، پس  روهررجعخ ح رت ت ید از براخآ یو

چند و ومونان  یا حا جدك و پدر و برادر خود و وطجكهاند و آن ب ر وار  اودهرآن ح رت كه هر ز ن
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ر خلود را حله را مششلخلآهذر عَلن خلود را هنذانلد و یتوار بر اتذان احل  شوند كه از نور حاشند و  
ح شلود و رنكله صلحخمنانلد در علاو وگلر ا ییض و كور و وذلتطخوقخ ور ح رت قامئ دهد و آن

كله خواهنلد خبورنلد و  یا وهرل هر ونیوه دهند تا ومونرووقخ  ار حار آورند و در مههردرختان، حس
ن بركـات هیاونوا و اّ قوا ل تحنا عل یولو اّ. اهل القراد شود چنا ه خدا فرووده خز بركات آ ای

كانوا  كّذبوا فارذناهن اما   و حله یو حلا آن ب ر لوار هفتلاد صلدك  كسغ .خون السها  و االرض ولكن 
بودنللد و وللردم را آ للاه  رداننللد حلله  نللد چنا لله حللا ح للرت وللویسخآرون یللآهذللر بیهفتللاد   یتخلروا

  حاشللد در رللالوعللد كلله پسللر ِحْزق   صللادقرللنكلله شللك نكننللد و ا اعخدالشللهدا تللا اروعرفللخ ت
دالشهدا رح رت ت یخدوخ آن ب ر وار حاشد و انتقام از دمشنان خود حكشد و ودت پادشاه

وچهار هزار تال اتخ و  ر هن چه راو تهزار تال اتخ و ونقول اتخ كه تلطنخ ح ر پنجاه
هزار تالش ولدت  سخیا صدهزار تال اتخ و بركند كه عهر دن ی اوس نق  و در حبار از ابن

لد اتلخ. و از ح لرت ولك اوثال وردم اتلخ و هشلتادهزار تلال آن دوللخ آل  رتلول حممك
خلروح اتخ كه چون هنگلام  یك عَلهخ یوهد ح رت یخ شده اتخ كه فروودند از براخروا

ا و حُكش دمشنان خدا را، و یرون بیدوتخ خدا ب ید كه اخد و  وخاو شود آن عَلن حه زحان در آ
اتلخ كله از غلطف  یررآن ب ر لوار مششل یز از بلرارلن نلدا كنلد. و نیلحلند شود و  ردن كشلد و ا

ا و حُكش دمشنان خدا را. پس یرون بیدوتخ خدا ب ید و ندا كند آن ح رت را كه اخرون آیب
  در  رف چح و ركه جذراج ند دمشنان را در حالیتیب ید و ح رت حكشد هرجا كه وخرون آیب
ل زوال تا اواتلط وقلخ عصلر و خ  در  رف راتخ آن ب ر وار حاشند و آفتاب حاركاجرو ستد از اوك
ن از یللكنللد و ا یگلر آن اتللخ كلله آفتلاب از وآللرب  لللوع ولخد ز عطوللیترللاتلخ و ن ن عطوللیتیلا

از  رف  ید تتاره ُدودارخ ًا حاخ ردند و ا یره خود ویك بر داخكه افطك هر عطوات اوام اتخ 
ك شلود دو  لرف او خلكله نزد ید كه روشن شود وانند واه، پس خن شلود حله حلدك خوشرق در آ

روز ااند  ا هفخخروز  حه آ ان هاهر شود و حه ا راف آ ان ونتشر شود و ته یهبن رتد و ترخ
ان پادشلاه خلود را حكشلند و شلام خلراب شلود و تله خشوند و وصر و عرحان بر شهرها وستویل
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 یس و عللرب داخلل  وصللر شللوند و عَلههللارقلل حللین یعَلللن خللطف در شللام حلنللد شللود و عَلههللا
له خراتلان شلود و شصلخ دروغگلو هبلن رتلند كله مهگل یا لهرقذ  یاز وآرب كنده شود و وتوجك
اواولخ كننلد و  یدعلو یشود كه مهگل  الج حلند ای كنند و دوازده عَلن از آل یآهذری  یدعو

ل روز، ت  فرو رود و خوف و قت  نیحلند شود و زلزله شود كه اكثر شهر حه زو یاهردر حآداد در اوك
ر وقتش رشود و ولخ در وقتش و غ ها بر عراق وستویل وهراووال و زراعات و و یو  اعون و كه
ن یته شود؛ اخیشان رخان اردر و ارراز عجن حا هن جن  كنند و خون حس یا فهخنازل شود و  ا

 .خ جملیسخبود روا
ه فقره تاب ، آن ح رت در وقیت ا تتمك ند لشگر خود خكه در كوفه ن ول اجطل فروا و اوك

كلله  ایراز قشللون تللف ك فرقلله را حفرتللتند حلله روم و چللون حعیضللخللرا تلله فرقلله خواهنللد منللود 
ع حله شلرع روول ه حله روم بلردهاند و پنلا ر اوام حه روم رفتهراند و از ترس مشش تهخی ر  یانلد و وتشلرك

شللان نرتللد. پللس خحلله ا یرتللا از لشللگر ح للرت آتل یكنلد روولل یارخللشللان را خانللد، پللس ا شلده
د حا او كه خا آهذر كه عهد كردهیاتخ از   یا كه مشا را عهدناوه یان اوام حفرتتند نزد رووخلشگر

رون كند و مهه را یهثا را برو آن خذ حه عهدناوه عه  كند ینا را. پس رووخد كش  اخوان  نشو
قدر حكشند از اه  هر  ر كنند، پس آنرر كنند و حطد را تسخرحكشند. پس حعد از آن روم را تسخ

فرتلتد  یقدر از وسلهانان را حكشد. و لشگر نیكه ا سخ كیسرآهذر نیند اوالد  خكه  و یحلد
گلر را خترش را جدا كنند. و فرقه داهقدس  خیصخره ب یتا او را بر رو ایردر دوش  بر تر تف

حه پشخ  یشود كه ا ر كافر ند كه عاو از كفر خایلخنكه چنان اون مناخگر فرتتد تا اخد در  ریف
ننلد یب یوارهلا ولیپنان شود، تن  او را بروز دهد تا حكشلند او را، و ومونلان از پشلخ د یتنگ

كشند و عاِو حه  یخ كند و او را ورصرا هر اه در خانه خود وع نند عاییب یداخ  خانه را و و
كننلد و هلر  یند و اجهتاد وخمنا یو یجار یها حكن شرع ز ا در خانه شوند حیتك  ی  علوم ور 
شلان را احا له خا جنذلا را حلاكن قلرار دهنلد و اخلاز نقذا را  یكخند تا خفروا یرا اوام وأوور و یشهر

ن عصلر بلود یلاهلل وقاوله كله در ا اعلیل سلایامحلد اح خرحاشد بر مهه هزار هزار علاو چنا له شل



 

511 

 

ن اتلخ كله عللن یلط بلود و از ارز حملرلقلرآن ن احا ه بر هلزار  هلزار علاو داشلخ و بلر مهله وعلای
ن یلكله ا یا   شلهرها ولكلن صلدوهرلح رت قامئ را ونتشر كرد چنانكله بلروز كلرده اتلخ در  

آهذلر رخ نلداد یحله   یتخل اذنیلكله چنلا خنوردنلد، حرلك از جنذلا و نقذلا و انذخل چرب ر وار خوردند هل
ل اور وردم را هدا راكه او وقیتیز قلدر  دند و آنر رتلت یكرد، وردم تلن  و چلوب ول یخ وخكه اوك

للخ جاهل شللعور نداشللتند كلله تللن  را عذللادت نكننللد و آن حللسك  خ در اواجلل  عللاو یرللقللدر اوك
كردند و چلون  رتلنه  یو كردند و عذادت یدند و آن را حخ درتخ وروال یبودند كه َچْ مگال و

ن یلخوردند و ونازعه حلا آ لا چنلدان صلعج نذلود و اولا ا یشكستند و و یشدند آن را هبن و یو
خ هوش ند چنانكه برا ار شدهراوك  ات قرآیخد ونازعه دارند و حه آرتوح یاند و اه  هوش و حسك
كلرد و حلا  یخ ولخرا هلدا نین حا عزك و متكی جمهتدنیچن نیكردند و ا یخ وردند انكار شرفهه یكه من
ه اتتدالل وخشان كار داشخ و آ ا حا قرآن و احادخِد ارتوح و اتتحسان  یكردند و حه رأ ید اهك

انلد.  د را خراب كردهرراكه توحین زوان زی اتخ در امیكردند. پس چقدر اور عظ یخود عه  و
سلخ و ردا ننلد تلن  خلخكه تن  بررتتد و حله او حگو انه كیسرار فرق اتخ ورحس پس چه
له هلدخلنكه بر او ثاحلخ كننلد حله قلرآن خلدا و احادخحال ا خ رن. پلس شلهیعلل اهلل تلطم ید اهك

انلد. پلس  بلود كله علاو ن لج  رفتله و مهله صلاحج هلوش شلده ی عصرنیب ر وار در وث  چن
وه ونتشر كرد علن اوام هنلخ رحاشد بر وعرفخ اولام و اولر اولام و تللطنخ و ه یا عصر را كه وقدك

ند و آن ب ر لوار حلا خعصر ن ول اجطل فروا نكه اوامخا یزه كند از برارو اترار او، و عاو را پاكاوام 
اند  ك  كردهرها را ه كه قرآن شان را در حالیتخكشند ا یند و وخفروا ین جمادله ویاز جمهتد ی ع

داه و واعل تاه و واحممك خ  كه حا كتاب سخ دانسخ كه وساجیلخند. و حاخاه حگورو وات ك خدا و ت ك
تللوان بللرد و  ین عللواو ولیللد آن را در مهله اخللایقلخ درتللخ برقللخ و حقخعخ و  رخرتلول در شللر

گلر اتلخ چنانكله اولام فروودنلد كله خد یا آثلار او نلوعخلقلامئ  كرد ولكن وسلاج  ح لرت یجار
ن یر از ارقه او غخعخ آن ب ر وار و  رخو شر یدخو شرع جد یدخن جدید صاحج مشا حا دخآ یو
را كلله ح للرت  یآن كطولل روز. حللیتك  قلله او تللا آنخكنللد  ر یقللخ اتللخ و بللروز منللخو  رعخ خشللر
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دهنلد  یقه و آن كطم را ولكن بلروز منلخدانند آن  ر یهستند كه و یند حه اصحاب  عخفروا یو
ش اتللتاد خللود ینوشللمت و  لل یا وسللأله كلله حفههللد چنا لله وقللیت حلله هللر كللس وگللر هللر كیسلل

كله آن نوشلته  ی  فروودنلد و حعلد از چنلدیللد اعطوله بلردم و تصلداخل وقاوه و رفل  یف اهلل اعیل
علرض كلردم، جلواب نفروودنلد و حعلد  وفقود شد حاز خلدوخ آن ب ر لوار مهلان وطللج را زحلای

 یمیا حگلوخل اتلخ نیچن  حیلیمیا حگوخف وا مهان اتخ كه در جواب وسأله، رفروودند كه تكل
شلان بلردم، خا ید. و حعد مهان را نوشلمت و بلرارد فههرسخ و هر كس هر چه را كه فههر ننیچن

چنا للله  یدخللو اصللحاب جد یدخلللن جدیللد قللامئ مشلللا حللا دخللآ ی  فروودنللد. پللس ولللیتصللد
اتخ كه نه از  ط اتلخ و  ییقامئ مشا  نجها یآهذر فروودند كه در آخرالزوان از برای  ح رت

شان عدد خوخ و عدد ااند صاحج عط س و فرحه و شجاعایرنف ینه از نقره، حلكه آ ا ات ا
هلا و  هرلقامئ كه ا هلا و كن اتخ نزد ح رت یا فهرزده نفر. و صحرصد و تراه  حدر اتخ، ت

شان در او نوشته شلده اتلخ و تلر حله وهلر اتلخ و از خا یعهتا و صفهتا و شهر ارنسذهتا و  ذ
ذلا در اتلند كله اركاننلد وهكلتا از نقذلا و جنرس و خ لر و الخلو ادر یسلرشان ح لرت عخ له ا

ل تلطنخ آن ح رت پنجاهخدهند تاا یحاشند و اور او را رواح و یركاب آن ب ر وار و ونه  نكه از اوك
نلد و خفروا ی  رجعلخ ولیدالشلهدا حلا دوازده هلزار صلدك روقلخ ح لرت ت  ترد پس آن یتال و
ل ن آن ب ر وار از آ لا یچند از برا یا دالشهدا اتخ و وطجكهرد تخفروا یكه رجعخ و كیس اوك
نلور تلوار  یحسن بر ات ا ر و ح رت اوامراو ند و آن ب ر وار حا جدك اجمدش و حا ح رتخآ یو

ه اور  یقامئ و تال حا ح رت ازدهخخواهند شد و دمشنان خدا را خواهند كشخ و  حاشند و وتوجك
نكه وشهور شود تلطنخ ح رت قامئ. و خخواهند كرد تاا یاررشوند و جن  حس یآن ب ر وار و
ن اتخ كه عاو و تلطنخ یقامئ حمض ا ن اتخ كه ههور ح رتید اخآ یز حمكخ بر وآ ه ا

  كه در عصر آن ب ر وار بودند، حیتنیك از ومونخرد و هرردالشهدا تعلك  حگرعاو حه ح رت ت
بودند حه قت  او هاهرًا  كه رایض كه انكار او كردند و كسای كه تجك او كردند و كسای كسای

ار یو حا نًا و كسا كه در آن صحرا بودند، مهله  یكه دوتخ او بودند از هفتادودو تن و آن كفك
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از  یكشلند و  علل یشلان را وللخشلان جنلل  خواهنلد كللرد و اخشلوند و حللا ا یحلا آن ب ر للوار زنلده ولل
هسلخ كله مهله  یك شلِج ووعلودخلواننلد و  یولاه زنلده ول كنند و تا یس ی را زنده ونیوست عف

ل تللطنخ آن ب ر لوار ل  رنلد و هفتادتلرو یكذلاره ولخ قلامئ ل  اتلخ تلا آخلر  ح لرت علینخال از اوك
ن اتخ كله چلون زولان، زولان علدل یتال اتخ و تذذش ا هفخ یتخشان و حه رواختلطنخ ا

كشلد از بركلخ  یتلال ول ده ن اتخ كه تلایلیكنند و ا یشود افطك  ردش خود را آهسته و یو
د رلنیب ین زوان و منلیكنند وث  ا یر ورعخ تشود افطك حه تر یاوام و چون زوان، زوان هلن و
كننلد. پلس چلون  یول یشوند و تنلد یداحلركه وخشود شد یو كه غ ج چون بر وردم وستویل

ده نلام ركله تلع یشلدارخ ترنلد پلس زن ر یقلامئ در كوچله ول تال شود ح رت ن هفخیآخر ا
د. خلمنا ید ولرر وار را شهفرجه و آن ب  اهلل زند بر تر آن ح رت عجك  یو دارد از حام خانه هاوی

دامن كله در كجلا دفلن  یكن منرند ولخفروا یدالشهدا آن ب ر وار را كفن و دفن ورپس ح رت ت
اتلخ. و پلس از  ك ُولردیخلو  ك ُكشلتینخل هركیسل ین اتخ كه از برایخواهند شد. پس از ا

ل اتخ كه از  ن وقیتیار وآشوش خواهد شد و ارتال پس از شهادت قامئ، عاو حس هشخ اوك
لة االرض كله صلدك  دالشهدا نوزدهررجعخ ت كذلر اتلخ ل  یتال  تشته حاشد. پلس دابك  علینخ  ا
ار و هاهخمنا یشوند و عاو را تاكخ و ین عاو ویا یفروا فخر ل تشررح رت او  را متام نیند و كفك

ــانللد  كننللد در عللاو چنانكلله فروللوده یار وللرنللد و عللدل را حسللخمنا یولل  هأل االرض مســطا  و عــاال  یف
قللامئ بللر  تللال حعللد از شللهادت ح للرت و  فتلله شللده اتللخ تللا پنجللاه كهاولجــ  الهــا  و جــ را  

صلدوُقه رر ترلخواهلد شلد و ح لرت او یی ترد، حله هرج و ولرج غلر یار حد وردالشهدا حسرت
كوشلد  یدالشلهدا ولردر اور ح رت ت یشكاریحاشد و حطور   یدالشهدا ورتال حا ح رت ت

هلزار تلال  پنجلاه یتخلهلزار تلال و حله روا شلهدا اتلخ تلا چهل دالرراكه تلطنخ خمصلوص تیز
شود  ید ورآن ب ر وار تف یكنند كه ابروها یقدر عهر و دالشهدا اتخ و آن ب ر وار آنرتلطنخ ت

كند  یخود را حاال و یرد كه هر اه خبواهد نگاه كند ابروهار  یآن ح رت را و یچشهها یو رو
ش ا یو نظر و جسلن  رد، حلیترلد نكننلد حملال اتلخ كله اراوام را شلهن اتخ كه ا ر یكند. تخك
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ر او رات اتخ از او اتخ و غرات اتخ و هرچه حرراكه او خود حیپاشد ز یفش از هن منخشر
 ات.رسخ و او اتخ اص  و وذدء حرن یح

ا از برا كله بزنلد آن  هر وموین شاییك عصا و انگشتر كه در  خر اتخ راو ح رت یو اوك
شود حله چشلن  یده وختواند خبواند و د یكس و كه مهه هذا ومون حّقا  شود  یانگشتر را نوشته و

هـذا شود كله  یخود را نوشته و یكه بزند عصا یهر كافر شاییو بر   هذا ومون حّقا  كه  نورای
 اتلخ و عصلا نینلد انگشلتر خملتّ حله ولمونخ و یول خ خمتللف اتلخ و حعیضلخلو روا كافر حّقا  

للار و از حعیضلل ّك حلله كفك  اتللخ و انگشللتر نیخ شللده اتللخ كلله عصللا خمصللوص وللمونخللارو خمللت
ار؛ حا سلخ و ولمون ولمون ربلردار ن كه كافر حاشد توحه گر كیسخوقخ د حال و آن یخمصوص كفك
ار جاراتخ تا روز ق د خل و ینند چنا ه كافر حه ومون ویب یگر را وخكدخگاه خاوخ و ومونان و كفك

ار وخ هر نیا ومون و ومونخلك   وی كله  یا كلافر. پلس حقلدر علددخ   لك خند وخ و یك حه كفك
دالشللهدا رر در اولر ترلاو صلدوُقه تلال اتللخ ح لرتراصلحاب كهلف در غلار حاشللند كله آن ت

  رلدالشهدا و آن ح رت  ردهد حه ت یخدا اتخ و كوشد و حعد آن عَلن را كه عَلن رتول یو
نللا و حعللد خو اوثللال اات و تللذ  و  زنللده و جنللس رلل و  ك نیكنللد از ونللافق ی را پللاك وللنیزولل یرو

نلد. و خفروا ینكله رحللخ ولخا اخكنند  ید ورزنند و شه یون ویبر فرق مها یررر را مششراو ح رت
گر حاز خده هزار تال د یتخگر و حه رواخهزار تال د شش یتخگر و حه رواخپس از چهار هزار تال د

ن اتلخ كله در زولان یلد حسلا حاشلد كله اختطفشلان از اخن احادیا و ارند حه دنخفروا یرجوع و
ن زوان اتخ حه جهخ  ول یتال ا ده شوند و هر تایل یر ورء الس یتلطان عادل، افطك حط

ن اتلخ كله یلكوشند و ا یدالشهدا را و در اور آن ب ر وار وركشند دمشناِن ت ی ردش افطك، و و
امت و ولمن آن كیسل ورتذله شلوم و دو  یكله دو ورتذله كشلته ول فروودند ون صاحج َرَجعات و كلخك

ن كلهات را حله ید اخناوند ولكن حا ی ونین اتخ كه آن ب ر وار را ذوالقرنی و از امیمنا یرجعخ و
د خد و كوچك وشهررن كلهات را حدانید و قدر ایید و ضذط مناخ  حواسك خود ولتفخ حشور 
ذط شلاءاهلل ضل د شلد و انرلهان خواهرد پشلییلمنا ی اتخ و ا ر كوتاهمیار عظرن اور را كه حسیا
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اتخ كه  یا ن دفعه دفعهیگران اتخ. و اوا اخر از اور درد عطوات اوام خود را كه اور او غییمنا
لار حملض و حلاز رورلشلوند   یحا آن ب ر لوار زنلده ول دًا تلنیزول ی  ومونلان حملض و كفك ر ر را جملدك

چهلار   وسجد كوفهنیشود و از زو یمنا و جر را چنانكه غنیزو یكنند رو یف ورند و تلطخمنا یو
ومونلان كله از هلر كلدام خبواهنلد  یر و آب از بلرارشود از عس  و روغلن و شل یو یچشهه جار
دو دفعله حلار آور شلوند و در چهلار  نازل شود كله درختلان تلایل قدر بركات آ ای حنوشند و آن
ا اتخ ركه خواتته حاشد وه در هر فصیل یا وهرهر و از هر درخیت وه دهند و هر وموینرفص  و
ه یرااز ب پا و یاز برا یا او. و قبك كننلد از  یدالشهدا حنا ورت یاز برا یریكنند و تر یآن ب ر وار بر

ك از خاز نور و هر ر  اده شده اتخ هزار كریسیآن تر یاقوت ترخ. در حاالخاز  یتخنور و حه روا
لله را چهللار ركللن اتللخ نیاز وللمون یكللخگللاه خآ للا جا  ك ركللن آن در جنللف واقلل خلل اتللخ و آن قبك

او  ین و از بلرامیل یگلر در صلنعاخد یكخن و یگر در حبرخد یكخنه و خگر در ودخد یكخشود و  یو
ز حله آن ب ر لوار رلتر اتخ از آفتاب و ولاه و خداونلد چنلد چ اتخ كه روشن ییلها و چراغهاخقند

اًل اخ چرشهادت او كه حه ه یكراوخ فرووده حه ازا ه نداده. اوك او قرار نكه شفا را در ترحخ خك از اهك
خ منل یهلاریچ بركه ه ن وعینیداده حه ا دالشلهدا را در رترحلخ ت ینكله وَلكلخاحلد وگلر اخ یصلحك

د. پلس خمنا ید ح  و عقد وخرو یكه از او فطن دوا و ا در درخیتخد، خمنا یح  و عقد و یاهر 
خ ول یض ولخسد و چون ورخنو یج مهان را در نسخه ور ذ نكله از خًا ارلاحلد. ثانخ یخلورد صلحك
ار او حساب منعه  ردد حه خانه خود.  یرود تا برو یرون ویكه از خانه خود ب شود از وقیت یر زوك

ار ولخا در بر ش  و خنكه در عرض راه در رف  و خپس تخك ا از آ لا  رنلد حعیضلرو یا در كلرحط زوك
نلخ خلل  را ممل وح تلاخته پلس حسللا رن اتلخ كله چلون خداونلد از حمكلخ حالآله خلود  یلا

ار ار حلا خلود  رفتله حاشلد و رلشلود از غ یعهر و یرا كه حاعد كوتاه حالَعرض اعهایلكه  یزوك ر زوك
كله تلا بر لردد حله خانله خلود  یقدر رد چه در راه كرحط و چه در كرحط، پس آنررد. ذهتا ا ر ارا
ن و یسخ عهر داشته حاشد، در رجعخ حه او وخحا نكه خد در رجعخ. و ثالثًا اخمنا یدهند و او تنعك
كله حله آن  یو بلرادر یو ولادر یو پلدر ینكله خداونلد جلدك خه را از نس  او قرار داده. راحعًا ااهك 
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ه نداده اتخ. خاوسًا اخ چرب ر وار داده اتخ حه ه هلزار تلال تللطنخ او را  نكه پنجاهخك از اهك
ر تلللطانند و در عصللر تلللطنخ رللاو در رجعللخ قللرار داده و حعللد از تلللطنخ آن ب ر للوار ح للرت

ه حا كسایخر هرروا ح رت نلد و خمنا یاند از دوتلخ و دمشلن رجعلخ ول كه وعاصر بوده ك از اهك
شلوند در  یكله  رتلنه ول ك از ومونلایخلو هر یتخلدهنلد بلر وال یك از ومونان را حاكن قلرار ولخهر
نلد و  لذخ خمنا یشلان، پلس آ لا را ذحلح ولخد نلزد اخلآ یو یررا  خ ییا آهوخاز اوقات، پس  وقیت
كننلد. پلس بلر  یدوند و زنده ول یكنند و بر او و یآ ا را    و یند و حعد اتتخوا اخور یكرده و
ن اتلخ آن روز یلخبواهنلد چنلان كننلد و ا وان وهكلتا هلر وقلیترلشلود آن ح یزد و روانه ولرخ یو

  ومونان از رراكه تلطان و تر كرده  یطان را. زركه خداوند عاو وهلخ داده اتخ ش یوعلوو
ل تا آخر چ اهلل و  ر خواهنلد بلود صللواترلاو اند و چه زنلده خواهنلد شلد، ح لرت ه زنده بودهاوك

ل تا آخر شره و تركرده  رعل تطوه  روحاء نیاهلل. پس در زو طان خواهد بود لعنهر  اشرار از اوك
از آدم تلا  و تللطای یآهذلریچ  ركنند كله هل یا  حا هن جمادلهمین دو لشگر عظیدر كنار فرات ا

اًل اندك هفرخكنند تا ا یو یاررده حاشند. و جن  حسخند ی جمادله و ت اهنیخامت چن  ینكه اوك
شان خاز ا یلردوانند تا قل یه را پس وراهلل عل ر تطمراو شود و ت اه ح رت یطان ورحا قشون ش

شود و در او وظهر  یدا ویاز آ ان   یروند. پس غهاو ی تارند و در فرات و یدر آب فرات پا و
شلود بلر  ید اتلخ كله وظهلر خلدا در آن ابلر اتلخ و هلاهر ولخهلاهر اتلخ چنا له حلد ییخدا
او خواهلد  یار ترتان خواهد شلد و للرزه حله اع لاركند حس یطان نظر ورطان. پس چون شرش

 لتارد. پلس  یخ ولمیلحه ه  یاندازد و لرزان لرزان رو یر خود را ورشود و مشش یزان ویافتاد و  ر
نكه هفر خو حال ا كین یرند كه تو را چه واق  شده اتخ كه فرار ور  یو ان او تر راه او راخلشگر

د و از آن رلنیب یمن كله مشلا منلیلب یول ی رلان ون، ون چخلشگر ید اخطان  ورحا واتخ؟ پس ش
كشد و  ی او مهه را ونیطان ولعون را حا تاحعرد و شخآ ی وینیاز ابر پاآهذریترتامن و ح رت  

طان چلون رشلود و شل یاز نور هاهر ول ی و آ ان حا عهودنیان زوروآهذر در ین اتخ كه  یا اخ
ن اتلخ روز یلد از خلدا. پلس اخل و ی؟ ولتلریس یند از چه وخ و یترتد و لشگر او و یند ویب یو
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ز از رلچ چردا شلود كله هلیلدر علاو   ن چنلان علدیلیلطان و روز وعللوم. پلس حعلد از ارووعود ش
ر نشود و چشهه عس  و روغنرچ چره  درنده و جناتلخ نی هوشد و در زونیر از زورو ش ز وتأثك

شلان حلا خا یهلا ك از ومونان هزار تلال عهلر كننلد و جاولهخات مناند و هررو كافر و ناصج و  ك 
شان حلند شوند جاوه خد را حه هر رن  كه خبواهند شود و هرچه ارشان ب رگ شود و جاوه تفخا
ه ناورشان نخا راكه یاتخ ز یه در او جارردهد و حدود برزخ یوه رز حلند شود و  اد را خدا قوك

ه ناو دا شود و در آخرت صلاحج روح شلود و روح یه در او  ر اد چون در عاو برزخ حاشد قوك
كنند كه هلزار  یقدر ومونان عهر و  وث  منوك در برزخ اتخ و آننیده شود. پس منوك ومونردر او دو

تان در  وقللیت دهللد و آن یشللان وللخپسللر از صلللج خودشللان خللدا حلله ا تللان وللدهاوك اتللخ كلله ج ك
ن كننلد چنا له اهل  خومونان تا ا یا پشخ وسجد كوفه هاهر شود از براخ یكخنزد نكه از او تلنعك

كله او ینند زیب یكنند و ومونان در هر جا كه حاشند اوام خود را و یبرزخ اآلن در آن نشو و منا و را
 ن قسن در تریقك یكنند و حه ا یاوام اخت واص  و وذدء آفتاب عاهتاب اتخ و هرچه خواهند از 

اتلخ كله  ن وقلیتیآورند و ا یف وخآهذر در عاو تشرینكه ح رت  خف هستند تا ارو منوك و تلط
 حله تلرحدك رشلد و كهلال عقل  و نیتلاله حاشلد و ولمون ده حاشلد و چهل رعاو حه حدك كهلال رتل

 یكنند و عاو هن در چه  تلالگ یور در كهال ركنند و ت یو رتند و روز حه روز تریقك  یلطافخ و
نكه خشتر ااند عاو اكه  و الطف و انور شود تا ایآهذر كه هرچه در عاو بیكند از بركخ   یر ورت

 وعللوم شلود و هرچله هسلخ در آن روز نیر زولیلدر علاو منانلد و ز ش ا وث  روز شود و حجلای
لی  یعذد اتخ برا ه در ركلاب آن ب ر لوار جهلاد آهذر و آن ح رت تلطان ك ك اتخ و مهله اهك

 كوشند. یكنند و در خدوخ آن ح رت و یو
 ّّ  نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و م
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 «ودّوم ووعظه چ ل»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلهـا هّلل رّب العــامل  اعــاا ن و  ن و لعنــة اهّلل عــّیحمّمــا و آلــه الطــاهر اهّلل عــّ  و مــ
ن ی و االرـرنیف اجل ن ون اجلـّن و االنـس وـن االولـ یعهتن و ونكریش حقوم ن و نام  اام 
 ن.یوم الای ایل

كتاب حمكن رود و رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة » ا:خفروا یشأنه در  فلوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  «ذرو.حین لعّل ن هینذر

چهار تفر بود كه خداوند عاو از  فه تخن در وعینخشره خن آیر ارام  تشته در تفسخدر ا
ر فرووده و بخن آیحند ان خود در ا یبرا مشا احواالت ههور و رجعخ  ی از برامیكرد یان ویه وقرك
د را آل هلزار  ه پنجلاهرلعل اهلل دالشلهدا تلطمرنكله ح لرت تخو عرض كردم كه حعد از ا حممك

لله  للاهرنیراهللمونرتللال تلللطنخ فروللود و پللس از آن او  و نین و متللام وللمونی تلللطان شللد و اهك
ار فلاق ول یشان بودند مهله زنلده شلدند و در كنلار فلرات جنگلخكه وعاصر ا یكفك افتلد كله تلا  یاتك
فاق ن ی جنگنیروز چن آن شلود و لشلگر حل   یطان ولرفتلاده حاشلد و احتلدا غلذله حلا لشلگر شلراتك
 از نور در حلالیت یا آهذر حا حرحهی  ن هنگام ح رتینكه در اخكنند تا ا یو ینرنش عقج یقدر

كنلد،  ینلد فلرار ولیب یطان آن ب ر لوار را ولرند و چلون شلخآ ی ونیكه بر ابر توار شده حه جانج زو
 دخل و ینكه هفر حا واتلخ؟ در جلواب ولخو حال ا كین یند حه كجا فرار وخ و یلشگرش حه او و

تـرو. ایّن  یار ایّن  د حله رلنیب یرا كله مشلا منل ی رلمن چیلب یولن ول علینخ نیارـاف اهّلل رّب العـامل وـا ال
وقخ ح رت  نیان اتخ كه در اركه  رورنده عاه یكه ون خاجف و ترتامن از خداوند درتیت

شوند  یزنند كه او و لشگرش مهه هطك و یان دو كتف او وررتند و حا آن حرحه در و یآهذر وی 
ّ و یات از عاو متام وخگر مهه ووذخو د وقخ  نیاه  ح  و در ا یشود از برا یشود و عاو خال
له  لاهر آهذلری  حاشلند تللا  یشلكاران آن ح لرت ولین  یتللطان و پادشلاه كل ك اتلخ و اهك



 

518 

 

ر تلطنخ خلود نشسلته حاشلند و مهله یآهذر بر تریاز اوقات كه   نكه در اواخر تلطنخ وقیتخا
لله در خللدوخ آن ب ر للوار ا حللان حلله شللكوه حگشللا سللتادهخاهك للخخانللد پللس ز جفاكللار از آن  ند از اوك

ه وارد آوردهخكه حه هر ییهلهها ن یهتا و اخر اذی از كش  و زهر دادن و تانیاند آن هاه ك از اهك
ل   ید وف ك  كه اخاتخ كه ح رت صادق فروودند در حد ییج و غررخ عجخحكا وف ك

ل   و یان نشود روشن وذاد چشلن او. اخخ را حشنود و چشن او  رخن حكایهر كس ا ا خلوف ك
 و حلله آن میسللتاده حاشللخا من آن روز را كلله وللا اواوللان نللزد جللدك اجمللد خللود رتللول خللدایللب یولل

خ جفاكار حعد از وفات آن ح رت از ی آ ه را كه بر وا واق  شده از امیخ كنخح رت شكا ن اوك
دن ولا و ركردن وا و رد كلردن تلخنان ولا و دشلنام دادن حله ولا و لعلن كلردن ولا و ترتلان جختكت

اران و خلد كلردن ربردن وا از حرم خدا و رتول و خوانلدن حله حلطد خلود و شله ونریكش  وا و ب
 ركردن زنان و دختران و ا فال كوچك را و زهر دادن حه حعیضراقرحا و اوالد ب رگ و كوچك و ات

پناه  ده. پس ح رت رتالخركه حه وا رت ییذهتارن وصیاز وا و از ا كردن حعیض از وا و حمذوس
ش از یفرزندان ون نازل نشده اتخ بر مشا وگر آ ه بلر جلدك مشلا  ل ید كه اخواان  ردد و حفرخ ر

و احتلدا كنلد حله شلكوه از ابلوحكر و عهلر  زد ح لرت فا هلهرلمشا واق  شده اتخ. پس برخ
شان فدك را خا یپدر ب ر وار چون تو رحلخ فروود یهااللعنة و العتاب و عرض كند كه اهیعل

هت فدك  یكه تو برا یا نداد و ناوه یشان اقاوه كردم تودخا بر ااز ون  رفتند و چندان كه حجك
عهللر  رفللخ و در ح لور وهللاجر و انصللار آب دهللان جنللس خللود را بللر آن  یحله وللن نوشللته بللود

ر تو آودم و شكا یانداخخ و آن را پاره كرد و ون حسو پلدر  یشان حه تو اخخ كردم از اخقذر وطهك
فاق كردند و رفتنلد در تلقنیب ر وار. و حعد ابوحكر و عهر حا ونافق تلاعده و حله ا لاع،  فه حلینر اتك

حله كفلن و   بلود و شلوهرم علیلنینكه هنوز جسد تو بر زولخخود قرار دادند و حال ا یفه برارخل
در  گلر كله شلوهرم علیلخ روز دمینكه جسد وذارك تلو را دفلن كلردخدفن تو وشآول بود و حعد از ا

 رداخخ، غصج  یخ تو و اوور زنان تو ورود و حه وصن تو وشآول بید یكردن قرآن و ق ا   
خ كردند و رگر  عخ دنیاز ونافق ید و قنفت و عهر و  عرول خطفخ شوهرم را كردند و خالدبن
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علخ احلاحكر حله وسلجد بذرنلد. پلس عهلر ولعلون  فلخ كله یب یرا بلرا آودند دِر خانه وا كه عیل
 در آن واالك تللو را نیانللد وسللله كلله ا للاع كللردهعللخ ابللوحكر درآ یا و حلله بیللرون بیللاز خانلله ب اعیلخلل
ه رفخ در عقج میتوزان ین خانه حاشد وینكه تو را و هر كه را كه در اخا اخ و میكش یو . پس ف ك

اتلخ كله حلا  ایرلح ن چله ییوردم ا یآهذر و  فخ ایشان را حترتاند از خدا و  خنكه اخدر تا ا
د و آل ر خلا آهذلر را فراولوش كلردهید و تلخنان  خا دهرد و چشن از انصاف  وشركن یحممك د كله وكلرك
ولن و مشلا  و وی را دوتلخ دارد كله او اتلخ ویل فروود هر كه ورا دوتخ دارد برادرم عیل یو

له ا یخطفلخ؟ پلس  فتنلد ا یا ابلوحكر از بلراخلاحل ك اتلخ  ا علیلخلد كه آرانصاف ده ن یلف ك
تند كه آتش بزننلد خانله ولا را. خیر آوردند و در دِر خانه وا یاررهه حسرتخنان را وگو، پس ه

؟ یا ن چه جرأت اتخ كه كردهیعهر ا یپس ون رفمت در پس در و خطاب كردم حه عهر كه ا
خلود  و كفر حا ین خ خدا را و اه  حرم رتول خدا را حسوزاییب در خانه اه  یخواه یا وخو آ

كله نسل   یخلواه یا ولخلد؟ آخلكه رتول خدا حا تو در وقام خماصلهه بلر آ تریس یو من یرا ابراز ده
. پلس عهلر  فلخ حلس نور خدا را خاووش  لردای توای ینكه منخ؟ و حال ایآهذر را بر اندازی 

للدخزنانلله امحقانلله را ولل ن و د ین حرفهللایللفا هلله و ا یكللن ا سللخ كلله وطجكلله حلله رن یگللر حممك
و  یآهذری  گر در خانه مشا نازل خنواهد شد و  تشخ از مشاخد یخانواده مشا نازل شوند و وح

دهد  یگر حه مشا منخخ را دخرا خدا حه مشا داده بود و وال یآهذریكه   نیمشا مه یحس اتخ از برا
لخ بلر او شلده اتلخ واالك آتلش  یا فلهرعلخ كنلد حلا خلید و بخلایكه ب و حگو حه عیل كله ا لاع اوك

ان شلدم و خل رپدر ب ر وار، ولن  یتوزامن. پس ا یاندازم در خانه مشا و هر كه در او اتخ و یو
ان ولا رفتله رآهذر تو از وینكه  خكمن ا یخ وخحه تو شكا یخ كردم و عرض كردم اذهخحه خدا شكا

لخ او ورتلد و كلافر شلده كننلد وللا را از  یكننلد و ممانعلخ ول یانلد و حل  ولا را غصلج ول اتلخ و اوك
نلا عهلر خاز اخلود. و  وا، در كتاب خود بر نلی یتو او را از برا یكه قرار داد چنای حقهان، آن

ا نكرد و  رفخ آتش را حه جهخ توخ  خانه وا و اور كرد غطم خود قنفت را كه در خانه را رح
د، نا لاه عهلر دتلخ خلود را حلا خ لتاردم كله در را حگشلا یشلدم و منل ید. پس ون ولان  ولخحگشا
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ر روث  زجند بر دتخ ون رچیون زد كه   یانه بر حازوخانه داخ  كرد از روزنه در و چنان تازختاز
زد بلر در كله در،  یسلتاده بلودم كله لگلدخولرا و ولن در پلس در ا یاه شد و شكسلخ حلازورو ت

ه آود نیزو یوش حه روهیخورد بر شكن ون و آنقدر درد  رفخ شكن ون كه ب  افتادم. پس ف ك
واهه ون تقط شد و دل ون  و ورا در بر رفخ و ورا هبوش آورد و ورا حه خانه برد و حمسن شش

اهلل دختلر تلو فا هله را  ا رتلولخا احتاه خد آود. پس رو كردم حه جانج قذر تو و عرض كردم حه در
كننلد. پلس از آن خواتلمت كله  ید ولرزننلد و فرزنلدش را شله یانه بر او ولخناوند و تاز یدروغگو و

ر از خانله رلاو ولن  لر از اشلك شلده بلود، پلس ح لرت یكله چشلهها  در حلالیتمیسو حگشلار 
نه رد آن ح رت ورا و ورا بر تخآن ح رت قروز شده بود و د یوردند و چشههاف آخرون تشریب

لخ را  یخلواه یا ولخل بلود آنیدختر رتول خدا! پدر تو رمحلة  للعلاه ید و فروود ارخود چسذان اوك
خلود را  یو ولو ییدهلن كله وقنعله از تلر خلود نگشلا ی؟ پس تلو را حله خلدا تلو ند ولرتوا كین

 یك جنذنلده در روخل، خلدا كه حه خدا ا ر چنان كین ان حلند نكینو تر حه آ  ییشان ننهاخ ر
مناَقلد  در آ لان نگلتارد. پلس حلایق یك ولكلخلا و خلدر در یك ولاهخلك  رنده در هوا و خ و نیزو

د رتول خدا اتلخ و نله ع كیس  و نله میو نله ابلراه و نله ولویس یسلركه شهادت حدهد كه حممك
ه ارر  مغل ا. یلخووك هذا و واحعاه و وایل ون یلك ال  ا ابن اخلّطابخ نوح و نه آدم. پس فروود

اب وا یا عینخاابر االّوة  فافن یفیاش ر س بر تو از اوروز و حعد از اوروز و قذ  از اوروز،  یپسر خطك
ل ارنكه مششخخارج شو از ون ل ون قذ  از ا لخ و از آخلر آن بیلر خلود را حگلتارم از اوك رون یلن اوك

رون رفتند و حمسن ون یعًا براهلل   حكر لعنن قنفت و عذدالرمحن بن ایروم. پس عهر و خالد و 
لله شللو حدرتلیت یر فروودنلد ارللاو تلقط شللد. پلس ح للرت لله فا هله را وتوجك كلله حمسللن او  ف ك

 پس او ورا در نیراهمونرخ كردم حه ح رت اوخز شكارولح  شد حه جدك خود رتول اهلل و ون ن
كلثلوم برداشلته و  نلج و امخ و زنیشج شد ورا حا حسن و حسبر رفخ و ورا نوازش كرد و چون 

علخ كلرده یات تلو در چهلار جلا حلا تلو برلكله در عهلد ح یوهاجر و انصار یها  در دِر خانهمیرفت
ر  ردانخبودند و ا  یارخكه حا تو كردند و مهه قذول كردند كه صذح حه  ی از عهدمیدرشان را وتتكك
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اولد، و رعلخ ولا نیولا و حله ب یارخلنفر حه  كخچون صذح شد عخ كنند و یند و حا شوهرم بخایوا ب
 د شدم.رپدر وهرحان از مهان درد شه یون ا

ا رتللول اهلل خلخ كنلد و علرض كنللد كله خزد و شلكارلل برخنیراهلمونرپلس از آن ح لرت او
ر حا تو ب  حه در خانه وهاجر و انصار رفمت و از كساینین شج حا حسنیچند عخ كلرده یكه وكرك

دم و رترتلان یشلان را از عقوحلخ اذهلخو ا یشلان   رفتله بلودخعلخ خطفلخ ولرا از ایو ببودند و ت
كلردم عهلد  یول یارخلشان  للج خد كردم و چون از اخشان جتدخخ تو بر خل  را حا ارخ وصرفرك
ك بر عهد خلود وفلا خ چرشد ه ی كرد و چون صذح ومیعخ خواهیكردند حا ون كه فردا حا تو ب یو
ار و ل   فته شده اتخ ل  بر منودند وگر چهار یمن  یده اتللهخلنفر كه تلهان و احاذر و وقداد و عمك

ان و شقاوت را رن  آیواندند. پس ون چون ا عخ ون حایقیكه حه عهد خود وفا منودند و در ب
دم و آولدم در وسلجد و بلر جمهلوع خلدم وصلحخ در آولدن حله وسلجد دخخ درمح از آن  روه ی

 یه القا منودم بر اواوخ خود و آ ه تو اور فرووده بودر وافنیبراهه و روهاجر و انصار حجج شاف
ار. و چون در آن یشان و از وهاجر و انصار تصدخا یان كردم برایب   آن را خواتمت در نزد ح ك

نكله خخ قلول ولن دادنلد تلا ارلحال جمال انكار نذود پس مهله اذعلان منودنلد و شلهادت حله حقك 
د و رنلد. پلس عهلر ولعلون ترتلخه بر ردنلد و رجلوع حله حل  مناقحافل ك شد وردم از پسر ایخنزد

ق  ردان كه توانسخ و ولن حله خانله خلود وعلاودت منلودم و حله  ل   ید حه هر نوعروردم را وتفرك
دًا حله وسلجد رفلمت و رلگلر نخنكله متلام آن را  ل  كلردم و روز دخكردن قرآن وشآول شدم تا ا ز جملدك

ات ونزلله بلر فخلر خلاتخ كه جاو  مهله آ ن قرآییوم! اق یوهاجر و انصار را خطاب كردم كه ا
 یاجروا را حه قرآن تو احت اعیلخاللعنة و العتاب برخاتخ و  فخ  هرنات اتخ. پس عهر علخكا
دم  فمت رن تخن را از آن ولعون شنیاتخ و چون ا  وصحف عثهان وا را كایفنیسخ و مهرن

و  ید و هاهر خنواهد شد تا ههور وهدخد درن قرآن را خنواهیگر اخن دیشان كه حعد از اخحه ا
دم و حا وجود خخود حسته وشآول عذادت  رورد ار خود  رد یحه خانه خود بر شمت و در حه رو

علخ خلود خواندنلد، اجاحلخ ننهلودم تلا آخراالولر عهلر ین دتخ از ولن بلر نداشلتند و ولرا حله بیا
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گر از ارحاب شقاوت بر در خانه خد ید و عذدالرمحن و  عرولعون و قنفت غطم او و خالد بن ول
اتخ شرم از خدا و رتول خدا نكردند و خون و دختر تو فا هه آودند و حه تذج حجك جاه و ر

 لله عهلر  منودنلد. از آن ایرلح خ رتالخ بلر آوردنلد و آغلاز ییب اد بر در خانه اه خحان  و فر
علخ كلن واالك یا و حا ابلوحكر بیرون بیپسر ابو الج در را حگشا و از خانه ب یا اد زد كهخولعون فر
دم و حه اور رشن ین تخنان را ویفكمن كه هر كه در آن حاشد حسوزد. و ون ایدر خانه تو ب آتش

ض ار رورد ار صذر منودم و ه تاب شده حه عقج  نكه دختر تو فا هه یخشان نشدم تا اخچ وتعخك
نكه خ و حال ایمیآهذر مشایخ  یب اه نكه وا خعهر! آخر نه ا یدر رفخ و خطاب كرد حه عهر كه ا

د؟ خلدار ید و دتخ از وا بر منخ تار یذخ خود وا منرا وا را حه وصخ. آمیآهذر  رفتاریذخ  رحه وص
د از رلخواه یداشلته و چله ول ییارلح ن ییلد؟ چله مشلا را بلر اخلدار یا از شوهر ولن دتلخ بلر منلخآ

ت؟ پس عهر  فخ ا ت و  یهان حرفیفا هه حس كن و ا یخانواده نذوك زنانه را و ن و خدا نذوك
ت در خانواده مشا، وال یخ هر دو را حه مشا منخوال  نیخ وسللهرلخ را حه  عخدهد و حس بود نذوك

ند در خانواده مشا. در را حگشلا واالك آتلش حله خنكه وطجكه ن ول مناخد و  تشخ از مشا اخوا  تار
 یخانله اتلخ. پلس آن وعصلووه  فلخ ان یلتوزامن هر كه را كه در ا یاندازم و و یخانه مشا و
ن حلرم، یلنكله اخو حلال ا ییرخصلخ حله خانله ولن در آ ی یخواه یكه و تریس یعهر از خدا من

كلله چللون در  چ اعتنللا نكللرد و آتللش بللر در خانلله زد چنللان آتشللرحللرم خللدا اتللخ. و عهللر هلل
او را  یرد و حازوفا هه فش یتوخته شد لگد حنس خود را حلند كرد و بر در زد و آن را بر هپلو مین

سهان جفا حه  ردن ون انداختند و خشكستند و حمسن او را تقط كردند و دتخ ورا حستند و ر
شلان خرجنهلا كله از ا دنلد و حیسلخور  رد ر خلدا محللهرافته بلر شلخوان   چند كه خود را ی تگای

ه ون در وردم و حمنهتا كشخد خ و قصك له هلارون  تشلخردم از اوك خ تو وث  قصك ان رلدر و ان اوك
آهذلران و یك از  خل چرد كله حله هلرشلان حله ولن رتلخكله از ا یی  و صذر كردم در حطهلاراتراج حین
للخ آ للا تللا ا د آنرشللان نرتللخا یاراوصلل د كردنللد حلله ضللرحخ رنكلله وللرا شللهخچنللان حطهللا از اوك

 ولعون. یعذدالرمحن بن ولجن وراد
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جدك ب ر وار ون حا  ید كه اخزد حه جهخ شكوه و عرض منارحسن بر خ پس ح رت اوام
د رولعلون شله یولجن وراد د و او را حه ضرحخ ابنرپدرم در كوفه بودم كه وقخ شهادت او رت

ه ولعون خن خذر حه وعاوی و چون امیكه آن ب ر وار فرووده بود عه  منود ییاخكردند و وا حه وصا
ر بلرادران و ی و تانیاد ولدالزنا را حا صدهزار كس حه كوفه فرتتاد كه ون و برادرم حسخد، زررت

عخ نكند ترش ی واالك وأوور بودند كه هر كس بیمیه در آخعخ وعاویرند تا حه بردوتتان وا را حگ
خ د ه بذرند. پس ون وصلحخ در متامخوعاو یرا از برا  یدم، رفمت حه وسجد و حلاالخكردن حجك

خ ورشان را نصخوردم و ا یونذر رفته خطذه خواندم از برا شان را حه جهاد خا حخ منودم حه حجك
جواب نگفخ و تر  گر كیسخسخ نفر دیر از بر. پس حه غمیه جن  مناخنكه حا وعاوخخواندم و ا

شان حفرتلخ و خبر ا ییحاال نكرد. پس ون تر حه آ ان حلند كردم و عرض كردم خداوندا تو حط
تاردم و حله جانلج شان را حه خود  خر آودم و ایشان نازل فروا و از ونذر حه زخعتاب خود را بر ا

حله جانلج  یه لشلگرخنك وعاوخنه روان شدم. پس وردم    شدند و نزد ون آوده  فتند اخود
شللان را خكننللد و زنلان و ا فلال ا یانلد و وسلللهانان را غلارت ول كوفله فرتلتاده چنا لله اآلن آولده

. مین اقذال مناسخ كه ورن  و ون  فمت مشا را وفاییمیشان حمارحه مناخكشند. پس حفروا تا حا ا یو
شان  فمت خه روانه كردم و حه اخنه نزد وعاوخشان را از ودخعخ كردند و ون ایحا ون ب یپس  ع

د یید و ورا و طر منارعخ ورا حشكنید بخه بروخد بود كه چون نزد وعاورخواه مشا از  له كسای
ند كه ون خذر داده بودم نه و چنان كردخ. و رفتند آخر از ودمیه صلح مناخاذهاو هره علخكه حا وعاو

افلخ و در خه صللح كلردم و او  در اولرش تسللكط خلشان را. پس ون العطح و حمكتلًا حلا وعاوخا
د ررتلان ییزد تا كار را حه جلا ی از او تر ومی بر آود و افعال ناوطنی و وموننیخ وسلهخصدد اذ

هلر كلس ف لاج  ولا را  ات كلهخوال یمنودم و نوشخ از برا یكرد و ون صذر و یكه پدر ورا تجك و
 ینكله حطلورخخ حاشلد او را حكشلند تلا ایلب هر كس اتن او اتلن اهل  د او را حكشند، حیتك خحگو

ه را بلر او  یكخداشخ حه  هخ، اتن  دمشین حا كیس هلهخ او عاو را  رفخ كه ا ر كیس از اهك
 چند نیند و ومون  دوتتان وا را كشتین  ریكشتند و حه ا یداد تا و ی تارد و او را نشان و یو
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ا ولتلك خلك رلالسلطم عل» فتنلد  یكردند حه ون ول یآودند در  رد ون چون تطم و یكه و ینفر
ه را فرتلتاد و ولرا رلاو جدك ب ر وار زن تو حلا ولن جمادلله منلود و بلر تلر ولن حلین یو حعد ا« نیاهمون
 د منودند.رنكه حه زهر اهاس شهخهتا كردند تا اخاذ

ش خللود را حللا خللون خللكلله ر دالشللهدا در حللالیترم ح للرت تزد اوللام وظلللورللپللس بللر خ
آهذر یاند بر  رد او حاشند و ح رت   د شدهركه حا او شه   شهدایرحلقش خ اب كرده و  
ند خه در آخه او حه  رخ  وطجكه از  رركه   یدخس  شدخد حه  رخنظرش حه او چون افتد حگر

حسلن از   و اولامنیراهمونرد و ح رت اوخآ حه لرزه در نیزند كه زو یا حهرو ح رت فا هه ص
سلتد. خاز جانلج چلح او حا ستند و ح رت فا هلهخحا آهذریجانج راتخ ح رت  

د خلنه خود چسذاند و فروار او را حه ترنیالنذ نكه خامتخد تا اخك آخدالشهدا نزدرپس ح رت ت
آ له خلدا عطلا تلو روشلن حله  یده ون از براخده تو روشن حاد و دخ، دنیحس یتو شوم ا یفدا

آهذلر حاشلد و در جانلج چلح او یدالشلهدا محلزه علنك  رفرووده حه تو. پلس در جانلج راتلخ ت
كنان  هخدتخ خود  رفته و  ر ی، حمسن را بر رونیراهمونره و فا هه وادر اویار. و خدرجعفر  
كنــمت  یووكن الـذیـهـذا  اد كنللدخلنلد فررن اوضلاع را بذیلا آهذللرینلد. پلس چلون  خاز عقلج آ

كّل ن س واعهل  ون ریعاو. التو نـه یفـا و بیر حم را  و واعهل  ون سـو  تـوّد لـو اّ. بیوم جتا 
احد هلر خ یكه حه مشا وعده داده شده، اوروز و یچنان روز ن اتخ روز مشا آنیا عینخاا  یاواا  حع
ا و هیرات حاضر، و آ له را كله عهل  كلرده اتلخ از حلدرآ ه را كه عه  كرده اتخ از خ نفیس
 بود. ی آن راه دورنین و بی انیكند كه كاش واب یند و آرزو ویب یرور وش

و  یدخسل  شلدخسلخ  رخد  ررن وقلال رتلیلد چلون ح لرت صلادق حله اخوف ك   و
ه  ریكه نزد ا یا دهخفروود روشن وذاد د  یسمت و عرض كردم فداخز  رران نگردد و ون نخن قصك

كله  كیس یاز برا یروتناهردارد غ ن ثواییا س ؟ فروودند كهخن  ریتو شوم، چه ثواب دارد ا
گللر چله خواهللد شللد؟ ختللو شللوم در آن هنگلام د یعه حاشللد. پلس وللن عللرض كلردم كلله فلدارشل

 یا زد و عرض كند كه خداوندا وفاكن حه وعدهرح رت صادق فروود كه ح رت فا هه برخ
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و ورا زدند و حه  كه حه ون هلن كردند و ح  ورا غصج كردند ییدر حاحخ آ ا یا كه حا ون كرده
هفتگانه  یند بر او وطجكه آ ا اخكه حه فرزندان ون كردند. پس حگر ییج ع آوردند حه تتهها

خروش بر آورند. پلس منانلد  یاتخ و مهگ یالثر ا و حتخرو حاوطن عرش خدا و هر كه در دن
ك خآنكه هر  وا وگر یبودند حه تتهها از كشند ان و از تتهكاران بر وا و آ ا كه رایض یاحد

 هزار ورتذه در آن روز كشته شوند.
ستند رن نیان مشا هستند كه قاج  حه ارعراز ش یون  ع یووال یز عرض كردم كه ارو ن

تلخن  یا دهرد شد. فرولود وگلر نشلنركه مشا و دوتتان مشا و دمشنان مشا در آن روز زنده خواه
ر خذر یب خدا را و تخن وا اه  جدك وا رتول ه خلد آرل از رجعلخ؟ پلس خبوانمیا دادهخ را كه وكرك

كغــر قّفن وــن العــذاب االدینخو لنــذه میللكر شللتر از عللتاب حعللدتر، یرا و عللتاب   دو. العــذاب اال
ر ركلله در شللناخ  وللا تقصلل ییاوللخ اتللخ و آ لارعلتاب بللرزخ اتللخ و عللتاب ب ر تلر عللتاب ق

ولا پادشلاه  یوهلدحله ولا بلر  لردد و  یرجعلخ آن اتلخ كله پادشلاه ند كه وعلینخ و یاند و كرده
از وا  رفته اتلخ كله حله ولا بلر  لردد؟ و حلال  را كیس یشان! وگر پادشاهخبر ا ی ردد. پس وا

ت و وال یو هاهر نكه تلطنخ حا ینخا ر منا یشه حا وا اتخ. ارخ مهخو نذوك ند خوف ك  ا ر تدبك
 همیه كرخاند آ ند. وگر خنواندهخننها یا چ شك و ش هرلخ وا هرنه در ف خان وا در قرآن هرآرعرش
  و ّنّكــن هلــن یفنیاالرض و جنعل ــن اّةــة و جنعل ــن الــوارث ن است ــع وا یفیالــذ ّنــّن عــّ ا ا.خــو نر

ــر كــانوا  یاالرض و ن للخ میاراده كللرد عللینخ ذرو.حیــفرعــ . و هاوــا. و جنودمهــا وــفن وا  كلله و ك
له و خا می و قلرار حلدهنیف مشردنلد در زولركله آ لا را ضلع چنلان كسلای  بلر آنمیحگتار شلان را اهك

ن اخ بواتطه امیانخ و حنهانیوارثان در زو  حه فرعون و هاوان و جنلود و نیشان در زوخشان و متكك
لل  تن  یشللان از آ للا آ لله را كلله از آن بللر حللتر بودنللد. و واهلل اخلشللگر ا ه در خللن آیلل  اخللوف ك
 خ.یب لش در رجعخ وا اه خ  اتخ و تأوراتراج حین

لدحاقرنیبلن احلسل م علیلزد جلدك رلوف ك  برخ یپس ا خ خو شلكا  و پلدرم اولام حممك
خ حه ا رنیالنذ كنند حه جدك خود خامت زم ولن رد. پس برخرشان رتخاز آ ه از تتهكاران اوك
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كلاهن و  زد فرزنلدم اولام ولویسرلد. پلس بلر خرحه ون رت خ كمن از آ ه از ونصور دوانیقخو شكا
بن  زد عیلرد. پس برخرد حه او رترالرش هارون كه از ییخ كند حه جدك اجمد خود از تتههاخشكا
دتیقرد ولعون، پس برخرالرش خ كند از وأوونخالرضا و شكا وویس خ كنلد خو شلكا زد اوام حممك

خ كنلد از وتوكل ، پلس بلر خو شلكا نلیق زد اولام علیلرلر آن، پس بر خرحه جدك خود از وأوون و غ
آخرالزولان حلا جاوله  یزد وهلدرلخ كنلد از وعتهلد، پلس برخخو شلكا یحسلن عسلكر زد اوامرخ

وذلاركش را  شلاییكله   یآهذر در بر داشخ در جنل  ُاُحلد در روزیكه ح رت   یآلود خون
ا خلستاده حاشند. پس عرض كنلد كله خدر دور و كنار آن ح رت ا یاررشكستند و وطجكه حس

صفخ خود  خ ورو ورا حه نام و كن ی  قرار دادروردم و دل یبرا یجدك ب ر وار تو ورا وصف كرد
شلان كله خاز ا ا اعخ ورا نكرد و انكار ح  ورا كردنلد و  فتنلد حعیضل و كیس یبر وردم خواند
للد نشللده و ههللور ننهللوده و ا آل یهنللوز وهللد للد وتولك  فتنللد كلله  ی، و  عللیسللخ وهللدرن نیللحممك

سخ رذخ نرورده اتخ و غ ین داشتند كه وهدیاعتقاد حه ا یا د حاشد احدًا، و فرقهخنذا یوهد
مهله اعتقلادات فاتلده صلذر  نیلبلود و ولن از ا یج منلخلقلدر غا نیلبود ا یراكه ا ر ویاو. ز یرااز ب

نلك حله خلدوخ مشلا خنكه حاال خداوند عاو ورا رخصخ داد در ههلور و اخمنودم در راه خدا تا ا
مامنا وعاه و اورثنا االرض نتغّوأ وـن  یاحلهاهّلل الذند خفروا یآهذر ویام. پس ح رت   ستادهخا
را كه حه وا كرد صدق  یا كمن خدا را كه وعده یمحد و عینخ نی  نشا  فنعن اجر العاولیّنة حاجل

ن حاش ید كه از هبشخ و نعههتار  رداننیح بود و وا را وارثان زورو صح كه  ی هر جورمیآن وتنعك
د آولد فلتح خلدا و هلاهر شلد  فتله او خلفروا یكو اتخ اجر عهل  كننلد ان. و ولر. پس نمیخبواه
كـره یالـا ظ ـره عـّین احلـو لیـو د یارسل رسوله حاهلا یهو الذ ه خدا فرووده چنا كّلـه و لـو  ن 

ن را هاهر كند ین ح  فرتتاده كه مهه دیخ در دخخدا اتخ كه رتول خود را حه هدا املشرك .
كراه داشته حاشند. پس خبواندنیا رچه وشرك ون  ض ر لك اهّلل واتقّامینا  لیاّنا فتحنا لك فتحا  وغ  ا

ولا  علینخزا  یـنصـرك اهّلل نصـرا  عزخها  و یك مـرا ا  وسـتقخاهیـك و یـمّت نعهتـه علخذنغك و واتأّرر و 
تلو خلدا آ له را كله  یاورزد از بلرایلنكه بخرا حه جهخ ا یآشكار یروزر فتح و فمیج تو منودرنص
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ر شده اتخ ل   م شده اتخ از  ناه تو و آ ه كه ومخك اورزد ل  یتو را ب ندهخ ناه  تشته و آ عینخوقدك
خ كنلد و تلو را نصلرت كنلد حله نصلر خ هلدامیو متام كند نعهلخ خلود را بلر تلو و تلو را حله راه وسلتق

ض ـر لـك اهّلل واتقـّام وـن یله؟ خلن آیلا سلخ وعلینرتلو شلوم چ ی. وف ك  عرض كلرد فلدای یع 
تول خدا وف ك  جناب ر یسخ. فروود ارآهذر نی  یاز برا ینكه  ناهخو حال ا ذنغك و واتأّرر

 یاران فرزندان ون كه اوصرعر الج و ش بن ای ان برادرم عیلرعردعا كرد كه خداوندا  ناه ش
اولخ حله تلذج راوخ و بر ون حلار كلن و ولرا روز قراورز تا روز قیشان را بخنده اخونند،  تشته و آ

خ رتوا وكن. پلس خداونلد  ناهلان آن شل را از علًا ران را بلر ح لرت حلار كلرد و  رعر ناهان اوك
لل   رخللآن ح للرت آورز یبللرا د و رتلل یو عللرض كللرد ا یدخسلل  شللدخسللخ  رخد. پللس وف ك
لل  ا ینللا ف لل  خللدا اتللخ بللر وللا حلله بركللخ مشللا اواوللان. اوللام فروللود اخوللن ا یوللوال ن یللوف ك

 ید را نقل  وكلن بلراخن حلدیلان خلالّ ولا، پلس تلو ارعرخمصوص تو و اوثال تو اتلخ از شل
ن یكنند بر ا یراكه اعتهاد ویند زخجو ی لذند و هبانه و یخ خدا رخصخ وركه در وعص  اعیت
د چنا له خلدا رشلان خنواهلد خبشلخحله حلال ا یا دهخلكنند و از وا فا یلخ و ترك عذادت ورف 

ده حاشللد و آ للا خنكلله پسللندخوگللر ا شللود كیسلل یفروللوده اتللخ در قللرآن كلله شللفاعخ كللرده منلل
ظ ـره یله خلا آخلولن آ یولوال یكله ا خ خدا ترتانند. وف ك  عرض كلردراند كه از خش ایرعرش
كره املشرك .یالا عّ كّله ولو  نا غالج نشده بودند؟ خآهذر خواندند وگر هنوز بر مهه دیكه   ن 

ل  ا لر بلر مهله د یاوام فروود ا و تلجك كننلد ان و  یود و نصلارهیلنلا غاللج شلده بودنلد خوف ك
بلر مهله ولتاهج و  یهلدشود وقخ ههور و یواندند و غالج و ی مننیوتاهج فاتده در زو

 و مـاتلوهن حـیّت د خفروا یرتول رجعخ و د كه ح رتخآ یوقخ حه عه  و ه در آنخن آینا و اخد
تك . فتنة و  كّله هّلل یك . الاخال كوفه  یپس ح رت صادق فروود قامئ مشا در رف  او حسون 
و آن ب ر لوار  درلحاران وبیلاو حه شك  ولخ از  ط چنا ه بلر ح لرت ا یبذاراند خدا از برا

از  یكخد كه ا ر ر ط و نقره و جواهرات را بر اصحاب خود. وف ك   رت ید  نجهاخقسهخ منا
رد و قرض داشته حاشد از برادران ومون چگونه خواهد بود؟ ح رت فرولود كله ران مشا ارعرش
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ل ورتذه ح رت وهد د خایبان وا داشته حاشد رعراز ش یكخد كه هر كه قرض بر خفروا یندا و یاوك
ه تخ د حیتخك را ادا فرواخك خرد. پس رو از ون حگ  د.خرا ادا منا ك دانه خردیلخو  یررك كلك

ه در خدوخ  خك هر خنكه هر خو اوا حعد از ا آهذر شكوه از دمشنان خود كردنلد، یك از اهك
لخ  قلامئ وقلام اولام خلود بلوده یكله در هلر عصلر ییك از نقذلاخك خزند رخ یپس بر و انلد و حجك
 رلنیالنذ ده حاشد خلدوخ ح لرت خلامترشان رتخشان حه اخاند بر وردم و آ ه از دمشنان ا بوده

امحللد  خرزد تللركار شللرللخ یرتللد بللر ولل یان وللرعروقللخ كلله نوحللخ حلله شلل نیللكننللد و در ا یعللرض ولل
تله  یب ر وار چون تو حله ولن فرولود یكند ا یاخللد اعطوه و عرض و اهلل وقاوه و رف  یف اعیل

شلان ولرا خدم و ارشلان و اولر تلو را رتلانخان ارلخ خلل ، آولدم در وخورا حه هدا یدفعه و اور كرد
ن تو را از ولن نگرفتنلد وگلر ی  ورا نكردند و دیج كردند و انكار كردند ف اج  تو را و تصدختكت
شلان خ  ولرا و اولر تلو را كردنلد. پلس چلون ایكردنلد و تصلد رفتند و حا ولن دوتلیتیكه پت یلرقل

حا ون و ون در  شان بر آودند حه جهخ دوتیتخخ و كش  اخدر صدد اذ دوتخ ون شدند آ ا
لال ولریلن تو كله تآید یاراح كردنلد و هر لاه  یول دم، آ لا حلا ولن دمشلینركوشل یر داده بودنلد جهك
خ خلاذ داد در یپ یكردند و هر كس  وش حه ف اج  مشا ول یشان ردك وخ فمت ا یلخ مشا را ورف 
كردنلد و  یر ورا وركردم تكف یو یقت  برتانند و هر اه احكام مشا را جارآودند تا او را حه  یاو بر و

 فتند وهكتا آ ه از  یو داشمت و ورا غایل ینكه چرا تو را دوتخ وخا یمنودند از برا یتجك ون و
ها كننلد خلدوخ آن  یده اتلخ مهله را علرض ولرشلان رتلخنواصج و عوام نواصلج حله ا یوطك

ه را حشارت حه فتح و نصرت وخك خآهذر یب ر وار. و ح رت   شان در ركاب خدهند و ا یك از اهك
ن وشآولند تا اخمنا یجدك خود جهاد و رتد چنا ه  یخود و تریقك  ینكه عاو حه ونهتاخند و در تنعك

كند تا حله حلدك  یر ورشتر ااند چون عق  ك  اتخ ذهتا عاو در عق  تیآهذر در عاو بیهرچه  
ه ناو یگر مهله علاو عاقل  ولخرزخ كه درتد وث  اواخر ب یكهال و ه و رلشلوند و مهله  لادات قلوك
ه ح یشود و از برا یآ ا حاص  و یاز برا نذای اء رشلود و مهله اشل یحاصل  ول وایرلنذات قلوك
 كنند. یدا ویاوخ  رشوند تا وناتذخ حا آخرت و ق یكاو  و
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 ّّ  نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و م
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 «وسّوم ووعظه چ ل»
 

 مین اهّلل الرمحن الرححس
ّّ نیاحلهـا هّلل رّب العــامل  اعــاا ن و  ن و لعنــة اهّلل عــّیحمّمــا و آلــه الطــاهر اهّلل عــّ  و مــ
ن ی و االرـرنیف اجل ن ون اجلـّن و االنـس وـن االولـ یعهتن و ونكریش حقوم ن و نام  اام 
 ن.یوم الای ایل

كتاب حمكن رود و رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة » ا:خفروا یشأنه در  فلوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  «ذرو.حین لعّل ن هینذر

ر  یچهار تفر كله خداونلد بلرا فه تخن در وعینخه شرخن آیر اردر تفس حنلد ان خلود وقلرك
ل درجلات كهلا درجات نقصان حله اعلیل شان را از ادیخخواهد ا یراكه خدا ویفرووده، بود. ز
ر رتلل یو و لهح  نسللازند و در ا للاء و صللفات اذهلل شللان در راه او خللود را فللایخبرتلاند و تللا ا
ن وقام یتوانند حه ا یشان حاص  خنواهد شد ولكن خود حه خود منخا یبرا ی وقاونینكنند، چن
 او میشان حاشد كه چون از او اخت منودند و خود را تسلخا یكاو  برا ینكه اتتادخبرتند وگر ا

 ین تفر در اوروز بلرایمشا كه ا یخواهند شد. و  فمت برا ی وقاونیوقخ صاحج چن ند، آنكرد
  رد و عللن حتصلخن جمللس حاضلر شلویلرون آولده در ایلخلود ب ی اتخ كه از ونزذهانیمشا مه

م مشا اتخ بر  رد ن تلفر یلد و ارد اه  خود را دعوت كنخمنوده، چون حه ون ل خود كه تفر توك
ان كردم احواالت یمشا ب ین چند روز برایكه در ا یشود. از  له علوو یچهارم مشا حمسوب و

له  لاهرید كله در رجعلِخ  رلنجلا اجناوخههور و رجعخ بود. تخن حله ا  ن علاو تلریقك یآهذلر و اهك
ه ناو یكند حطور یو شود  یرتد و صاحج عق  و یدر او هبن و ه و نذایركه وانند عاو برزخ قوك

ك شخّ خهن رفته  ین عاو رویكند و چون ا یشتر جلوه ویروز در او بو آثار عق  ك ك روز حه 
ه و وثال و جسن و صاحج قواراتخ كه صاحج عق  و روح و نفس و  ذ حا نه  یعخ و وادك

حاشلد، چنا له در حلدن مشلا  یهاهره و صاحج صدر و رأس و عق  و فلماد ول یو صاحج قوا
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ر رلاو  علاو اتلخ چنا له ح لرتنیمهل راكه حدن مشا هن بر  ذ ین عطوات هسخ. زیمهه ا
 فروودند:

ـــــــك جـــــــرم مـــــــض  ریأ تـــــــزعن اّن
 

ــــو ف  كغــــر یك انطــــ ی  العــــامل اال

 

 ی الــــذنیو انـــ  الكتــــاب املغــــ
 

 ظ ـــــــــــر امل ـــــــــــهرخحأحرفـــــــــــه  

 

كنلللد در  یر ولللر كهلللال او اتلللخ و تلللنید علللررتللل یتلللالگ ذهلللتا چلللون عهلللر تلللو حللله چهللل 
كاهلد و از چهل   ی، پس عهر تلو ولزدیر یرتد و یوه درخخ كه ورنكه چون وختا ا یتالگ چه 
ل و ن علاو بلرود، یلخواهد از ا یكه و نكه وقیتخكند از خود تا ا یكند و اعراض را بر  رف و یتنزك

ل از اع ا ج ُبعد و قرب اع ا و رهاهره. و حه ترت یشود، حعد از قوا یده ورده روح كشرحع یاوك
رود قلللج  یرون وللیللاز آن روح بكلله  یاقللرب و آخللر ع للو رود از احعللد ایل یرون وللیللروح ب یقللو

ل قوایاتخ. ذهتا از ا ن یلد از اخلمنا یده كه ح رت فا هه اتخ صعود ورحع ین حدن عاو، اوك
راكه عصهخ وقام اتف  یرود ز یرون وین عاو بیا ین عاو و اع ایعاو حه آ ان و از جسن ا

تلا آخلر قللج صلعود اقلرب  یج از احعلد حسلورلد حه ترتخمنا یامئه اتخ پس اول اتاف  صعود و
و حعد از  نیق و حعد از او اوام عیل یحسن عسكر فا هه ح رت اوام د و حعد از ح رتخمنا یو

صادق و حعلد از  و حعد از او ح رت وویس رضا و حعد از او اوام و حعد از او اوام او اوام حمهدتیق
اد و حعلللد از او ح لللرت حلللاقر و حعلللد از او ح لللرت او ح لللرت او ح لللرت قلللامئ و حعلللد از  تلللجك

نلد حله آ لان، و حعلد از خمنا یر صعود وراو حسن و حعد از او ح رت دالشهدا و حعد از او اوامرت
كند حه آ ان. پس عاو هرج و ولرج  یآهذر كه در وقام قلج عاو اتخ صعود وی  مهه ح رت

در او  خ هنلوز  لرم اتللخ و علاو روح و عقللیلرللاتلخ كله و ین وقللاویلروز و ا شلود تللا چهل  یول
داشته حاشد و چنان هرج و ورج شود كه وردم ندانند اك  و شرب و  و ذهین یخ كه شعورسرن

ت را نفههند و ندانند لذاس چ چه خوب اتخ وهكتا حه  یسخ و برارنوع اك  و شرب را و لتك
شلان و خا یشلعور اشلدك اتلخ ی ك حقدر وقام خلود  رفتلار شلوند حعیضلخا هر هیشعور انواع ی
ه در بی  و ح رت  ر قلكهتر و كهتر االك  حعیض   رند حه اترافخفروا یاهقدس اور و خیآهذر حا اهك
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 كه صور را حدود حعد از چه  روز.
ان عاو را رشود كه خداوند عاو حن یاوخ ور ترد و ق ینكه چه  روز وخن اتخ تخك ایو ا

فتگانه و هفخ قذ ه از افطك ه از كریس یا از عرش و قذ ه یا از ده قذ ه خل  كرده قذ ه
كننلد  یوان و انسلان را  لرلقذ له چلون دوره  لاد و نذلات و ح ن دهیل. و انیقذ ه از زو كخو 

ن اتخ كه جسد انسان چه  ورتذه دارد. و چلون چهل  ورتذله دارد یشود و از ا یدوره و چه 
ك خ ینكه هر روزخرود حه ا یرون ویآهذر از جسد عاو حه چه  روز بی  جسد عاو پس ح رت

ه خود را بلر ول یو یوراتج عاو را  ورتذه از  دارد تلا روز چهللن كله ورتذله  یكند و از آن وقام توجك
رود. چنانكه روح چه  ورتذه  یرون وید و از عاو بخمنا ید و از قلج صعود وخمنا یو یقلج را  

ل  را بلر ولخلمنا یول یخ را  لرتلا انسلان یاز جسد  اد ل روح  لادخدارد حله ا ید و تعلك  ینكله اوك
برد و  یرون ویرا ب وایركشد و روح ح یرا و نجا روح نذایخو از ا یرود از جسد  اد یرون ویب

ك ده قذ له را خلچهار انه در هلر  یها ن دورهیبرد و از ا یرون ویه را بره انسانرروح نا قه قدت
ل  یرون وللیللكنللد تللا از آن آخللر وقللام خللود ب یولل ی لل رود و چنللان اتللخ انسللان كلله عقلل  او از اوك
كنلد و دوره  یر ولرتل یشود و او حله متلاو یاده وخك ورتذه بر او زخخ تا چه  تال هر تال رل فو

نكه هر ده تال خكند حه ا یو ی انه را   از وراتج چه  یا كند و ورتذه یو د تریقك رآخر كه حسر رت
 كند تا تال چهلن عق  او یوان و نا قه و صعود وركند از  اد و نذات و ح یو یك دوره را  خ

كند  یكند و از آجنا ن ول و یر ورز ترن دوره چهلن را نیر كرده و ارشود و مهه وراتج را ت یكاو  و
ن اتلخ یرتد. و از ا یخ ور تراند تا حه مهان جسد  فول یك ورتذه از وراتج را وخ و هر تایل

شلود حلدن او،  یو خشلك ول ییمنلا یرود و خصلخ  ف  را از او وشاهده ول یكه حوصله از او و
كله  ید و هرچله از حلدك خلمنا یروح از حلدنش صلعود ول ی رلحلكه او ولرده اتلخ كله حله انلدك چ
ل عق  حه او تاب ین ولش متام شد جتاوز كند از آن وقاو وقخ هرج  خ آنرده بوده در  فولیكه اوك

ه او اتخ تریقك  گر هركیسخو ورج او اتخ. و د ل او. چنان بود عاو و تریق حقدر وادك كرد تلا  و تنزك
راكه عق  ك ك در یو كهال عاو بود ز یتالگ آهذر رجعخ فروودند وقام چه یكه ح رت   قیتو
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ل كرد تا اخآن بود و از آن وقام حه تدر شود  یمتام شد، پس هرج و ورج و نكه عق  او حكیلك خج تنزك
ه در ب صور    را كهرند اترافخفروا یند و اور وخفروا یاهقدس ن ول اجطل و خیتا چه  روز و اهك

 صع  را حدود.
ا ب ن عاو حه شلك  ی در امیاوریر برج او را ا ر تعذرن اتخ كه تركیصور ا یان از برایو اوك

ك خاش حاشد و  اتخ و وثلكخ اتخ و او را دو توراخ اتخ در لِج ته او كه دو  وشه یصنوبر
خ كه نفس اه  آ ان توراخ ات ی  ذرتوراخ در  رف حاال اتخ و در آن توراخ حه عدد  

 نیك توراخ او حه  خ زوخاز وطجكه و اه  آ ا ا وتعل  اتخ و  یكخك از توراخها حه خهر
تللوراخ دارد و هللر  یو حبللر یوان و نذللات بللرك رلل  انسللان و حرللاتللخ و آن تللوراخ حلله عللدد  

ل و صلور صلع  ولیلحاشلد. و ا ینلا ولخاز ا یكخوتعل  حه  یتوراخ نلد. پلس خ و ین را صلور اوك
لله تللطم  حلله اوللراتللراف كنللد پللس وطجكلله  یخللود را حلله وطجكلله ولل ی رونیا علل نهیاهلل عللل ر اهك
  ررتد پس اتراف یو  نداینیز چنر ننیزو ین اتخ هطكخ وطجكه. و در رویند كه اخ و یو

ل از آن توراخ ینفس را حاال و شلود و  یده ور  ارواح كشر اتخ  نیكه حه  خ زو یكشد اوك
  ارواح اهل  رلكه حه  خ آ ان اتلخ   ی  اتخ و حعد از توراخرعًا ع راجرقاحض ارواح  

  رل  اتلخ و حعلد ع راجرلعًا ع راجرز قاحض ارواح وطجكه  رشود در صور و ن یده ورآ ان كش
ن اتلخ یرد و ارو یز ور  هن نر  را و خود ع راجر  و جذراجركاجر  و وركند اتراف یقذض روح و

رد. رلو ی اتلخ ولنیهرچه در آ ان و زول عینخوات و االرض السه و معو ون یفكه خدا فرووده 
اتلخ صلاحج وللك در  یكل ومیـملـن امللـك ال كنلد كله یول اهلل ندای ا حا لسانراهلل العل پس ذات
 یاز بللرا هّلل الواحــا القّاــار دخللاهلل  و كللس نذاشللد كلله جللواب دهللد، پللس حللاز لسللان چراوللروز؟ هلل

ار اتخ. پس چهارصد تال حله ا كنلد كله كل   ینكله خلدا اولر ولخ لور اتلخ تلا ا نیلخداوند قهك
ح ول آورنلد  ی، و آ ا لا را ولدیر را كشلنی زولمیكشل یو ولو ّنـّا االرض وـّاا  كننلد  یارض را وسلطك

وم تغـّال االرض یـد خلفروا یگر چنا له خلدا ولخد یك را حه نوعخند هرخمنا ی و حدل ونیك زوخنزد
 و آ ا ا را در نین زویر از ار را غنی زومیل كنكه حد یروز عینخ اتخر االرض و السهوات وط یا
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ش یل تارنلد. و ا یو كنار و السجّل للكتج یكط چند آ ا ا را در هنی  ی و ومیچیهن بر ن تلخك
 را نیاولخ نلدارد و زولرق یخ از بلرارلا اتلخ و قاحلرن دنی  ای النین اتخ كه آن آ ان و زویا
ن یلا یولردم تنل  نذاشلد و از بلرا ینكله جلاخاكشلند حله جهلخ  یكنند و آن را و یگر وخد ینوع

تن ـذوا وـن  اوعشـر اجلـّن و االنـس ا. اسـتطعمت ا.خ و فرولوده و ّنـّا االرض وـّاا   وطلج خدا فرووده
تن ذو. ااّل حسلطا.  روه جن و انس ا ر اتتطاعخ  یا عینخ امطار السهوات و االرض فان ذوا ال

د وگلر حله رل كننید چنلرلتوان ید و منلییلپس نفوذ منا ،نید در اقطار آ ان و زویید كه نفوذ مناخدار
تر كنند یف ور را تلطنیتلطنخ. و زو شود  یصاف و عینخ ا عوجا  و ال اوتا  هیف یماعا  م ص ا  ال

شود خبطف  ی ونیآفتاب حه زو یواند و رو یمن آن حایق یبرا یو حلند كه پسیت ی حه قسهنیزو
له سلخ وگلر وجلهرگلر نخد  اتلخ. و كیسلنیآن زوان كله پشلخ او حله زول اهلل  انلد تلطم اهلل و اهك

حا آن ب ر واران  یررو عدد وجه را حگ   هالك ااّل وج ه كّل ی خوای یاهلل چنا ه و ن وجههیعل
هلن رفتله  ین رویلپلنج و ا« هلا»تله و « میجل»شلش و « واو» یمینكه حگلوخشود حه ا یوقاح  و
ه و فا یشود حه عدد   یچهارده و ن اتلخ كله خودشلان یلن. اهیاهلل علل زهرا تلطم ههآهذر و اهك
گر فروودند كه خدا اجل ك از تللطنخ اتلخ خد یثخز حدرو ن غ .یحنن ونادو. و حنن جمفروودند 

اتللخ از  ك صللفیتخللن تلللطنخ یللنكلله اخحلكلله تلللطنخ نقللّ او اتللخ چگونلله نلله و حللال ا
ه صفات شان خا نا   اتخ ولكن حه ااهلل. پس خد ن اعظن صفاتهیاهلل عل اند تطم اهلل و اهك

پلس اهّلل النـا و  ا لسـا.خـك یـالسالم عل خوای یارت وخاهلل و در ز شانند لسانخنا   اتخ و ا
را حدولد.  د كه صور ثایخفروا یشود و حه او و ی  زنده وركند و اتراف یاهلل اتخ كه اور و لسان
ل كله ول ی ولینیحله پلا عینخشود،  یده وركه حه آتش دو یدود حطور یپس و دولد از  یدولد و اوك

شوند و حعد از توراخ  ی ردد و زنده و یشان بر وخ  اه  آ ان حه اجساد ارتوراخ حاال ارواح  
اًل روح اه  زو یشان بر وخ حه اجساد انی  اه  زور ارواح  ینیپا ل كه اوك  را نی ردد بر خطف اوك

ه چنا ه آفتاب اوِل  لوع او نور حه تر ن اتخ كین ایًا روح اه  آ ان را. و تخك ار رفخ و ثان
وار اتخ چنلان اتلخ یز از تر درشود حه ارض و آخر غروب او ن یتاحد و از آجنا هپن و یوار وید
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ل حله صلور ول یو یات جارروث  صور كه هرچه ح یثروثًط او از ح تاحلد و از  یشلود عنلداهلل اوك
و ولثلش آن اتلخ كله چلون صلور  لردد  ی آخلر ولوت حله او بلر ولنیشلود و مهچنل یصور هپن ول

او اقرب حه وذدء اتخ و الطف و اتف  او احعد اتخ و اكثف، شك   یاتخ و اعط یصنوبر
او اقرب حه وذدء اتخ و الطف و اتف  او احعلد اتلخ و  یاتخ و اعط یز صنوبررقلج هن ن

هات قرار و ل نطفه كه در رحن اوك قه از دهانر  یاكثف. و چون اوك وادر داخ   رد و دو وَلك خطك
 یكه در كهون نطفه اتخ خلقخ او را بر وجه اقت ا یا عهروخد خشوند كه آن ز یدر رحن او و
او حگتارنللد تللا خلقللخ او متللام شللود و هللر  یاو را در جللا یاز اع للا ینللد و هللر ع للوخنطفلله منا
ل  یاو را در جا یاز اع ا یع و خود حگتارند تا خلقخ او متام شود و ناقّ نذاشد، پس اوك
 ی تارند از بلرا یگر وخآن  ف  وقام قلج او اتخ و حعد نطفه د ی تارند از برا یكه و یا فهنط

را كله  یرا كه اقرب اتخ اقلرب و جلوارح یكذد او وهكتا جوارح یگر از براخدواغ او و نطفه د
ل  یخود و یك را بر جاخاحعد اتخ احعد تا آخر اع ا هر  تارند و چون خلقخ متلام شلد حله اوك

ج كله  تشلخ تلا رل ترتنیشود قلج او اتخ و حعد حه مه یده وراز خلقخ او روح دو كه ی رچ
كله روح از او  رفتله  كله احعلد اتلخ از مهله اع لا. و در وقلیت یآخر قطعله خلقلخ او از ع لو

ل ع و یو  یدارد آن ع و احعد اتخ و آخر ع و یكه روح از او التفات خود را بر و یشود اوك
ل ح یرا بر وكه روح از او التفات خود  ات حله ردارد قلج اتخ، ذهتا صور هن چنان اتخ و اوك

  رللرود. و حللا ن صللور قلللج وللمون اتللخ كلله   یات از او وللرللرتللد از وذللدء و آخللر ح یاو ولل
ل در آجنا    ورف شود حه ا لراف و چنا له صلور دو تلوراخ  یشود و از آجنا هپن و یوضات اوك

نًا و مشااًل و رمیو قلج كاو  هن دو  وش دارد هن دو  وش دارد  دارد چنان اتخ قلج  وشیت
لل  حلله آ لان اتللخ و  للوش نیمیلل لوش  ل  حلله ارض اتللخ. و وذللدء  خ او وتعلك   رللسللار او وتعلك

ج از دو جهخ اتلخ جهلیت یئرراكه هر شیوضات قلج ومون اتخ زرف له و جهلیت وركك  ولن ربك
ه غ آ ان او اتخ  جرج اتخ و جهخ ون نفسه شهاده اتخ و غرون نفسه. و جهخ ون ربك
ن عاو را خدا یك قذ ه چنا ه اخد ُقه قذ ه حاشد و شهاده خج حارو شهاده ارض او اتخ و غ
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ن ارض یك قذ ه از خاك كه اخو  هفتگانه و عرش و كریس یاد كرده از ُقه قذ ه از آ ا ایا
ر رللاو ن نللوع اتلخ خلقللخ وطلاب  عللاو چنا له ح للرتیلز حلله ارلانسللان ن یاتلخ. پللس از بلرا

 روودند:ف
ـــــــك جـــــــرم مـــــــض  ریأ تـــــــزعن اّن

 

ــــو ف  كغــــر یك انطــــ ی  العــــامل اال

 

 ی الــــذنیو انـــ  الكتــــاب املغــــ
 

 ظ ـــــــــــر امل ـــــــــــهرخحأحرفـــــــــــه  

 

ه  ز دو جهخ اتخ و نه قذ ه او كله آ لایرو او را ن ه عاقلله و قلوك ه عاهله و قلوك اتلخ قلوك
ره و وتخ  نیاتخ و مه ك قذ ه اریضخات اتخ و رد و حرله و فهن و وهن و خوف و اوروتفكك

ك خلن جسلد او آن یلج او اتلخ و ارض او شلهاده او اتلخ و ارلاو غ یجسد اتخ و آ ا لا
وـن جـا  حاحلسـنة فلـه عشـر اوثاهلـا و وـن جـا   دخلفروا ین اتلخ كله خلدا ولیلقذ ه اتلخ و از ا

مفااماحك وـن حسـنة مفـن اهّلل و واامـاحك  دخفروا یگر وخد ییو در جا ااّل وثل ا یزجیجة فالیحالس
كه حه تو برتلد  یكه حه تو برتد از خدا اتخ و هر  ناه یا هر حسنه عینخ جة مفن ن سكیسون 

ن آن یلخ شلخّ اتلخ و ارلك قذ له اتلخ و از انخلن یلجه اراز نفس خود تو اتلخ. پلس تل
ل حه قلج ومون  یكه از وذدء حه اشخاص و یضرسخ. و آ ه فراز وذدء ن ض حا ینرف رتد اوك
ه ا یو ج اشخاص حاشد و از جانج ررتد كه غ یو حه اه  آ ان ودد ورتد و از جانج ون ربك

نلد و خرا كه اجسلاد از جسلد اویعًا زخنًا و تشرخ كه اجساد حاشند تكونیون نفسه او حه اه  زو
نذلود و خلدا  یچ ووجلودرند چنانكه ا لر او نذلود هلخن خلقخ تاح  وجود اویارواح از روح او و ا

ك  ند چنا له خلدا فرولودخ تاح  وجود اونیان و زومهان را خل  كرد و حس و مهه اه  آ  لـوال
آهذللر ا للر تللو ی  ین اتللخ كله ایللرش ارلش و تفسلختللأوملارلقتــك  ملارلقـ  االفــالك و لــوال عـّ

خل  كردم كه تو  و عریض یا راكه شهادهیكردم ز یخل  من یا نه شهادهخج، هرآردر غ یبود یمن
كنزا  ل چنانكه فروود  یشناخته شو و ا لر  اعـرف یاعرف فخلق  اخللو لك احغغ  ا.ا  فیكن  

نه خنذود هرآ ن اتخ كه ا ر قصد ون وعرفخ عیلیلش اختأو عینخكردم،  ینذود تو را خل  من عیل
ت من ر خلن از یحله ولردم چنانكله در غلد را حشناتلای نكه عیلخفرتتادم بر وردم تا ا یتو را حه نذوك
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ّبك و ا. ملیواانزل ال ا الرس ل حّلغهیااخآهذر نازل شد كه ی  یبرا پس  ت عل مفاحّلض  رسالته ك ون ر
و حله ا لاع  یا ش رتلالخ نكلردهرتو پس تذل كرد خدا كه فروود ا ر نرتای خطاب حه نفس نی

 خلوای یارت ولخلن چنا له در زیلآهذر اتخ و ثاحخ اتخ ایر نفس  راو ح رت عه و تینك رش
نلخ رمشلا و انلوار و   یدهلن كله روحهلا یت وشهادنتكن واحا  یاش ا اّ. ارواحكن و ن ركن و  

ه تذل یكخمشا  عًا چنا له مهله خنًا و تشلرخ تكونیسخ حكنند بر كاولخش رتالخ حاراتخ. پس اهك
د واتطه وجود خل  حاشند و خنًا حاخاند تكو ن خزاجن  تاردهیشان را در اخاترار اركان را و علوم ا

 خدا و خل  حاشند و خل  تلاح  نیا واتطگان وابنخ تا انیبرتانند آن وتاجط اركان را حه كاول
نذلود و خلدا مهلان را خلل  كلرده چنا له خلود  قتًا كه ا لر او نذلود خللیقروجود ومون اتخ حق

دو  نی انیب ح  اتخ و خل ، ثالیث عینخرمها یفها و ال ثال  ایحو و رلو ال ثال  ب دخفروا یو
آهذر صور اول اتخ یآهذر و قلج  یلج  سخ. پس قلج ومون اتخ از شعاع قردو ن نیر ارو غ

اتللخ حلله واتللطه قلللج وللمون و او شللعاع قلللج وللمون اتللخ و قلللج وللمون  یو صللور، ههللور
وضلات و ارواح آجنلا اتلخ و او اتلخ ررات و فرل. و مهه خیاتخ از او و وذدء و ونهت یشعاع

ل واخل  ل روح حرنیالنذ اهلل و خامت اوك ه قلج  ف  تعلك  . و چون عاو حه ونزله  ف  اتخ و اوك
ل حه ین عاو نور قلج  یرد ذهتا ار  یو آهذر اتخ و صور هاهر آن نور اتخ. پس مهه ارواح اوك

ات و ولوت علاو در رلن اتلخ كله حیلدارد. پس ا یرد و آخر از قلج تعلك  بر ور  یقلج تعلك  و
اوخ رقنكه خدا خ، صور اتخ. و چه  روز قذ  از ایصور اتخ و از صور اتخ و وذدء و ونهت

پا منا د اتلخ و رحلارد و رنل  او تلف یشود و یاتتشهام و وین ید كه از او بوخشد د حارایخرا بر
ده شود حاوراهلل و روح در احدان حتاحد. پس چون تر بر رنكه صور دوخكند تا ا یاحدان را كاو  و

صلد تلال در رتشان رو كند كله خحه ا نند و دهشیترگر بذخد یو نوع دارند از قذور عاو را نورای
پا شده اتخ. پلس ردارند كه ق یقذر وعطك  اانند. پس مهه عاو كه ورده بودند تر بر و اوخ بر

ه  یله را ورد ونذر وتخفروا یخداوند عاو و ه دارد كه هر پلك  تارند در عرصه حمشر و آن ونذر هزار پلك
ه تا پلكه یك جواهرخاز  آخرت راه  یتال از تاذها هزار یا اتخ و خود ونذر از نور اتخ و هر پلك



 

538 

 

صدهزار هفته و هر هفته صلدهزار روز اتلخ و  یصدهزار واه اتخ و هر واه اتخ كه هر تایل
آخرت  ین عاو اتخ كه ات ایتال ا كخوقاح   صدهزار تاعخ اتخ و هر تاعیت یهر روز

دوند. پس  یهزار تال و ا هر تاعیتخدوند،  ین عاو ویهفتادمهسر ا حدوند كه آن اتذان هر آی
م رلنند و ح لرت اورنش یروند تا حه عرشه ونذر و یاز ونذر حاال و آهذریح رت   له دوك ر در پلك

ر و بلر او نوشلته اتلخ رلدهلد حله دتلخ ح لرت او یآهذر عَلن محد را ویستند و ح رت  خا یو
اهّلل حمّمـا رسـ ل الـه ااّل ه اتلخ كله   یو از بلرا اهّلل ویل اهّلل عـّ ال لل  خرلاو هفتلاد شلقك  و نیلل  اوك

ه آن    وخر ین در زیآخر رانند حله حمشلر، و ازدحلام  یحاشند و وطجكه ك ك خملوق را و یك شقك
قدر آن عقذه  رتند حه آن عقذه و آن یاتخ در كنار حمشر كه و یا خواهد بود! پس عقذه ییغر
علرق تلا  كننلد كله یقلدر علرق ول افتنلد و آن یگر ولخكلدخ یشلان كله مهله بلر روخكنلد بلر ا یو یتنگ

ر یگرخشان كه هر كدام از دخبرتد حه ا د و ندایخآ یدهنشان و د از هلر كله رداشلته حاشل یتكدك
 اتلخ كله هلر كلس از كیسل ین وقلاویلد. و اخلحگتر یگر را تا حه زودخكدخد رحاشد پس عفو كن

نكه هر كس زودتر عفو نكند از برادر خكند حه ا یا ح  خود را وخداشته حاشد وطالذه  لج   لی
ار ركنند خداوندا ولا حسل یعرض و ن تال در آن وكان ااند و حعیضیخود، حسا حاشد كه چند

شللان را؟ حعللد از آن خداونللد عللاو خ ایمی از دتللخ وللردم، پللس چگونلله عفللو منللامیدرخ كشللخللاذ
گلران و خنلد از دخشلوند و عفلو منا د تلا رایضخلشلان عطلا فرواخن قصر از قصور هبشخ حله ایچند
لرند و  خآ یحمشر در و ین قصور. پس در صحراید حه اخمنا یشان وخهلن را از ا تطیف  و نی  اوك
نند و رنشل یآهذر در عرشه ونذلر ولیحندند در برابر ونذر حه هزار صف و ح رت   ین صف ویآخر

م و اوامرح رت او ه دوك م و ت ر در پلك ه توك هرحسن در پلك ه چهارم وهكتا اهك و  دالشهدا در پلك
هخنقذا و حعد جنذا هرا و حعد رحعد انذ ه یا ك در پلك آهذر یله نشسته و ح رت  رونذر وت یها از پلك
 لوش و حلواسك خلود  یشلان حله متلاوخ  اهل  حمشلر حشلنوند و ارلخواننلد كله   یك خطذله ولخل

له آن ب ر واراننللد. پللس حعللد از آن مهله اهلل  حمشللر در پللا ك ولل یوتوجك نند و رنشلل یونذلر حطللور تللورك
اعهالشلان در  یهلا نلا ناولهخشلان را و مهله اخخبوانند ناوه اعهال ا ا ح رت چهخونتظرند كه آ
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لخ را كله كلخلمنا ینلد. پلس خلدا اولر ولخدتتشان اتخ و ونتظلر حكلن خدا  یدهارلد خلازن ج ك
خ را بر داشته و حه خدوخ   و از  یوَلك تو چه ولك یند اخفروا یرتد و ح رت و یآهذر ویج ك

كنلد ولن خلازن  ی؟ علرض ولیز رن نظافلخ و پلاكیله اچه تو را خل  كرده خداوند علاو حل یبرا
خ را خلدا بلرا یدهارنك كلخهبشمت و ا . پلس یحلده یتلو فرتلتاده كله حله هلر كلس خبلواه یج ك
ان خلود و رعرد حله شلخلفروا یر كراوخ ور. پس ح رت اود حده حه عیلخفروا یآهذر ویح رت  

 ید حله جهلمنك بذرنلد. و حعلد وَلكلد هر كه را خبواهنلد حله هبشلخ بذرنلد و هلر كله را خبواهنلخفروا یو
چله خلل  كلرده؟  ید تو را خدا بلراخفروا یآهذر ویآهذر و  ید حه خدوخ  خآ یاهنظر و هخار كررحس

ام حله خلدوخ تلو تلا حله هلر  جهلمنك را آورده یدهارلنك كلخكند كه ون والك دوزخن و ا یعرض و
ر رللاو . پللس ح للرتیلدها را حلله عللرللنللد حللده كلخفروا یآهذللر وللی. پللس  یحللده یكللس كلله خبللواه

راكه شأن ید تا هركه را خبواهند حه آتش بذرند زخفروا یدهد و و یند تا حه دوتتان خود وخفروا یو
ه اج ك از ا شان اتخ خا ین اوور از شأن نوكرهاینكه اخند و حال اخن اتخ كه تلطنخ منایاهك

اشللهاخز ارللو ن ام و فخك زخ هللر كلله را كلله كننللد در هبشللخ و دو یاتللخ كلله داخلل  ولل ییشللان را خللدك
هبشخ و جهمنك عطاكرده حه ون  یدهاركلح اجلّنة و النار ی  و اتیاعطخواهند چنانكه فروودند 

كّ ار عن ا یفیالق دخفروا یاتخ و خدا و كّل  د و عیل یا عینخا یج ّّن  د در جهمنك هر خندازیب حممك
سلتند و خا یول اولخ هلزار صلفركه قاحل  شلفاعخ هسلتند در روز ق را. پس خلیق یكافر حاعناد
كن و یاب اخللــو الــخــا دخللفروا یدالشللهدا اتللخ چنا لله وللرن هللزار صللف حللا تیلل  ارللحسللاب  
  رك صف را حا  خد و خفروا یشفاعخ و ییو  صد و نود و ُقه صف را حه تنا كنیحساهبن عل

ن عاو یدالشهدا اص  خ وع اتخ و چنا ه در اررا كه شفاعخ از خ وع اتخ و تیا، زرانذ
اهلل چنا له مهله  شلانند لسلانخز اراند، ذهتا در آن دار جزا ن شان بودهخا اتخ نا   اردن كه دار

ك و حا خ وع و خشوع نشسته ونتظر ارونذر وت یخل  در پا ا چه حكن خنند كه آخله حطور تورك
روز  و آن و رشع  االموات للرمحن فالتسهع ااّل مهسا   شان از جانج آن ب ر واران.خشود درحاره ا

آهذر یاز   شان. پس حعد از آن اشاره ا ایلخنَفس ا یشود وگر صدا یده منرشن یدا از احدص
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  ران اركلان و نقذلا و جنذلا تفصلرن در ویكند كه ا یحرف اههار و كخر راو شود. پس ح رت یو
شلود چنا له هلر كلس حله زحلان و  یشان خوانده وخاعهال ا یها   ناوهی  خطرشود كه   یو

كتاحنا د خفروا ین اتخ كه خدا ویند ایب یهد و وفه یلآخ خود و  عینخكن حاحلو ینطو علخهذا 
كّنا د خفروا یاهلل. و و ند كتابخ، نقذامیرره را حگخن آی اتخ كتاب وا، و ا ر حا ن انیراهمونراو اّنا 

كنمت تعهل .  كله ولا  د حه درتلیتخ و ین كتاب وا كه حا مشا حه ح  تخن ویا عینخنستنسخ وا
كّل  دخفروا یر ورز در شأن ح رت اورد حه آن. و نخكرد ی آ ه را كه مشا عه  ومیكرد ینسخه و و 
توان نقذا را  ی. و ومیا  احصا منودهنیرا وا، در اوام وذ ی رهر چ عینخ نیاوام وغ ناه یفی  احص ی

حه وث  ح رت فا هه و آ ید تا ز اخفروا ی  فخ. و حعد خداوند عاو اور ونیاوام وذ ه رتلوقرك
كنلد  یحمشلر و نلدا ول ینلد در صلحراخآ یه ولیو خد یسر وادر عمیدختر وزاحن زن فرعون و ور

خودتلان را كله زنلان حلا فا هله  ید چشههارا اه  حمشر بروشخ و آ ان كه نیان زوراز و یوَلك
سار او خ و نیمیكه صد هزار وَلك در  د در حمشر در حالیتخآ یند. پس فا هه وخآ یآهذر ویدختر  

ه كه ا رتد از جانج خداوند ربك  یو نكه ندایخستد در حمشر تا اخاشند. پس حاح فا هله  یالعزك
ی یكند كله خداونلدا ول ی؟ پس عرض ویتاز ین منیچرا هبشخ را و  كله حله ولن  خلواهن علزك
ه در رتلد كله  یا كراوخ فرووده ا خلبر مهله اهل  حمشلر هلاهر تلازم. پلس نلدا از جانلج ربك العلزك
. پس ح رت فا هه هر یشو قدر كه خود رایض شفاعخ كن، آن یخواه یو فا هه هر كه را

د و مهله را بلر خلمنا یده، او را شفاعخ وردالشهدا حه او رترحه جهخ ت یكه را كه اندك خ وع
 تارند. پس  یشان حا وطجكه صدهزار  انه و خود او رو حه هبشخ وخنشاند و ا ینور و یشترها

كنند عقج تر خلود و حله اهل  حمشلر نظلر  ی ردند و نظر و یبر و اند را كه شفاعخ كرده دوتتای
شلان كله مشلا خرتد حه ا یو اند. پس ندای كه داشته كنند حه دوتتای ی  ورو یكنند و اندك یو

قلدر شلفاعخ   ردنلد و آن یشلان بلر ولخد. پلس ارلد شفاعخ كنرد و هر كه را خبواهخز بر  ردرهن ن
 یومون تو روز ی كه انیاز ومون یكخد حه خ و یو كیس كنند كه احصا نداشته حاشد. حیتك  یو

آن ورا شفاعخ كن، پس  یحه ازا یا وار خانه ون نشسته و خنك شدهیه دخهوا  رم بود در تا
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 ترانلد و صلرا  عكلس  ی  ومونلان را از صلرا  ولرلكند و ح رت فا هله   یاو را شفاعخ و
 لترد وثل  بلرق  یول نلدارد حله آی ییلچ ررخ هلخر اتخ و هر كس كه در والرخ ح رت اوخوال

یف تنلد آ لا خ  حله والخكه اندك وا واند و حعیض یداشته حاشد بر صرا  و الو  و هر كس كه توقك
لنلد و  عل یروند در صرا  و  ع یكندتر و  ترنلد و  یشلان ولخان ارلگلر از وخد یدر صلرا  وعطك
كله هلاهر ایرتد ز یمن چ تعیرگر حه آ ا هخد نلدهركتر و از مششلخحلار ن پل  صلرا  از ولویلرا تلر  ر بخك

 ر اتخ.رخ ح رت اوخاتخ و حا ن او وال
 ّّ  نیحمّما و آله الطاهر اهّلل عّ و م
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 «وچ ارم ووعظه چ ل»
 

 میحسن اهّلل الرمحن الرح
ّّ نیاحلهـا هّلل رّب العــامل  اعــاا ن و  ن و لعنــة اهّلل عــّیحمّمــا و آلــه الطــاهر اهّلل عــّ  و مــ
ن ی و االرـرنیف اجل ن ون اجلـّن و االنـس وـن االولـ یعهتن و ونكریش  حقوم ن و نام اام 
 ن.یوم الای ایل

كتاب حمكن رود و رااونا عامل جّل  كـّل فرمـة وـفن  اج ـة » ا:خفروا یشأنه در  فلوال ن ـر وـن 
وا موو ن اذا رجعوا الین و لیالا ت ّق وا یفیل  «ذرو.حین لعّل ن هینذر

ه  اهر ام احوال ههور وخن ایچون در ا كلردم و كلطم  یان ویمشا ب ین را برایرجعخ اهك
د متللام دوتللتان خللود را خللعه روز جللزا در عرصلله حمشللر در آرشللد كلله چللون شللف ینجللا ونهتللخحلله ا

مشلا  یان منودم بلرایكند و ب ی تراند و داخ  هبشخ و یشان را از صرا  وخكند و ا یشفاعخ و
اتللخ حللا ن. هللاهرش از وللو  یوقللاو اتللخ هللاهر و یصللرا  دو وقللام اتللخ وقللاو یكلله از بللرا

ندهرر تركتر و از مششخحار  دخفروا یر اتخ كه خدا ورخ ح رت اوختر اتخ و حا ن آن وال زتر و بخك
اتخ كه حا ن او رمحلخ   حاینیراهمونراو عینخه الرمحة و ااهره ون مغله العذاب یحاب حا نه ف

ا  حطور اختطف وراتج خلود خ وردم در صررد كه  عراتخ و هاهر او عتاب اتخ. و حدان
نكله هلر كلس خشلوند تلا ا یاز صرا  ترنگون در آتش و وذدء و حعیض یند حسوخمنا یحركخ و

شلود.  یشان تمال منخشود و از ا ی حا ح رت فا هه داخ  ونیشود از ومون یداخ  هبشخ و
و كلافر و وشلرك و ونلاف . پلس خلدا حله حسلاب  واند وگلر ناصلی یكس در حمشر من چرپس ه
تللاه  آهذللریاننللد وگللر ح للرت  خا وانفسللاه وانفسللاه  ورللرتللد و مهلله انذ ی  وللیللطخ كلله وااوك

تاه ل كیسلخ و وااوك اتلخ كله  كنلد ح لرت نلوح یكله خلدا از او تلمال ول ان اتخ. پس اوك
و ولرا  یدرشلان رتلانخخلل ، آن را حله ا ی حسلومیآ ه تو را فرتتاد یا از براخا نوح آخد خفروا یو

دم حه خلل  آ له را كله ولأوور بلودم. ركند كه خداوندا رتان یپس عرض وا نه؟ خ یدرشناتان
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خلواهن. پلس نلوح  ین وطللج شلاهد ولیلسلخ بلر ارا نلوح شلاهد تلو كخلدر رتد كله  پس ندای
ن وطللج یلبلر ا یتو شوم، تو شاهد یكند كه فدا ی و التهاس ورنیالنذ رود در خدوخ خامت یو

ار و محللزه رللآهذللر، جعفللر  یفروللا. و ح للرت   دم آ لله وللأوور بللودم، پللس وللرا نصللرتركلله رتللان
ن یراكه او اج ك از ایفرتتد ز یاحخ خود خدوخ ح رت نوح وردالشهدا را حه شهادت از نرت

كله ایا وقاح  حاشد زراتخ كه حا انذ عته یو اّ. وـن شـ آهذرنلد چنا له فرولودهیان  رعرشلان شلخرا
ار صلاحج عظهلخ ران آن ب ر لوار حسلرعرشلو  لیاسـراج ا  حـنیكانغ علها  اّویتو فرووده  میالبراه
دند از ورتذلله جعفللر و تلللهان، ح للرت فروودنللد اوللا جعفللر رحاشللند چنا لله از اوللام  رتلل یولل

ر تللهان در هلر یك از نظلاخلانلد هر نیه و مهچنلرلاهلل عل وقام اتخ و اولا تللهان فصلیلك  صاحج
كسـلها.  ن یفونس بن عغاالرمحیشان وث  تلهانند چنانكه فروودند خاز ورتذه ا یعصر عصـره 
شلوند،  ین ب ر لواران هلاهر ولیلاز ا یكخآهذر یحعد از هجرت   كصد تایلخپس در هر  عصره یف

 یزدمهرن تلنه صلد تلال تلیل لله ا انلد از آن ر تللهانیوقام اوام عصرند و نظا كه قامئ كسای
وقاوه و  اهلل اعیل امحد احسای خرسخ تال  تشته و دوازده نفر قذ  از شخاتخ كه هزار و دو

ه از ونذر رر تلهان اتخ و در تیاز نظا یزدمهرخ تراخللد اعطوه بودند و تركار ش رف  یف زده پلك
اتلخ كله وطجكله غلطظ و شلداد كشلان كشلان  ن وقلیتین ب ر واران اتخ و ایا یله جاروت

 لرف آفتلاب هلن  كنلد و از آن ید ولخحمشلر و حلرارت خلود را شلد یآورنلد در صلحرا یجهمنك را و
رد هرچه ر  یشود و و ید وخار شدركند و حرارتش حس ی ونیخود را حه زو یشود و رو یك وخنزد

  را كه در حمشرند.نیراهمونراز دمشنان او
شللان خا یانللد از بللرا انللد و داخلل  در صللرا  شللده افتللهخكلله از حمشللر جنللات  و اوللا كسللای

تلخ كله آن را عقذله از ا یواننلد. ولثًط در صلرا  وقلاو یول یك در وقلاوخلاتخ كه هر  وقاوای
نكه برتد حله عقذله زكلات و خ ترد تا ا ین عقذه ویمناز را كرده از ا ند و ا ر كیسخ و یمناز و یبرا

وانللد وهكللتا حلله عقذلله مخللس چللون  ی للترد واالك ولل یولل ا للر زكللات را داده اتللخ پللس حلله آتللای
ك از اعهللال خللهر نیوانللد. و مهچنلل ی للترد واالك ولل یول رتللد ا للر مخللس را ادا كللرده حلله آتللای یول
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واند  ین وقاوات كه وتعل  حه او اتخ ویاز ا یكخصاحله را كه وأوور اتخ ا ر نكرده حاشد در 
پا راه ورحاشد كه وث  ح یو حسا حاشد كه نشسته حگترد و حسا و  رود و حعیض یوانات حه چهار

و اواور  راترن حسنات و خیكه ا افتند در آتش و حعیض یر در ویحه ز روند و حعیض یحه تر و
انللد و در صللرا   افتللهركلله از حمشللر جنللات ن  ترنللد و آن كسللای یانللد وثلل  بللرق ولل را عهلل  كللرده

ك خنكه هرخاندازد در حمشر و بر صرا  تا ا یوقنعه خود را و اند پس ح رت فا هه وانده
 شوند. یرند و داخ  در هبشخ ور  ین وقنعه ویشه اخدتخ حه ر

هلزار تلال اتلخ   صرا  اتخ كه تلهنیكه در ب یا هوانند در عقذ یگر وخد و اوا حعیض
رود و هزار تال راتخ و هزار تال تراحاال اتخ  یج و رو حه جهمنك ور ول او، هزار تال تراش

خ ح لرت خراكه ا ر حه والیكو خواهد بود زرشان نخن عقذه  تشتند عاقذخ ایكه از ا ییو آ ا
رتلد و اولام او، او را داخل  هبشللخ  یان منلشللخن علتاهبا حله ایلك از اخل چرانلد هلل ر ثاحلخ بلودهرلاو
خ و نار و او اتخ كه ویكند. ز یو  یهـذا و ذر یرـذد حله جهلمنك خفروا یراكه او اتخ قاتن ج ك
كنلد در هبشلخ و هلر كلس را  ین را و وا لتار آن را، هلركس را خبواهلد داخل  ولیر ارحگ عینخ هذا

 كند. یخنواهد داخ  من
ا نسذخ حه خدا خان وا بر ته قسن اتخ، رعران شد اتخ كه اوام فروودند  ناهخو حد

كله نسلذخ حله ولا  ان ولا دارد. و اولا آن  ناهلایرعرا نسلذخ حله شلخلا نسذخ حه ولا دارد، خدارد، 
شلان پلس ولا خكله خلدا دارد بلر ا ، و اولا حلیقك میكنل یشان عفو ولخ بر امیكه وا دار اند و حیقك  كرده

ان رعرر شلیان وا بلر تلارعرر شیكه تا  ا، و اوا حیقك  ترد از  ناهان آ ی تا خدا ومیكن یالتهاس و
ز رلنلد از آ لا. و نخشوند و عفو منا  تا رایضیمیفروا یشان ثواب عطا وخقدر حه ا گر وا دارند، آنخد
آهذر اف   یر در جاوه خواب ح رت  ردن ح رت اورنفس كش كخد اتخ كه ثواب خحد

كننللد بللر  یر را قسللهخ وللرلل للرت اودن حرنفللس كشلل كخلل و ثللواب نی  ثقلللرللاتلخ از عذللادت  
كله  ر حله كسلایرلاند ولكلن ح لرت او شان را از آ ه كردهخكند ا یخ وخان و كفارعران شرعاص
ح دهند آتش دوزخ را از رشوند حه جهمنك و ترج د كه رایضخمنا اند چنان ترزنش خ كردهروعص
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د و از اعراض نواصج نخن آتش ترزنش، و حعد از آن هركدام را كه خبواهند داخ  هبشخ منایا
ان تا وقاح  شود  اعخ رعرك از شخقدر آن نواصج را فدا كنند بر هر  ار حاشد و آنرشان حسخبر ا

شان را داخ  در خان اتخ و حعد ارعركه حا ش عریض كه بر آن نواصج اتخ حا وعای عریض
خ منا  ند.خج ك

 نیحقدر وتعخ زو او یآهذر كه ب ر ی  یشود از برا یهاهر و حمشر حویض یو در صحرا
ّبك و احنـر اّ. یاّنا اعط ن ب ر وار خداوند عاو فروودیا یو آ ان اتخ و از برا ناك الكوثر فصّل لر

ستد پس پنج لوا عطولخ پلنج  لروه هلاهر شلود و خآهذر بر لج آن حوض حایو   شانجك هو االحتر
ل اتخ. پس رآهذر كه آن خلید در نزد  خآ یاز صاحذان لوا و یكخ د خآهذر آیك  خچون نزدفه اوك

ك حه خ  قشون او ورتعش شود كه نزدراو و   یرد كه اع ار  یحه دتخ او و ح رت دتیت
كذلر و اصلآر كله در  یند حله او كله چله كلردخفروا یهطكخ رتند. حعد ح رت و حلا آن دو ثَقل  ا

كذر را خمالفخ  یان مشا  تاردم؟ پس آن ولعون ال عطح عرض ورو كردم و كند كه اوا آن ثق  ا
آهذللر ید كللردم و حروللخ نداشللمت تللو را. پللس ح للرت  راوللا آن ثقلل  اصللآر را و عتللرت تللو را شلله

د خلآ یآهذر ولیگر نزد ح رت  خد ید و حعد لوارسار حكشخشان را حه دتخ چح و خد اخفروا یو
ل اتخ و اوا صاحج ا یشتر از اه  لوایكه اه  آن ب م اتخ و  رن خلیاوك ز رلآهذر حا او نیفه دوك

وخز یحا لشگر یگرخد یفرتتد و حعد از آن لوا یسار وخز حه رد و او را نخفروا یو چنان  یادتر از دوك
م اتخ و  رن لوا خلیآهذر و صاحج ایند نزد  خآ یو د كه حا خفروا یز چنان ورآهذر حه او نیفه توك

م فروللود و او را هللن حلله  ل و دوك ر كلله آهذللید نللزد  خللآ یگللر وللخد یفرتللتد و حعللد لللوا یسللارش وللخاوك
  كرد و حعد لواینیكند كه حا تاحق ی ونیز چنرآهذر حا آ ا هن نی اعصارند و  نیصاحذان او خمالف

س حله رلد و صلاحج آن للوا ح لرت اوخلآ یآهذلر ولیك  خاز نور نزد ر اتلخ و مهله آن لشلگر وللبك
ا خلنلد خفروا یسلتد. پلس ح لرت ولخا یآهذر ولیراقند و در برابر ح رت  یلذاس نور و ومكك  حه 

چنلان كلردم و ا اعلخ  یخ شلوم آ له فرولودخكنلد فلدا یحعد از ون؟ عرض ول یچه كرد عیل
نكله ا اعلخ تلو را خ هلز امیتو شو یند كه فداخمنا یان آن ب ر وار عرض وخكردم اور تو را و لشگر
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شان را خ  ارآهذر  یدر دتخ وا نذود. پس حعد از آن ح رت   یگر اورخ دمیتو كن ی و نوكرمیكن
كله ایكنلد ز ی ولنیمیشان را وأوور حه  خ خد و اخمنا یراب وروض تاز  آن ح شلان اصلحاب خرا

. پلس یحسلنج ر اتخ هر اه عدد او را حا عدد اتن عیلر اتن ح رت اونیمیحاشند و  ی ونیمی
للخ و دوزخ را حلله دتللخ ارللر اخترللرنللد و ح للرت اورشللان اصللحاب ح للرت اوخا شللان خار ج ك
نلد. خند و هلر كله را خبواهنلد داخل  جهلمنك مناخداخ  هبشخ منانكه هركه را خبواهند خدهد تا ا یو

خ و نار حاشد حلكه ایر اج ك از ارپس واضح شد كه ح رت او ن شلأن ین اتخ كه قاتن ج ك
له. پلس خراكه ایشان اتخ زخا یشان و نوكرهاخان ارعرش ه و دتخ و چشلن اهك شانند هاهر اهك

الند حه ا یآ ه از اوور الند وخكه فعك كلرده  كنلد حله امئله شلان حمذلیتخحله ا ا لر كیسل شان فعك
فقااحّج اهّلل و ون احضض  و ون احّبن ون احّج ومونا  فقااحّبن دخفروا یآهذر ویاتخ چنا ه  

را پلس حلله  هلر كللس دوتلخ دارد وللموین علینخ فقــااحضض اهّلل و وــن احض ـن ومونـا  فقااحض ـن
  كه خدا را دوتخ داشته رپس حه حتق  كه ورا دوتخ داشته و هر كس ورا دوتخ دارد رحتق

  كه ورا دمشن داشته و هركس ورا دمشن دارد پس ررا پس حه حتق و هركس دمشن دارد وموین
ین دخلفروا ی ولنی  كه خدا را دمشن داشته. و مهچنرحه حتق ین وـن سـّر ومونـا  فقاسـّر  و وـن سـّر

ا وسلرور كلرده و هلركس ولرا   كله ولررلرا پلس حله حتق هركس وسرور كند وموین عینخ فقاسّر اهّلل
ینیول یل یون اذد خفروا یز ور  كه خدا را وسرور تاخته و نرد پس حه حتقخوسرور منا  ا  فقاحارز

  كله در رلاز دوتلتان ولرا پلس حله حتق خ كنلد دوتلیتخلهلركس اذ علینخ اهیـال حاملحارحة و دعاین
د حله تلواتر خلن احادیلدان حمارحه ون در آوده و ورا حه جن  خود خوانده اتلخ وهكلتا از ارو

ه و چون هر اه خبواهند بذخنكه اخكند بر ا یوارد شده اتخ كه داللخ و نند حه رشانند جوارح اهك
ند و هر اه خبواهند خفروا یند حه دتخ خود عطا وخخواهند عطا فروا ینند و هر اه ویب یچشن و
 وش حشنوند و از دتخ  ند و ازخنكه از زحان حگوخر از ارند و حه غخ و یند حه زحان وختخن حگو
گلر خنواهلد شلد و حمكلخ چنلان اقت لا كلرده اتلخ خد یننلد،  لوررنلد و از چشلن بذخعطا فروا

الی وگر حه امیكن یز را ادراك منرچ چرچنانكه از وثال واها ه ن ی حه امین حواس هاهره مخسه و فعك
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كند و  یه  ون جوارح و حواسك هاهره و حواس حا نه عیخواهد حه ا یجوارح و آ ه دل وا و
انللد  وتللتهیدر ا اعللخ قلذنللد و حلله او   ینللا آالت و اتللذاب افعللال قلذنللد. پللس جللوارح مهگللخا

رد و دل وحشخ ر  یشود و دل درد و ی ونیبرتد دل غهگ یتخاز جوارح اذ یكخچنانكه ا ر حه 
رتد  یهبن و یقلج ترور ینه از براخكند و ا ر جوارح شاداب حاشند و در راحخ حاشند هرآ یو

ا حله خلا حله دتلخ و پلا و خلبرتاند  ا حه چشن خلیلخنكه خكند وگر ا یمن یتخحه قلج اذ پس كیس
خ خلتوان اذ ین منیر از ارخ قلج اتخ و قلج را حه غخ اذنیبرتاند. پس مه یتخر جوارح اذیتا

خ كرد وگر خكس كه اذ خ نكرد تو را آنخچشن اذ ید كه اخ و یا قلج حه چشن وخكرد. پس  و
د حاتللطه خللود و لسللان نا قلله خللود ل خلله و رللخ كللرد. چنا لله خللدا حلله ُاُذن واعخللاذنكلله وللرا خا

كلله  حدرتللیتع . اهّلل خغــایعونــك اّّنــا خغاین یاّ. الــذ الصلللوة و السللطم ل  فروللود هرلل علرللنیالنذ خللامت
عله كردنلد و خسلخ كله حلا خلدا وذارن نیر ارن اتخ و غیعه كردند اخكه حا تو وذا چنان كسای آن
 یعخ كلرد. و فرولود ایتوان ب یحا خدا من ین،  وریر از ارعخ حا خدا و حس و غی اتخ بنیمه
د ار، حلكه خدا ر یتخینر حممك  اتلخ و نیخ چراكه دتخ خدا مهخیتو خاك را حه چشن كفك
ر رل اتلخ و حلس و هلر كلس غنیسخ، حلكه شناخ  خدا مهرن نیر از ارخدا حه غ یبرا دتیت
كنــزا  ل د خللفروا یاتللخ چنا لله خداونلد عللاو ولل للور خللدا را حشناتللد، نشللناخته  نیلا ا  یــكنــ  

بودم دوتلخ داشلمت شلناخته  ون  نج پنای عینخاعرف  یاعرف فخلق  اخللو لك فاحغغ  ا.
  صفات ون و ررا كه   خل  كردم كیس عینخشوم، پس خل  كردم خل  را تا شناخته شوم. 

قلًة ولرا شلناخته اتلخ رد، پلس حقافعال ون و وعرفخ ولن در او حاشلد تلا هلركس او را حشناتل
ر یسا اماوه وقاوه یف ر فروودرن وطلج ح رت اویا ینده ون اتخ. و از براخمنا یراكه حه متاویز

تاركه االحصار و الحت  عوامله یف كا. ال  االسرار ه روا ر االفكار و المتّثله اواوض الظن . یفخاالدا  اذ 
 عینخن وعرفخ ون اتخ. یانفس و فروود وعرفخ ا  ر  آفاق حلكه در  رو وا داشخ او را در  

مهلان اتلخ وعرفلخ خلدا   حله ادقك وعلایرلنیالنذ سخ و وعرفلخ خلامترن نیر از ارغ ورا وعرفیت
در وقلام  علینخن اتخ؛ ین، وعرفخ آن اتخ و ك ك وعرفخ آن، وعرفخ ایچنانكه ك ك وعرفخ ا
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اد. آ  ا جنـاب اّ. وعـرفیتخـا سـلها. و خـه د تللهان كلخد كه اوام فروودنلد در حلدخا دهرا نشنخاحتك
ــحالن ران وجــّل وعــرفیت یة هــی وجــّل و وعرفــة اهّلل عّز احللاذر،  یتلللهان و ا یا عللینخ وعرفــة اهّلل عّز
وج ك اتلخ و وعرفلخ خلداركه وعرفخ ون حه نوران حدرتیت وجل ك  یخ، وعرفخ خداوند عزك عزك

نا واعرف  دخفروا یز وروعرفخ ون اتخ و ن حه وا خدا شناخته شد و  عینخاهّلل حنا عرف اهّلل و لوال
وـن اراد اهّلل حـاأ حكـن و  خلوای یشلان ولخارت اخشد. چنا ه در ز ی خدا شناخته منمیا ر وا نذود

د خلدا رلهركس اراده كرده خدا را، احتدا حه مشا منلوده و هلر كلس توح عینخ ون وّحاه مغل عنكن
ا نشناتلد خلدا را نشلناخته و واهلل شلان رخمنوده از مشا قذول كرده. پس وعلوم شد كه هلركس ا

كله ایشان را كلرده. زخكه انكار ف   ا كیس یینشناخته اتخ خدا را و ندارد خدا ن اتلخ یلرا
ه مهخن ولكن نگویر از ارغ شناخ  خدا و حس و ندارد خدا شناختین  اتخ نیند كه ف   اهك

كلله تلل ك یالطاعلله و ثقلله و اف لللند ز كلله وفتللرض لله وللا اواونللد و خان ا للاع دارنللد بللر اررا نكلله اهك
دانند ا اعخ آن را  یخ كنند واجج وخآهذر روایشانند ثقات و هرچه از  خاند و ا الطاعه وفترض

خ ویب و ا اع اه  ن یلدانند. پس ا یو شان را ازهد و اورع و اعلن و اتیقخدانند و ا یخ را حجك
نا خِ  اركنند ولكن حه تفص یو ن را قذولیشان حلكه حه ا ال حاالتر از اخا یسخ از برارن وعرفیت
هلركس شلك  علینخ ون شـّك او توّمـف ف ـو نامـجد اتخ كه خنكه حدخستند و حال ارقاج  ن
ف مناخكند  شلان را شلناخ  خلدا نداننلد خد، پس او ناصج اتخ. پس هر لاه شلناخ  اخا توقك

الـه ااّلاهّللراكه حله حملض  فل  یكافرند ز نكله خلدا خخلدا را نشلناخته اتلخ حله جهلخ ا كیسل ال
اهّلل وجغ  له اجلّنة فرووده اله ااّل هبشلخ واجلج شلود  یود و نصلارهیلسخ بر خپس حا ون مال ال
 سخ. پلس آن كیسلرند خدا نخ و یكه آ ا و یینكه آن خداخا یاز برا الاله ااّلاهّللند خ و یكه و
فرولوده  كه خدا ندارد كافر اتخ و خدا ن وعرفخ را وعرفخ خدا نداند خدا ندارد و كیسیكه ا

ا الكافرو. الاعغا واتعغاو. و ال انمت عاحاو. وااعغا و هیااخمل  شان حه رتول خود كهخدر شأن ا
 اعللخ و  للروه  یا عللینخن یــد نكن و یلخــال انــا عاحــا واعغــامت و ال انــمت عاحــاو. وااعغــا لكــن د

آ ه را كه ون د ركن ید و مشا عذادت منركن یكمن آ ه را كه مشا عذادت و یكافران، ون عذادت من



 

549 

 

مشا  ید حه عذادت ون. از برارسترسمت حه عذادت مشا و مشا عاحد نركمن و ون عاحد ن یعذادت و
د خلاتلخ كله خلدا قلرار داده و حا ن حلاییلن ولن. پلس ایلون اتلخ د ین مشا و از برایاتخ د
د یخدا د و حس. از برا ین اتخ شناخ  خدایرا شناخخ و ا حممك كه انكار  كیس یحممك
 اتلخ كله از چشلن نیدن ولن مهلخلكنلد مهلان اتلخ انكلار كلردن خلدا، چنا له د یذر را وآهی 
اهلل النلاهره و خطلاب حله  نیشانند عخسخ. چنا ه ارون ن یاز برا دیخن دیر از ارمن و غیب یو

هلاهر  علینخ اركخـج ممتنـع الیا ة و حا نیاواوة و وم یااهرراكه اوام فروودند ینفس كردند ز
اتللخ ممتنلل  كلله حلله ادراك در  یرللآهذللر اتللخ و حللا ن وللن غی  یبللودن بللرا وللن اواوللخ و وی

شلان خسلخ، حلكله هلاهر ارشلان نخا یبلرا یج اتخ و اتن و ر رشان غخد. پس حا ن اخآ یمن
خلود خوانلده و  آهذلر آلیشان اتخ و نفس را  خشان نفس اخبودن اتخ و هاهر ا شوا و اوامی 
ه ن آل از دوتتان فروودند كله حگلو هلر وقلخ  یكخحه  ادقانند چنا ه ح رت صرعرز شراهك

كله فروودنلد ییان وا را داخ  منارعرتا ش حمّما حمّما و آل الل ّن مّل عّ فرتیت یصلوات و  چرا
كّلنا حمّما  دند. و در زاّولنا حمّما اوسطنا حمّما آررنا حمّما و  و  خوای یارت هن وخپس مهه حممك

ه كه آل نشدند و دل نتكن واحا ین و ن ركن و  اش ا اّ. ارواحككه  یده یشهادت و   رپس اهك
دند دار ان آلرعرن كه شیهن بر ا ه و جوارح ین وعلوم شد كه ای. از امیحممك ن ب ر وارانند هاهر اهك

ه و اوام هر عصر نجلا كله فروودنلد خنلد و از اخقللج اتلخ و اركلان و نقذلا و جنذلا، جلوارح او یاهك
قًة رد حقخا د آ ا را خدا را شناختهرا خل  كرده كه هر اه شناختخد یچند در هر عصر ایراول

و  ن شلناخیتیلر از ارلسلخ غرقخ، و نرو هرچه را آ ا دانستند مهان دانس  خدا اتخ حه حق
اء رلاء او اتلخ و از اولرلشلود و لاف حله اول یخدا پس آ له و لاف حله خلدا ول یاز برا یعله
سلها. حـاب اهّلل دند چنانكه فروود رشان حاب توحخاشند و اح یاهلل و راكه آ ا عنوانی ترد ز یمن
 .نیتلهان حاب خدا اتخ در زو عینخاالرض  یف

 ّّ  نیغیحمّما و آله الط اهّلل عّ و م


