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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
اوال معنی فارسی آیه را عرض میکنم تا شما با سایر عربها مساوی باشید،
چنانکه عربها میفهمند معانیش را شما هم بفهمید بعد از آن دیگر هرچه
خداوند به انسان روزی کند از فهم باطنها و آنچه خداوند اراده کرده است
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از این کلمات ،دیگر دخلی به عرب و غیر عرب ندارد این فضلی است از
خدا ،آن الهامی است که برای انسان حاصل میشود.
معنی فارسی آیه این است که خداوند میفرماید من خلق نکردم جن و انس
را مگر از برای اینکه مرا عبادت کنند ،برای پرستش خود اینها را خلق
کردهام .ما را خلق نکرده از برای اینکه زراعت کنیم ،تجارت کنیم ،دنیا را
آباد کنیم؛ برای این که خلق نشدهایم .اگرچه اینها را هم به جهت پرستش و
عبادت خدا میتوان کرد ،وقتی همینها را برای خدا کردی عبادت میشود.
پس میفرماید خلق نکردم جن و انس را مگر از برای اینکه مرا عبادت کنند
و خلق کردهام اینها را که آنچه میکنند عبادت و بندگی باشد و برای بندگی
من باشد .بعد میفرماید ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون من خلق
را خلق نکردهام که از برای من مستمری قرار بدهند که تا در ملک من هستند
هر روزه و هر ماهه و هر ساله برای من کار کنند چیزی به من بدهند و اینها
را خلق نکردهام که به من صدقه بدهند ،اطعامی کنند .همچنین ان اهلل هو
الرزاق ذوالقوه المتین خداوند عالم او است رزاق ،او است رزقدهنده جمیع
مخلوقات .نپندارید که از قوت خود میخورید و نه چنان بپندارید که از
نهایت شعور خود و تدبیر خود کاری میکنید و روزی میخورید .خدا به
جهت اتمام حجت کردن ،دنیا را بر سر احمقان ریخته و رزق آنها را
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واسعترین رزقها قرار داده تا عقال مغرور نشوند .ضعفائی که پشه لگدشان
میزند میافتند دولت و مکنت بر سر ایشان میریزد و ایشان را غنی میکند
و آن پهلوانان قویهیکل را فقیر و بیچیز میکند تا بدانی که روزی از سعی
و تدبیر تو نیست .اگر چنین است زحمت بیجا برای چه؟ شب و روز خود را
به زحمت انداختن برای چه؟ دیگر از این باالتر نمیشود که در شکم مادر
نه ماه به تو رزق داد و در آنجا رزق تو را برای تو مهیا کرد و چون به دنیا
آمدی فالج بودی ،هیچ حس و حرکتی برای تو نبود از پستان مادر شیر جاری
کرد ،به آن کیفیتهای خاص روزی به تو داد .همان خدا امروز خدا است،
ببین اهل عالم را چطور روزی داده ،مغرور مشو ،خیال مکن اگر سعی نکنم
نان ندارم بخورم .بقدر آنکه مأموری حرکت کن ،دیگر گاه است صدهزار
تومان به تو بدهند گاه است دهشاهی به تو میدهند .ان اهلل هو الرزاق ذوالقوه
المتین نه اینکه شما رازقید و خود خود را و خلق را رزق میدهید ،حاشا؛
خدا است رزاق ذوالقوه المتین صاحب قوت است .شما را خلق نکرده که
کمک او باشید ،اعانت او کنید ،قوت از او است ال حول و ال قوه اال باهلل
العلی العظیم .این کلمه را مردم کم قدر میدانند ،قدرش را نمیفهمند .گمان
نمیکنم که کلمهای در اسالم بعد از ال اله اال اهلل به بزرگی این کلمه ال حول
و ال قوه اال باهلل العلی العظیم باشد یا چیزی خواصش و منفعتش بقدر این
کلمه باشد .معنی ال حول را قدری شرح باید کرد که از روی بصیرت بدانی
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که ال حول یعنی چه .اول عرض کنم از هر کاری که اعراض میکنی و
برکنده میشوی ،از جایی که میروی از کاری که برمیگردی ،از عملی که
اعراض کردی اینها را حول میگویند و آن کاری را که دوم مشغول میشوی
آن کار را را قوت میگویند .حاال میگویی ال حول یعنی هیچکاری نمیتوان
کرد مگر به خدا و ال قوه و قوت بر هیچکار نمیتوان پیدا کرد مگر به خدا.
این کلمه کلمهای است که جمیع هزار هزار عالم را فراگرفته .بعضی مثلهاش
را عرض کنم تا اینکه در حال ذکر متوجه باشید .مثال حولی از معصیت
نیست مگر به خدا و قوتی بر طاعت نیست مگر به خدا ،حولی از ذلت نیست
و قوتی بر عزت نیست مگر به خدا ،حولی از فقر نیست و قوتی بر غنا نیست
مگر به خداوند عالم جلشأنه ،حولی از معاصی و قوتی بر طاعات نیست
مگر به خداوند عالم جلشأنه ،حولی از هم و غم نیست و قوتی بر فرح و
شادی نیست مگر به خداوند عالم جلشأنه و امثال اینها که هیچچیز از این
کلمه بیرون نمیرود و جمیع فوایدی که در ملک هست در این کلمه است.
باری میفرماید ان اهلل هو الرزاق ذوالقوه المتین قوت بر هر چیزی مال خدا
است و خدا است که قوی است .احدی از کاینات صاحب قوت نیست،
ذوالقوه خدا است .ال قوه اال باهلل المتین ،خداوند متین است ،خدا امرش
محکم و شدید است ،به هیچوجه فتور در تقدیر خدا و امر خدا و حکم خدا
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یافت نمیشود .پس این خلقی که کرده و تدبیری که کرده در نهایت
استحکام و متانت است و نقصان در خلقت او نیست .پس شما را خلق کرده
برای عبادت .این معنی فارسی آیه بود که عرض کردم در ایام گذشته ،در
عرض سال تفسیر میکردیم این آیه شریفه را و کلمه کلمه آن را معنی
میکردیم تا اینکه بعد از آنیکه کلمه کلمه آیه تمام شد آن کلمات را بهم
پیوسته کنیم و ترکیب کنیم از میان آنها ببینیم مطلب چه بیرون میآید.
کلمه کلمه آیه را گفتیم تا اینکه سخن رسیده بود به این فقره که ماارید منهم
من رزق و ماارید انیطعمون من از بندگان خود وظیفه نمیخواهم که اگر
مستمری به من ندهند گاهگاهی به من چیزی بدهند .سخن در این بود که
این رزق یعنی چه ،این اطعام یعنی چه؟ و چون قرار سالهای سابق بر این بود
که به هر جایی که سخن رسیده بود در این ایام ماهمحرم حکایت سیدالشهدا
سالماهللعلیه از همان فقره که در دست داشتیم بیرون میآوردیم هرچه
میخواست باشد؛ هر فقرهای که بود از همان فقره احکام مصیبت آن حضرت
را استخراج میکردیم .پس بنا به عادتی که بود تغییر عادت نداده امسال هم
بحول و قوه خداوند از همان فقره که در دست داشتیم و ال قوه اال باهلل باز از
همان فقره اسرار شهادت و مراتب شهادت سیدالشهدا را انشاءاهلل بیرون
میآوریم .چون مقصود این بود که رزق را بیان کنیم و معنی رزق درست
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فهمیده نمیشود مگر آنکه مقدمهای بطور اختصار عرض کنم تا بعد از آن
مطلب معلوم شود.
در احادیث رسیده است عرش خدا چهار رکن دارد و از برای هر رکنی نوری
است چنانکه در حدیث عرض میکنند به امام که خانه کعبه را چرا چهار
گوشه قرار دادهاند؟ فرمودند که خانه کعبه را چهار گوشه قرار دادهاند به
جهت آنکه بیتالمعمور در آسمان چهارم چهار گوشه است ،این خانه را زیر
آن خانه ساختهاند و برابر آن ساختهاند تااینکه خانه خاکی را خاکیان طواف
کنند و آن خانه در آسمان چهارم را مالئکه روحانیان طواف کنند .مثلی
عرض کنم تو تنی داری و روحی داری ،تن تو در اینجا در زیر روح تو است
روح در عالم ملکوت است و از ملکوت است .تن تو را در اینجا قرار دادهاند
که خاکیان آن را ببینند و با تو مصافحه کنند و نگاه به تن تو کنند و گرد تن
تو بگردند و رو به تن تو کنند اما روح تو در ملکوت برای این است که
ارواح ملکوت با او معاشرت کنند .همچنین خداوند عالم برای این خانه
کعبه روحی قرار داده در ملکوت و ملکوت این عالم آسمانها است برای این
خانه کعبه روحی قرار داده در ملکوت که آن روح بیتالمعمور باشد و آن
خانهای است در آسمان چهارم ،او را در آنجا آفریده تا مالئکه او را ببینند و
رو به او کنند ،این را در اینجا آفریده تا خاکیان این را ببینند و رو به این
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کنند .پرسیدند چرا خانه کعبه را چهار گوشه قرار دادهاند؟ فرمودند به جهت
آنکه به ازاء بیتالمعمور است .عرض کردند بیتالمعمور چرا چهار گوشه
است؟ فرمودند به جهت اینکه بیتالمعمور را به ازاء عرش ساختهاند ،چون
عرش خدا چهار گوشه دارد بیتالمعمور هم چهار گوشه دارد به جهت اینکه
در زیر عرش ساختهاند .مقصود این بود که عرش خدا چهار گوشه دارد و
هر گوشه را رکنی از ارکان میگویند یا اینکه هر سمتی از سمتهای او را
رکنی از ارکان او میگویند فرق نمیکند .مقصود این است که عرش چهار
رکن دارد .عرش در زبان ائمه طاهرین و در علم آلمحمد علیهم السالم
معنیهای بسیار دارد یک دفعه عرش میگویند و مقصودشان وحدانیت خدا
است ،وحدانیت خدا را عرش خدا میگویند .رب العرش العظیم یعنی صاحب
وحدانیت عظیمه است خدا ،و این وحدانیت و یگانگی که برای خدا است
آن را عرش میگویند و آن هم چهار گوشه دارد سبحان اهلل و الحمد هلل و ال
اله اال اهلل و اهلل اکبر یک دفعه عرش میگویند این آسمان نهمی را که باالی
هفت آسمان و باالی کرسی است میخواهند و این هم چهار گوشه دارد و
چهار گوشه آن طبایعی است که این عرش دارد که آن طبیعتها یکی حرارت
است یکی برودت و یکی رطوبت و یکی یبوست .این چهار طبع را خداوند
در عرش قرار داده و قوام عرش به این چهار طبع است و به این چهار طبع
برپا است .و باز ائمه علیهم السالم یکدفعه عرش میگویند و مرادشان علم
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خدا است و عرش در این هنگام چهار رکن دارد ،یعنی حامل این علم چهار
نفرند و جهات این علم از چهار نفر بروز کرده .یک رکن محمد است و
یک رکن علی است و یک رکن حسن است و یک رکن حسین است .پس
عرش خدا علم خداوند عالم جلشأنه است و بر دوش این چهار نفر است و
علم خدا از این چهار در ملک ظاهر میشود .و یک دفعه عرش میگویند و
مرادشان از عرش ،تمام ملک خدا است .تمام ملک خدا را عرش خدا
میگویند .الرحمن علی العرش استوی یعنی خدا بر ملک خود مستولی است.
عرش که تمام ملک شد در این وقت ملک خدا هم چهار گوشه دارد ،چهار
رکن دارد و چهار رکن ملک خدا خلق است و رزق است و موت و حیات
است و جمیع این ملک این چهار گوشه را دارد .این است که خداوند
درکتاب خود میفرماید اهلل الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم
هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه و تعالی عمایشرکون
یعنی خدا کسی است که شما را خلق کرده و رزق داده ،شما را میمیراند،
شما را زنده میکند ،آیا هیچکس از آنهایی که با خدا شریک قرار دادهاید و
به غلط عبادت آنها را میکنید ،از این کارها کردهاند یا میکنند؟ ان الذین
تدعون من دون اهلل لنیخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له و ان یسلبهم الذباب شیئا
الیستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب یعنی آن خدایانی که شما از برای
خود گرفتهاید و آن بتهایی که میپرستید آنها لنیخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له
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آنها یک مگس نیافریدهاند و ان یسلبهم الذباب شیئا الیستنقذوه منه و اگر ما
حکم کنیم که همان مگس چیزی از آنها برباید نمیتوانند او را از چنگ آن
مگس رها کنند ضعف الطالب و المطلوب هم شما ضعیف العقل و ضعیف
االیمانید و هم آنها لکن این ظاهر آیه بود ،برای این آیه باطنی هم هست .این
ذباب در زبان عربی یعنی مگس ،مگس را عرب ذباب میگوید ،میدانید
چرا ذباب میگوید؟ این کلمه ذباب را از ذب و اب برداشتهاند یعنی رانده
شد و برگشت .حاال اگرچه ذباب مگس است لکن این را باطنی است
میفرماید ان الذین تدعون من دون اهلل لنیخلقوا ذبابا یعنی آن خلفائی و
اولیائی و ائمهای که برای خود تراشیدهاید ،این ائمه شما و آن خلفائی که در
مقابل خلیفه من تراشیدهاید و آنها را میپرستید آنها لنیخلقوا ذبابا آنها ذباب
نیافریدهاند .یعنی امیرالمومنین او است که ذباب است و ذب و اب ،یعنی او
را از خالفت منع کردند و راندند و حق او را غصب کردند ولکن او رجعت
میکند و دو مرتبه میآید و حق خود را میگیرد و آنها خالق علی نیستند و
ان یسلبهم الذباب شیئا اگر علی گرفت این ملک را از ایشان دیگر نمیتوانند
از او بگیرند ،خاطرتان جمع باشد .حاال خاطرتان رسید که خالفت را از او
منع کردید و او را راندید ،لکن برمیگردد و میآید و میرباید از شما ضعف
الطالب و المطلوب همه شما ضعیف االیمانید و همه خدایان شما ضعیف
العقل و ضعیف االیمانند ،دو پول نمیارزند .این است که فرموده امام که
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مشیت من در نزد مشیت خدا مثل بعوضهای است ،و تشبیهکردن شخص
کامل به چیز کوچک ضرر ندارد.
باری از این سخنها همه مقصود این بود که خدا خالق است ،خدا رازق است،
خدا زندهکننده است ،خدا میراننده است .احدی از مخلوقات خالق نیست،
احدی از مخلوقات رازق نیست ،احدی از مخلوقات زندهکننده نیست،
احدی از مخلوقات میراننده نیست .خدا است صاحب این ملک و ملک این
چهار رکن را دارد .و چون خواستم این چهار رکن را عرض کنم گفتم اول
رکن خلق را عرض کنم ،بعد رکن حیات و موت را ،بعد رزق را به تفصیل
عرض کنم .پس باز همانطور که داشتیم و همان چهار رکن را بیان
میکردیم به همانطور عرض میکنم از جمله ارکان ملک خدا و عرش خدا
عرض کردم خلق است ،یعنی آفریدن و چیزی را جفتکردن و او را به شکل
چیزی کردن .میفرماید اذ تخلق من الطین کهیئه الطیر خدا به عیسی
میفرماید تو از گل به هیأت مرغ میسازی ،یعنی اجزای این گل را بهم
جفت میکنی و به هیأت مرغ میسازی .این معنی خلق است که چیزی را
به چیزی جفت کنند و او را به هیأت شخص بسازند؛ این خلق است.
نمیبینید خدا فرموده خلق االنسان من صلصال کالفخار یعنی اجزاء تن او را
به دور یکدیگر فراهم آوردیم مانند کوزه توش خالی است و دهانی دارد و
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آب که در آن میریزی قلقل میکند .مقصود این است که چون او را بر
هیأت کوزه ساختند فرمود خلق االنسان من صلصال کالفخار پس اصل خلق
معنیش این است که چیزی را به چیزی بچسبانی تا اینکه او به آن شکل
درآید .حاال همچنین هرکس چیزی را به چیزی میچسباند و او را به هیأتی
میسازد ،او خالق آن چیز میشود و هیچ شرکی و کفری نمیشود .خدا
عیسی را خالق خوانده ،باز میخوانی تبارک اهلل احسن الخالقین خداوند عالم
مبارک است و بهتر از همه خلقکنندگان است .حاال این خلقکنندهها کیها
هستند که خدا از همه خلقکنندهها بهتر است؟ این خلقکنندهها اگر
معدومانند که من هم از آنها بهترم .این خلقکنندهها که خدا از همه آنها بهتر
است اگر هستند پس معلوم است که خالقانی هستند که چیزی را به چیزی
میچسبانند و به هیأتی میسازند .کوزهگر خالق کوزه است یعنی اجزاء گل
را بهم جمع میکند و به هیأت کوزه میسازد .خشتمال خالق خشت است،
اجزاء گل را میگیرد و به هیأت خشت میسازد .پس خالقان بسیارند لکن
خدا احسن الخالقین است ،جمیع خالقینی که هستند به قوت خدا میکنند.
نمیبینی میفرماید و اذ تخلق من الطین کهیئه الطیر فتنفخ فیه فتکون طیرا
باذنی خود به خود کسی نمیتواند حرکتی به چیزی بدهد مگر به اذن خدا
پس خدا است خالق وحده الشریک له .قل اهلل خالق کل شیء خدا است
خالق هر چیزی لکن هر چیزی را با اسبابی ترکیب میکند.
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مقصود این بود که خدا خالق است ،یعنی اجزاء موجودات را خدا بهم پیوسته
است و جمیع موجودات را به هیأتشان ترکیب کرده و ساخته .آسمان را
خلق کرده ،زمین را به این شکل آفریده ،آفتاب و ماه و ستارگان را به
اشکالشان آفریده .اعطی کل شیء خلقه ثم هدی هر کسی را بر هیأتی که
الیق آن است آفریده .میفرماید نطفه چون در شکم مادر میرود دو ملک
خالق که خلقکنندهاند و طفل را میسازند در رحم مادر داخل میشوند
عرض میکنند خداوندا چه بیافرینیم؟ امر میشود به آن دو ملک که او را پسر
کنید یا دختر ،او را سیاه کنید یا سفید ،بلند کنید یا کوتاه ،شقی کنید یا
سعید و آن دو ملک او را به آن صورت درمیآورند و باوجودی که آن دو
ملک خالقند خداوند خالق است و خالقی غیر از او نیست.
پس خداوند عالم خالق جمیع کاینات است و صفت خلق خدا را میخواستم
بیان کنم که ابتدا به چه کرده ،هر چیزی را چگونه آفریده و به چه آفریده.
عرض کردم اول چیزی که خداوند عالم آفرید به نص قرآن و احادیث و به
اتفاق شیعه و سنی و به اتفاق جمیع هفتاد و سه فرقه اسالم وجود پاک محمد
و آلمحمد صلواتاهلل علیهماجمعین بود که خداوند آن بزرگواران را پیش از
جمیع کاینات آفریده بطوری که هیچ برتریجویندهای بر ایشان برتری نجسته
و هیچ پیشیگیرندهای بر ایشان پیشی نگرفته و هیچ ملحقشوندهای به ایشان
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ملحق نشده و هیچ صاحبشعوری درک مقام ایشان را نکرده .خدا ایشان را
پیش از جمیع مخلوقات آفریده .اگر اندازه پیشی ایشان را بخواهی بدانی
مکرر عرض کردهام که هزار هزار دهر ایشان را خداوند عالم پیش از جمیع
مخلوقات آفریده و این جمیع مخلوقات که میشنوی هزار هزار عالم است
و هزار هزار آدم و خداوند عالم این بزرگواران را پیش از هزار هزار عالم و
هزار هزار آدم به هزار دهر آفریده .اگر حقیقت مطلب را میخواهی بدانی
سبقتگرفتن ایشان و پیشیگرفتنشان بر کاینات به اندازه سال و ماه در
نمیآید .حضرتامیر صلواتاهلل و سالمهعلیه برای تقریب ذهن چیزی
فرمودهاند به همانقدر که مردکه حیران بشود .عرض کرد خدمت آن
حضرت که چقدر وقت عرش خدا بر روی آب بود؟ فرمودند اگر مابین
آسمان و زمین را پر از خردل کنند تا آنکه پر شود و تو با این ضعفی که داری
ببری و باز برگردی تا همه آنها تمام شود ،اینقدر عمر کنی ،این مدت کمتر
است از عشری از معشار عشیر آن مدتی که عرش بر روی آب بود و استغفراهلل
از کمی تحدید .و حضرت مقصودش این بود که حیرت کند و بداند که از
شماره بیرون است ،از احصا بیرون است .پس اینکه میفرماید هزار هزار دهر
ما را قبل از جمیع مخلوقات آفریده ،خواسته یک لفظی و شماره و عددی
بفرماید واال شماره بر نمیدارد .ملک خدا نهایت ندارد اگر تا ملک خدا
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هست و سال و ماه آن را روی هم بریزند ،باز به جمیع این مدت پیشیگرفتن
ایشان نسبت ندارد ،شماره ندارد.
مثلی برای این عرض کنم تا ذهن صاحبان شعور نزدیک شود .جان پیش از
تن چند سال است؟ سال ندارد .وقتی سال ندارد تو میگویی چند سال؟ هرچه
میگویی تو از عدد سال میگویی ،او پیش از سال و ماه آفریده شده و از سال
و ماه آنسوتر است و از سال و ماه آنطرفتر است .مثل این است که بگویی
خدا در کجا است .خدا در کجا است نامربوط است ،خدا مکان ندارد و
خدا مکان را آفریده .بگویی خدا کی بود؟ میگویم کیها را خدا آفریده و
سال و ماه را او آفریده ،پس دیگر او کی ندارد .پس حاال به همینطور
پیشیگرفتن ایشان بر هزار هزار دهر کی ندارد ،سال و ماه ندارد ،نمیتوان
گفت هزار سال یا صد هزار سال .لکن مردم چون عقلشان کم است گاهی
فرمودهاند چهل هزار سال گاهی فرمودهاند صد هزار سال ،گاهی هزار دهر،
گاهی دو هزار دهر ،گاهی هزار هزار دهر و همه تعبیر است واال او پیش از
دهر است چگونه میتوان گفت چند هزار دهر؟ پس خداوند عالم ذات مقدس
ایشان را پیش از پس و پیش آفریده زیراکه جمیع پیشیها پس از ایشان است
و جمیع پسیها پس از ایشان است .پیش و پس برای مردم است ،برای ایشان
پس و پیشی نیست.
صفحه | 14

خالصه ،بعد از آنیکه خدا ایشان را در این مقام آفریده بود ایشان را کامل
کرد و معلوم است در آن مقام و مکانی که ایشانند و در آن رتبه که ایشانند
نهایت برای آن رتبه نیست و آنها در آن مقام کاملند و ایشان را برای عبادت
آفریده و در آن ایام بینهایت و در آن مدت بیغایت ایشان خدا را پرستش
کردهاند از این جهت خدا ایشان را بنده گرفت و تاج بندگی خود را بر سر
ایشان گذارد .فرمود تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین
نذیرا پس ایشان افتخارشان به آن بندگی بینهایت است که دارند ،برای
بندگی ایشان نهایتی نیست .هرکس غیر از ایشان است بندگیش نهایتی دارد
و در ایام معینی و اوقات معینی و اشخاص معینی است ولکن بندگی ایشان
بینهایت است ،بندگی ایشان بیحد و وصف است .پس ایشان به آنطور
بندگی میکردند خدا را در آن مقامی که بودند خدا را عبادت کردند که
هیچ مخلوق خدا را آنطور عبادت نکرده بود؛ همه عبادتها عبادت ایشان
است.
مثلی برای این عرض کنم شاید از این مثل صاحبان هوش ملتفت شوند .فرض
کن الف و باء و تاء و ثاء تا آخر ،چرا الف و باء بگویم که عوام نفهمند مثل
به خشت میزنم تا همه بفهمند .فرض کن هزار خشت گذارده روی زمین،
این خشت کاری که میکند خشت دیگر نکرده ،این خشت که حرکت
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کرد آن خشت حرکت نکرده ،این خشت که راه افتاد آن خشت دیگر راه
نیفتاده ،این خشت که شکست آن خشت نشکسته ،خشتها هریک کار خود
را میکنند و هریک بقدر قابلیت و اندازه خود کاری میکنند اما کاری که
گل میکند کدام است؟ آن گلی که خشتمال او را به صورت این خشت و
آن خشت و آن خشت میکند و از جمیع خشتها کار کرده بلکه کار کل
خشتها مال او است .هر خشتی که به راه افتاده گل به راه افتاده ،هر خشتی
که آرام گرفت گل آرام گرفته ،هر خشتی که شکست گل شکسته ،هر
خشتی را که حرکت دادی گل را حرکت دادهای .پس هر کاری که این
خشتها میکنند همه را گل کرده ،همه کار گل است ،غیر از گل چیزی
نیست .فرض کن تو در یکمجموعه هزار صورت از گل درست بکنند ،غیر
از گل در این مجموعه نیست .حاال هر کاری که این صورتها بکنند همه
کار گل است و مال گل است ،گل با هر یک از این صورتها کاری میکند،
اما کاری که این صورت میکند آن صورت نمیکند .بعد از اینکه این مثل
را یافتید عرض میکنم که خداوند جمیع این هزار هزار عالم را از نور پاک
محمد و آلمحمد صلواتاهلل و سالمهعلیهماجمعین آفریده که آن نور مانند
گل است برای کاینات و برای این عالمها و برای این موجودات .پس چون
نور مقدس او طینت جمیع این هزار هزار عالم است هرکس هرکار که
میکند کار ایشان است و حرکت ایشان است و در زیارت میخوانی بکم
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تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن به شما حرکت میکنند
حرکتکنندگان و به شما ساکن میشوند ساکنشوندگان .در این عالم هم
غیر متحرک و ساکن چیزی نیست و هیچکاری هم نیست مگر اینکه حرکت
است یا سکون .پس هیچیک از این خشتها حرکت نکرده مگر اینکه گل
حرکت کرده ،هیچیک از این خشتها ساکن نشده مگر اینکه گل ساکن
شده .اما تو خیال مکن پیغمبر یکی از این خشتها است اگرچه در ظاهر او
را یکی از این خشتها میبینی لکن او گل است و در جمیع خشتها جاری
است ،در جمیع آسمان و زمین ساری است ،در جمیع دنیا و آخرت وجود
او پیدا است ،در جمیع هزار هزار عالم نور او هویدا است.
ما فی الدیار سواه البس مغفر
و هو الحمی و الحی و الفلوات

او است ساکن ،او است مسکن .آیا نشنیدهای طلحه چه گفت وقتی تیر خورد
و افتاد؟ یکی به او گفت ویلک من رماک؟ کی تو را تیر زد؟ گفت
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علیبنابیطالب .گفت علی تیر نمیزند ،علی شجاع است ،تیر کسی میزند
که بترسد ،علی شجاع است با تیر جنگ نمیکند ،علی با شمشیر جنگ
میکند و میرود تا پیش دشمن و شمشیر کوتاهی هم دارد .طلحه گفت تو
که نمیبینی ،من چشمم باز شده و میبینم او است که به آسمان باال میرود،
او است که از آسمان به زمین میآید ،شمشیر میزند ،او تیر میزند ،نیزه
میزند ،به این میرسد میگوید بمیر ای دشمن خدا ،به او میرسد میگوید
بمیر ای دشمن خدا .پس او که چشمش باز شد دید که محرکی نیست بجز
علیبنابیطالب .هرکس تیر زده به قوت او زده ،تیرانداز او است از بازوی
هرکس که خواسته است ،شمشیرزن او است از دست هرکس اراده کرده
است .در اول مجلس گفتم ال حول و ال قوه اال باهلل هیچ حول و قوهای
نیست ،یعنی هیچ اعراضکردن از چیزی برای کسی نیست و هیچ رو کردن
و اقبالکردن به چیزی برای کسی نیست مگر به حول و قوه خدا ،مگر به
مشیت خدا و ایشانند حول و قوه خدا .پس حول و قوتی نیست برای کسی
مگر به قوت امام تو ،چنانکه در آن خشت مثل زدم هیچ خشتی ساکن نشده
مگر به قوت گل و هیچ خشتی حرکت نکرده مگر به قوت گل .پس ال حول
و ال قوه اال بالطین همه حولها و قوتها از گل است .همچنین طینت کل
کاینات از نور ایشان است ،کل هزار هزار عالم از نور ایشان است و نور در
نزد صاحب نور فانی است .آنچیز که تو او را میبینی آن غیر نور است ،نور
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آن است که تو او را نبینی و صاحب نور را ببینی آن نور است؛ این دو کلمه
برای علمای مجلس باشد.
باری مقصود این بود که وجود مبارک ایشان جلوهگر است در کل کاینات
همچو که شد هرچه حرکت کرد از حرکت ایشان و به قوت ایشان است.
حاال خوب فهمیدی معنی ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و
مأواه و منتهاه ای سادات من! هرچه در هر جای عالم هر خیری ذکر شود
شمایید اول آن و اصل آن و فرع آن و معدن آن و مأوا و منتهای آن .اگر این
را دانستی پس بدان و آگاه باش که در تمام هزار هزار عالم احدی نماز نکرده
مگر محمد و آلمحمد علیهم السالم  ،نماز را ایشان کردهاند از هرجا که
بروز کرده .نمازکننده ایشانند؛ فخر کن که در تو این کار را کردهاند .فرض
کن اسب را که میدود ،اسب را تو میدوانی ،اسب خود نمیدود نهایت
فخرش این بس امروز آقا سوار این شده و سوار اسبی دیگر نشده .همچنین
حاال نماز را آقا میکند ،فخر تو همین بس که از تو این نماز بروز کرده ،فخر
تو و شرف تو و عزت تو همین بس که نماز را در تو بروز داده .خیال مکن
تو نماز کردهای ،حاشا .تو نماز نکردهای ،نماز او کرده .همچنین تو روزه
نگرفتهای ،تو حج نکردهای ،تو راست نگفتهای ،احسان تو نکردهای ،جود
تو نکردهای ،هیچ عمل معروفی از تو سر نزده و هیچ خیری تو نکردهای مگر
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آنکه محمد و آلمحمد علیهم السالم کردهاند .میفرماید ولتکن منکم امه
یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ایشانند که امر
میکنند جمیع دستهای در ملک را به معروف .آخر تا روح تو به دست تو
نگوید که پیش برو ،نمیرود .تا روح تو به دست تو نگوید که برگرد،
برنمیگردد .به همینطور ایشانند ناهی از منکر در تمام ملک ،هرکس حقی
بکار برد و خیری بعمل آورد ایشان بعمل آوردهاند .نهایت مثل اینکه هر
روزه تو حرف میزنی نه غیر تو لکن یکروز عبای مشکی دوش میگیری
و حرف میزنی یکروز عبای سفید دوش میگیری و حرف میزنی یکروز
عبای زرد ،هر روز یک رنگ و تو حرف میزنی .حاال عبای زرد فخری که
دارد این است که آقا در من تکلم کرد در میان مردم سخن گفت و سخن او
را شنیدند .حظ ما و نصیب ما همین است که بر دست ما خیر جاری کنند.
میفرماید خداوند عالم در حدیث قدسی که ال اله اال انا خلقت الخیر و الشر
طوبی لمن اجریت علی یدیه الخیر و ویل لمن اجریت علی یدیه الشر منم
خدایی که خالق خیر و شر هستم ،خوشا به حال کسی که من خیر بر دست
او جاری کنم و بدا به حال کسی که من شر بر دست او جاری کنم .پس
خیر از محمد و آلمحمد است و حق از محمد و آلمحمد است صلواتاهلل و
سالمهعلیهم.
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بعد از آنی که چنین شد کسی عامل به عملی و عابد به عبادتی نشده و نخواهد
شد مگر محمد و آلمحمد صلواتاهللعلیهم .حاال ببین ایشان چه عبادتی
کردند! کل عبادتی که در ملک میشود ایشان کردهاند این است که در
زیارتشان میخوانی اشهد انک قداقمت الصلوه و اتیت الزکوه و امرت
بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت اهلل و رسوله من شهادت میدهم که
تو نماز را برپا داشتی و هرکس نماز کرده تو نماز کردهای و شهادت میدهم
که تو زکات دادهای و هرکس زکات داده تو زکات دادهای ،امر به معروف
تو کردهای از هر دهانی که باشد ،همچنین نهی از منکر تو کردهای با هر
زبانی که خواستهای.
این همه آوازها از شه بود
گرچه از حلقوم عبداهلل بود

همه معروفها را شما امر کردهاید و همه منکرها را شما نهی کردهاید ،شما
اطاعت کردهاید همه اطاعتها را .پس عبادت ایشان عظمش به اینطور است،
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عبادتشان به این بزرگی و بسیاری است که میبینی .و چون روز اول است
و طول کشیده مختصر کنم .اگر حکایت خشت را درست ملتفت شدید،
اگر خشتی برداشتی و شکستی آیا نه این است که گل را شکستی؟ اگر تو
خشت را گذاردی ،گل را گذاردهای ،هرچه با این خشت بکنی با گل
کردهای .حاال همچنین اگر این معنی را یافتی ،حاال عظمت مصیبت حسین
را خواهی دانست و میدانی که مصیبت او نه همان مصیبتها است که در
کربال به ایشان رسیده بلکه کل ملک زمین مصیبت ایشان است .در تمام
ملک موجودند ،جمیع روزگار روز عاشورا و مصیبت ایشان است ،جمیع
زمین کربالی مصیبت ایشان است و ایشان در تمام مصیبتهای عالم شریکند.
واهلل هر مومنی که در عالم کشته میشود حسین با او کشته شده ،به هر
مومنی که شمشیر بزنند حسین را با آن شمشیر کشتهاند ،هرکس مجروح
شده آن جراحت بر او وارد آمده ،هرکس مهموم و مغموم شده آن هم و غم
بر او وارد آمده .آیا نشنیدید خودش فرمود:
شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی
او مررتم بشهید او غریب فاندبونی
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هر وقت به هر جایی میگذرید ،شهیدی یا غریبی را میبینید مرا در او ببینید
که من در آن شهادت شهید شدهام ،گریهاش را برای من بکنید .پس هر
صاحب مصیبتی را که در عالم ببینید حتی آنکه طفلی را اگر دیدی گریه
کرد ،گریه امام تو است در او ظاهر شده .اگر کسی را مهموم و مغموم ببینی
هم و غم امام تو است .این است که به امام عرض کردند سبب چهچیز است
نشستهایم یکدفعه مهموم و مغموم میشویم؟ فرمودند هر وقت ما مهموم و
مغموم میشویم شما هم مهموم و مغموم میشوید .پس مصیبت او نه همین
است که سیصد و کسری زخم بر بدنش زدند و همان زخمها بود ،بلکه
زخمهایی که تا روز قیامت به بدن دوستانش و شیعیانش میرسد جمیع آن
زخمها بر تن مقدس او وارد آمده؛ اگر گریه میکنی بر چنین مصیبتی گریه
کن .مگر تو نشنیدهای که آنچه بر مومن وارد میآید بر ایشان وارد میآید؟
خداوند میفرماید من اذی لی ولیا فقدبارزنی بالمحاربه و دعانی الیها پس
واهلل که اذیتکننده مومن کشنده ایشان است ،خون حسین را ریخته و
نفهمیده و جمیع اذیتی که به مومن میشود به حسین شده .مردم غافلند ،خدا
میداند حقوق مومن اعظم است از نماز و روزه و سایر عبادات ولکن مردم
اجماع کردهاند بر آنچه از دین خدا زبان ندارد ،همان بیزبانها را از دین
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گرفتهاند و خدا پرستیده نمیشود به چیزی مثل ادای حقوق مومن .ادای حق
مومن ادای حق محمد و آلمحمد است همچنین هیچ معصیتی از معاصی
نمیرسد به عظمت اذیت مومن زیراکه اذیت مومن اذیت امام است .این
است که شخصی آمد خدمت امام خیلی خوشحال و خرم بود ،فرمودند چرا
اینقدر خوشحالی میکنی؟ عرض کرد بهتر روزی برای مومن آن است که
در آن روز اطاعت و عبادت خدا کرده باشد .فرمودند خیلی خوب به شرطی
که خرابش نکنی .عرض کرد چگونه خرابش میکنم و حالآنکه من از
شیعیان شمایم؟ فرمودند هاه! حاال خرابش کردی .عرض کرد چطور؟
فرمودند خدا میفرماید التبطلوا صدقاتکم بالمن و االذی عرض کرد من که
اذیت نکردهام و منت نگذاردهام .فرمودند تو به من اذیت کردی ،تو ادعا
میکنی من از شیعیان شمایم ،باطل شد صدقه تو حاال استغفار کن .استغفار
کرد ،فرمودند حاال توبه تو قبول شد .پس بدان که یک اذیت که به امام
میکنی اعمال تو از تو میریزد و حبط میشود .پس اذیت مومن اذیت ایشان
است و همچنین سرور مومن سرور ایشان است .پس از این جهت جمیع
مصیبتهای مومنان در بر و بحر عالم مصیبتهای ایشان است ،جمیع هم و غم
مومنان در بر و بحر عالم هم و غم ایشان است ،جمیع آسیبی که به مومنان
میرسد به جمیع این آسیب ایشان آسیب کشیدهاند ،منحصر به آنچه در کربال
به ایشان رسیده نیست .و واهلل هر زنی از زنهای مومنان که در اطراف عالم
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اسیر شود کأنه زنهای خود ایشان اسیر شده و هر طفلی از مومنان از دنیا برود
و دل پدر و مادر بدرد آید مثل این است که علیاکبر و علیاصغر ایشان کشته
شده باشد .اگر قدر خود را بدانید ،اگر قدر یکدیگر را بدانید آنا فآنا والیت
ایشان در قلب شما مشتعلتر میشود .دیگر خیال نمیکنی که امام من غایب
است نصرت حسین اگر میخواهی بکنی آن بزرگوار ایستاده و طلب یاری
میکند و واهلل هنوز ایستاده و فریاد میکند هل من ناصر ینصرنی و این ندا
امروز از برای ما و شما بلند است و نصرتکننده مومن و رهاکننده مومن از
بال ،نصرتکننده ایشان است و حذردهنده مومن حذردهنده ایشان است.
پس واهلل ایشان ایستادهاند االن و فریاد میکنند هل من ناصر ینصر المحمد
المختار هل من مغیث یغیثنا هل من موحد یخاف اهلل فینا هرکس از اهل
ایشان است ،هرکس از جنود ایشان است و متعلق به ایشان است لبیک لبیک
گویان بسوی ایشان میرود.
و از جمله آن نصرتهایی که باید کرد یکی اقامه عزای ایشان است و این
عزاداری ایشان است که میکنید مجلس ماتم آراسته میکنید و گریه میکنید
این نصرت است ولکن سعی کنید که نصرت شما نصرت حسین باشد .نه
خیالتان برسد که در این غزوهها آنها که در رکاب پیغمبر صلی اهلل علیه و
آله کشته شدند همه از اهل جنتند ،حاشا .بلکه بعضی به عداوت با آن قبیله
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که با آنها جنگ میکردند میرفتند و کشته میشدند ،یکی به طمع مال و
غنیمت میرفت و جنگ میکرد و کشته میشد ،یکی العنشعور میرفت
ولکن آنکه از قوت ایمان و برای نصرت دولت حق میرفت و کشته میشد
او شهید بود .همچنین امروز باید یکی از شما که روضهخوانی میکند نباشد
برای اینکه خود را نشان مردم بدهد یا فرش خود را نشان مردم بدهد ،یا از
برای اینکه اسم بلند کند که فالنکس روضهخوانی میکند ،یا به حمیت
اینکه فالن خوانده چرا من نخوانم ،یا از برای اینکه چادری بلند شود و
سردمی باشد ،قلیان و قهوه راه باشد یا قومی را مستمال([ )]1کنی اینها را
به خرج مردم بدهی .اگر برای اینها روضهخوانی میکنی عبث عبث خود را
زحمت مده .تعزیهدار آن کسی است که از روی قوت ایمان و از روی معرفت
دل او بریان شود و اشک او جاری شود و از برای اینکه امر آلمحمد علیهم
السالم را در عالم منتشر کند و دین او ظاهر شود و رسوایی اعدای آلمحمد
علیهم السالم معلوم شود و برای اینکه سنت ایشان شایع شود و امثال اینها،
اگر برای این میکنی خیلی خوب واال مسرف و عاصی هستی و مال خدا را
اسراف کردهای .به هر قلیانی و دانه برنجی یکمعصیت در نامه عملت نوشته
میشود .مالت رفته ،معصیت هم برای خودت درست کردهای .پس اگر
میکنید و برای نصرت آلمحمد علیهم السالم میکنید از جمله نصرتها
همین اقامه عزای ایشان است و این حقیقتش این است که بسیار نصرتی
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عظیم است .و مپندار اعظم نصرتها بیزبانها است ،اعظم نصرتها نصرت آن
زباندار است .پس از خدا سوال میکنم بوساطت امام زمان صلواتاهلل و
سالمهعلیه که از فضل و کرم خود اعمال ما را خالص کند که محض رضای
ایشان باشد و همه را در زمره نصرتکنندگان آلمحمد علیهم السالم
محسوب فرماید.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
اگرچه دیروز تفسیر آیه را عرض کردهام ولی چون بعضی تازه آمدهاند اطالع
بر تفسیر آیه ندارند بطور اختصار و اجمال بد نیست معنی فارسی آیه را عرض
کنم تا آنها هم بفهمند .معنی فارسی آیه این است که خداوند عالم جلشأنه
درکتاب خود اینطور فرموده که من خلق نکردم جن و انس را مگر برای
عبادت و فایده خلقت ،آنچه منظور نظر من از خلقت بود ،این بود که مرا
عبادت کنند .ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ایشان را من نیافریدهام
که از برای من عملگی بکنند و کسب و کاری بکنند و روزی به من بدهند
و امر من از باالی آنها بگذرد یا از برای اینکه به من صدقه بدهند یا مرا اطعام
کنند ،برای این ایشان را خلق نکردهام ان اهلل هو الرزاق ذوالقوه المتین خداوند
عالم او رزاق است ،او است صاحب قوت و قدرت و او است که امر او در
نهایت استحکام است .این بود معنی فارسی آیه.
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دیروز سخن در کیفیت خلقت بود و میخواستم کیفیت خلقت و ابتدای
خلقت را عرض کنم و چون روز اول بود مقدمه بیانی کردم ،حاال هم از آنجا
عرض میکنم که خداوند عالم جلشأنه بود و احدی غیر از او نبود به
هیچوجه منالوجوه غیر از خداوند هیچچیز نبود و خدا در یگانگی خود
منفرد بود و در وحدانیت خود خداوند عالم مستقل بود و از ماسوای او از
مخلوقات اثری و نامی و نشانی نبود .بعد از آن مشیت خداوند عالم بر این
قرار گرفت و اراده محکم او قرار بر این گرفت که خلقی خلق کند .بعد از
آنی که مشیت به این قرار گرفت که خلقی خلق کند اول چیزی که خلق
کرد که سابق بر آن چیزی نبود دریایی آفرید بیساحل و آن دریایی بود مواج،
نه عمق او را کسی میدانست و میداند و نه اطراف آن را بجز خدا کسی
احاطه کرده .و در این دریا گذارد قابلیت اینکه ترکیب جمیع موجودات
بتواند بشود و به شکل کل کاینات بتواند در آید .این است که خداوند عالم
در قرآن میفرماید و من الماء کل شیء حی هر چیز زنده و هرچه در ملک
خدا است زنده است میفرماید هر چیز زندهای و هر صاحب حیاتی ابتدای
او از آب است و او را خداوند عالم از آب خلق کرده .و باز میفرماید و کان
عرشه علی الماء این عرش ،عرش وحدانیت خدا است .این عرش وحدانیت
خدا بر آن آبی که عرض کردم ،بر آن دریایی که عرض کردم مستولی بود،
در آن دریا جلوهگر بود.
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خالصه؛ آن دریا را خداوند عالم آفرید و قابلیت آنکه جمیع کاینات را از او
بیافریند در او قرار داد .مثلی عرض کنم تا بفهمی همین دریای ظاهر را نگاه
کن آیا نه این است که قابلیت این را دارد که به جمیع شکلهای موجها
متشکل شود؟ به همینطور هر قطرهای از آن دریا قابل بود که به هر صورتی
و شکلی درآید .این است که خداوند عالم اول آن دریا را آفرید و در آن دریا
قابلیت کل موجودات بود ولکن هنوز موجود نشده بودند ،همان قابلیت آنها
موجود بود ،وجود و هستی آنها برپا نشده بود و به عرصه ظهور نیامده بود.
خداوند عالم جلشأنه خطاب کرد به آن قابلیتها که در آن دریا بودند و آن
قابلیتها را هم نهایتی نبود ،از برای آنها غایتی نبود .خداوند عالم به آنها احاطه
داشت و بس .این است که امام در صفت آن دریا میفرماید فی قعره شمس
تضیء الیطلع علیه اال الواحد الفرد الصمد فمن تطلع فقدضاد اهلل فی حکمه
و نازعه فی سلطانه و باء بغضب من اهلل و مأواه جهنم و بئس المصیر که
حاصلش این میشود که جز خدای واحد احد ،احدی از آحاد بر آن دریا
اطالع ندارد و علم او احاطه به آن دریا پیدا نمیکند .آن دریا دریای علم خدا
است و آن دریای جود خدا است .خداوند عالم آنچه به هزار هزار عالم جود
و رحمت و مغفرت و بخشش و فیض و مدد میرساند همه از همان دریا
است و آن است خزانه علم خدا که هرگز فنا و تمامشدن برای آن نیست.
خداوند عالم به آن قابلیتها که در خزانه علم خود بود رو کرد و به ایشان
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فرمود ألست بربکم آیا من خدای شما و پرورنده شما نیستم؟ در میان قابلیتها
هر قابلیتی که استعداد او بیشتر بود و هر قابلیتی که صفای او و لطافت او
بیشتر بود او پیشتر از همهکس جواب گفت و هرکه از آن صفایش کمتر بود
او عقبتر ،و عقبتر و عقبتر تا هر کس خودش بقدر قابلیت خودش جواب
گفت .و چون در مجلس اهل علم هستند و میخواهم ملتفت شوند و شاید
به جهت علمی که دارند خیال کنند که در اینجا اختالفی در میان قابلیتها
نبود ،سبب چه بود بعضی پیشی جستند و بعضی عقب افتادند ،برای این مثلی
عرض کنم .خیال کن عددها را یک ،دو ،سه ،چهار ،پنج ،این عددها را
فرض کن خداوند هنوز نیافریده و به عرصه وجود نیاورده و میخواهد عدد
را به عرصه وجود بیاورد .اهل علم ملتفت باشند چه عرض میکنم ،عوام
نمیفهمند؛ و عوام صاحبان هوششان شاید بفهمند .عرض میکنم که هر
وقت خدا خواسته باشد عدد را موجود کند ،آنوقت که بخواهد موجود کند
آیا دو را پیشتر موجود میکند یا چهار را؟ نمیشود چهار را پیش از دو
موجود کرد به جهت اینکه چهار ،دو دو است .اول دو است بعد چهار ،اگر
دو را نیافریند چهار آفریده نمیشود .پس او را پیش از چهار میآفریند و بعد
هشت را وهکذا .درست ملتفت باشید چه عرض میکنم ،پس اگرچه پیش
از آفرینش نه یک بود و نه دو و نه چهار و نه هشت ،نه بیست ،نه چهل ،نه
هشتاد ،نه صد ،نه هزار ،نه دو هزار ،نه ده هزار ولکن وقتی بناشد خدا
صفحه | 31

بیافریند ،صد را پیش از هزار میآفریند و صد ،اول موجود میشود و هزار
دویم و دو هزار سیوم .ممکن نیست هزار به عرصه وجود بیاید و صد هنوز
به عرصه وجود نیامده باشد .هزار ،دهتا صدتا است.
باز مثلی دیگر عرض کنم ،خیال کن نه آفتاب نه نور آفتاب هنوز در ملک
موجود نشده و خدا میخواهد نور آفتاب را بیافریند .آیا معقول است نور
آفتاب را پیش از آفتاب بیافریند؟ معقول نیست .پس اول آفتاب آفریده میشود
بعد نور .پس در وقتی که نه آفتابی بود نه نوری ،اگر خدا خطاب میکرد به
قابلیت اینها که ألست بربکم اول قابلیت آفتاب جواب میدهد ،بعد از قابلیت
آفتاب نورها جواب میدهد ،ممکن نیست اول قابلیت نور جواب بدهد .تو
سایه داری ،آیا ممکن است سایه تو را پیش از تو بیافریند؟ پس آن زمان که
تو را نیافریده بودند و سایه تو را نیافریده بودند ،همه در عرصه امکان بودند
و در این دریا غرق بودند و مشیت خدا بر این قرار گرفت که تو را و سایه
تو را بیافریند فرمود ألست بربکم اول تو جواب میدهی بعد سایه تو ،ممکن
نیست اول سایه تو جواب بدهد .از روی آنچه گفتم علما ملتفت شوند فروع
آن را بیرون آورند .جمیع آنچه در هزار هزار عالم خلق شده است یکی را
که میگیری صفت آن باالیی میشود ،آن باالیی را که میگیری صفت آن
باالتری میشود ،آن باالتری باز صفت باالتر میشود .هرگز ممکن نیست
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صفتی پیش از صاحب صفتی آفریده شود ،یا اینکه نوری پیش از صاحب
نوری آفریده شود .پس اگرچه در آن دریا همه معدوم بودند و در میان آنها
امتیازی نبود ولکن بعد از آنیکه مشیت خدا قرار گرفت که آنها را بیافریند
فرمود ألست بربکم حاال اولکسی که جواب میدهد آن منیر اولی است که
جمیع هزار هزار عالم باید از نور او باشد ،به وجود او باید برپا باشد .آن
آفتاب عالمتابی است که جمیع هزار هزار عالم باید از نور او باشد ،به وجود
او باید برپا باشد .پس وقتی که ألست بربکم گفت هیچ قابلیتی اقدام به جواب
او نکرد قابلیت پاک محمد صلواتاهلل و سالمه علیهوآله ،او برخاست اول
لبیک لبیکگویان اول بلی گفت و اقرار کرد به توحید خداوند عالم جلشأنه
و همین قول بلی اقرار به توحید است که خدا گفت آیا من خالق شما و
پرورنده شما نیستم؟ قابلیت پاک محمد صلواتاهلل و سالمهعلیه جواب داد
که بلی تویی خدای یگانه ما و آفریننده ما .پس اولکسی که اقرار به توحید
کرد وجود پاک محمد بود صلی اهلل علیه و آله و به این جهت او اول اقرار
کرد که هرکس در ملک خدا است نور او است و نور نمیشود اول اقرار کند
و بعد از آن صاحب نور اقرار کند .هرکس در ملک خدا توحید کرده پس از
او توحید کرده و به نور او توحید کرده و به تلقین او توحید کرده .این است
که در زیارت جامعه میخوانی من اراد اهلل بدء بکم و من وحده قبل عنکم
و من قصده توجه بکم ای سادات من هر کس اراده خدا کند باید ابتدا به
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شما کند و هرکس خدا را توحید کند از شما پذیرفته .آیا نمیبینی که چراغی
که روشن میکنی اگر به تدبیری و بواسطه یک نوع روغنی یککاری بکنی
که یکدفعه این شعله قرمز شود ،جمیع در و دیوار خانه قرمز میشود و اگر
تدبیری کنی و شعله یکدفعه سبز شود جمیع در و دیوار خانه سبز مینماید.
همچنین بعد از آنیکه قابلیت محمد صلی اهلل علیه و آله اقرار کرد به توحید
خدا ،نور خدا از او در جمیع در و دیوار عرصه امکان تابید و جمیع عرصه
عالم به نور توحید که از پیغمبر بر وجنات ایشان تابید منور شد و جمیع
پیغمبران و مالئکه توحید از ایشان آموختند .آیا نشنیدی که فرمودند بعد از
اینکه خداوند عالم ما را آفرید مالئکه را از نور ما خلق کرد و چون مالئکه
نظر کردند به یگانگی و علو مقام ما ،چنان پنداشتند که ماییم خدای یگانه.
چون ما از دل ایشان این را دانستیم گفتیم الاله االاهلل .چون ما الاله االاهلل
گفتیم آنوقت مالئکه دانستند که نیست خدایی بجز خدای یگانه و ما بنده
هستیم و مخلوق .بعد از آن چون مالئکه نظر کردند دیدند هرچه در ملک
حرکت میکند بواسطه ما است ،هرچه در ملک ساکن میشود بواسطه ما
است ،پنداشتند که هیچ حولی و قوهای نیست برای چیزی مگر به ما .ما این
را از دل ایشان دانستیم گفتیم الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم لفظ حدیث
نظرم نبود نقل به معنی کردم ،همچنین چند چیز دیگر که مالئکه به تعلیم
ایشان تعلیم گرفتند.
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مقصود این بود که ایشانند معلم کاینات و ایشانند کسی که خداوند به ایشان
امر کرده که توحید را به عرصه عالم برسانند چنانکه خدا امر کرده به آن
شعله سبز که سبزی را به در و دیوار برساند و امر کرده به آن شعله قرمز که
قرمزی را به در و دیوار برساند و چون ذات مقدس ایشان به آتش توحید
مشتعل شد و مظهر اسماء و صفات و انوار و کماالت خدا شد مأمور شدند
از جانب خدا به اینکه در عرصه ملک توحید خدا و انوار خدا را و اسماء و
صفات خدا را آشکار کنند .پس از این جهت رسول و مبلغ از جانب خدا
شدند .هر صاحب نوری مبعوث است به رسانیدن نور خود ،آفتاب مبعوث
است به همه در و دیوار نور خود را برساند چون مشتعل است به نور کرسی
نور میرساند به عالم و اما ذات پاک محمد صلی اهلل علیه و آله مشتعل است
به آتش توحید ،به نور کماالت خدا ،پس مبعوث است به توحید ،مأمور است
به شکستن بتان ،مأمور است به برطرفکردن شرکها به جهت آنکه به نور
توحید خود او مشتعل است و چگونه مشتعل نیست و حالآنکه فرمود من
رءانی فقدرأی الحق دیدار حق به همینطور است که مرا ببینید .زیراکه هر
کس هر چه را میبیند صفات او را دیده نه ذات او را و منم صفات خدا و
منم نور خدا ،اگر او را میخواهی ببینی مرا ببین .اگر این را فهمیدی میفهمی
معنی کالم امیرالمومنین را که راوی عرض کرد به آن بزرگوار که هل رأیت
ربک یا امیرالمومنین؟ آیا خدا را دیدهای ای امیرالمومنین؟ فرمودند که من
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عبادت نمیکنم خدایی را که ندیده باشم ،من خدای خود را دیدهام .باطن
این سخن این است که من محمد را دیدهام ،نه اینکه محمد خدا است .لعنت
همین محمد ،لعنت همین خدا بر کسی که محمد را خدا بداند بلکه نام نامی
خدا است ،محمد صفات گرامی خدا است ،محمد صفات نعمای خدا است،
محمد مثل علیای خدا است .هرکس او را به اینطور شناخت خدای خود را
شناخت ،هرکس او را به اینطور نشناخت خدای خود را نشناخت.
باری ،وقتی ندا از جانب خدا رسید به آن قابلیتها که در آن دریا بودند اول
کسی که جواب داد از آن قابلیتها و اقرار به توحید کرد و روغن وجود او به
آتش وجود این ندا در گرفت و مشتعل شد ،وجود پاک محمد بود صلی اهلل
علیه و آله  .و دوم کسی که جواب داد وجود پاک علیبنابیطالب صلواتاهلل
و سالمهعلیه بود و بعد از آن کسی که جواب داد امامحسن بود و پس از آن
کسی که جواب داد حضرت امامحسین بود و پس از آن امامزمان صلواتاهلل
و سالمهعلیه بود و پس از آن ائمه هشتگانه که باقی ائمه باشند و بعد از اینها
وجود پاک حضرتفاطمه سالم اهلل علیها بود که چهاردهنفس مقدس بر
جمیع کاینات پیشی گرفتند و اقرار به توحید کردند .نه چنان گمان کنی مثل
جهال امت که فاطمه را خیال میکنند یکی از زنان ،نهایت زن خوبی بوده
است .اگرچه مردم همینطور خیال میکنند حتی آنکه القاب زنان کثیف
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خود را فاطمه الزمانی میگفتند نعوذباهلل آیا مردی را میشود محمدالزمانی
گفت؟ این نامربوطها چهچیز است ،این مزخرفات کدام است؟ فاطمه
الدورانی یعنی چه؟ مریمالزمانی چه معنی دارد؟ موسی و عیسی اقتباسکننده
از نور فاطمهزهرایند و علم جمیع پیغمبران اولواالعزم که بودهاند یکقطره از
دریای علم بینهایت فاطمه زهرا صلواتاهلل علیها است .نه چنان پندارید که
فاطمه مثل زنی از زنان عالم است نهایت نجیب است .حتی اینکه مزخرف
میبافند این نامربوطها که میگویند که خبر دادند علی زن گرفته است و
فاطمه متغیر شد .خیال میکند فاطمه مثل زن خودش هوو داری میکند .و
گاهی مزخرفی دیگر میبافند میگویند علی و فاطمه دعوا کردند علی قهر
کرد و از خانه رفت بیرون روی خاک خوابید .پیغمبر سر او را برداشت از
خاک ،از آن روز او را ابوتراب گفتند .این مزخرفات یعنی چه؟ حاشا که
حضرتفاطمه مثل این زنان باشد ،خدا در شأن فاطمهزهرا میفرماید انها
الحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم انیتقدم او یتأخر یعنی
حضرتفاطمه یکی از آیات کبرای خدا است که جمیع پیغمبران توحید که
برای خدا کردهاند از تابش نور زهرا است .او را زهرا گفتند به اینجهت که
زهرا یعنی تابنده و آن بزرگوار است تابنده و فروزنده عرصه امکان و جمیع
پیغمبران به نور او افروخته شدهاند و منور گردیدهاند و هیچ ملک مقربی و
هیچ نبی مرسلی نیست مگر آنکه توحید از فاطمه آموختهاند و به قطرهای از
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دریای علم فاطمه رسیدهاند .علم نبوت مانند نوح و ابراهیم و موسی و عیسی
قطرهای از دریای وجود فاطمهزهرا سالم اهلل علیها است .پس تو خیالت
نرسد که فاطمه مثل زنی از زنان است ،این زنان را آنطور تمجید کنی .این
زنی که حایض میشود و ماهی چندروز نماز نمیکند حاال او را فاطمه
الزمانی بگویند قبیح نیست؟! خیلی قبیح است .پس آن بزرگواران ،آن
چهاردهمعصوم چون اولکسی بودند که بر جمیع خلق سبقت گرفته بودند و
احدی از خلق بر ایشان سبقت نگرفته بود در ایشان اثری از آثار خودبینی و
خودنمایی نبود.
مثلی عرض کنم ،آیا تو نمیدانی چراغی که روشن میکنند این نور از پیش
چراغ میآید تا به آنجایی که نور تمام میشود .آنجایی که نور تمام شد آنجا
دیگر ظلمت خالص است ،هر یکقدم که پیشتر میآید اندکی نور زیاد
میشود و به همینطور نور که زیاد شد اندکی ظلمت کمتر میشود و کمتر
میشود و همینطور میآید و میآید تا به نهایت نزدیکی برسد که در آنجا
ظلمت تمام میشود و سرتاپا نور میشود و اثری از آثار ظلمت در آنجا
نمیماند .و بعد از آنی که این مثل را یافتی عرض میکنم بعد از آنی که
خداوند فرمود ألست بربکم نور این ألست بربکم در جمیع عرصه امکان
تابید ولکن هرچه نزدیکتر به مبدء بود نورانیتر شد و هرچه دورتر از مبدء
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بود تاریکتر شد و نور کم شد و ظلمت زیاد شد .مرادم از ظلمت ،خودبینیها
و خودستاییها و خودداریها است و مرادم از نور خدانماییها و خداستاییها و
خداداریها است .پس از این عرصه امکان دو چیز در هر مکان پیدا شد یکی
نور خدابینی و خداستایی ،یکی ظلمت خودبینی و خودستایی و چون جمیع
کاینات را خدا در این امکان آفرید جمیع خلق صاحب دو چیز شدند،
صاحب نوری و صاحب ظلمتی شدند .آیا نشنیدهای که در دل هر کسی دو
نقطه است نقطه نور و نقطه ظلمت .شخص هرچه معصیت میکند نقطه
ظلمت او زیاد میشود و هرچه طاعت میکند نقطه نور او زیاد میشود و
نقطه ظلمت کمتر میشود و این به جهت این است که رو به خدا میکند
چون رو به خدا میکند نورانیتر میشود .خالصه؛ هر کس که در این عرصه
امکان است صاحب نوری است و صاحب ظلمتی است .آن نور نوری است
که از جانب خدا است و آن ظلمت ظلمت خودی خلق است .پس در جمیع
خلق یک خودبینی و یک خدابینی است و کامل کسی است که خودبین
نباشد .یکی را میبینی با او مینشینی هرچه حرف میزند هرچه میگوید
همه میگوید خدا همچو فرموده و خدا همچو میگوید ،هرچه حرف میزند
تا پسین از خدا میگوید .یکی دیگر را میبینی با او که مینشینی بر سر هم
میگوید من همچو هستم ،من چنینم ،من چنینم .همه از خود میگوید،
اوصاف و فضائل خود را میگوید ،هرچه میگوید همه اوصاف و فضائل
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خودش است .تا کی کتاب فضائل برای خودش مینویسد؟ فضیلت برای خدا
است .پس مومن باید ذکر خدا باشد نه ذکر خود .به عیسی عرض کردند یا
روحاهلل من نجالس؟ با که بنشینیم؟ فرمود جالسوا من یذکرکم اهلل رویته با
کسی بنشینید که دیدار او شما را به یاد خدا آورد ،یعنی در او خدابینی زیاد
باشد و به آتش توحید مشتعل شده باشد و به آتش اسماء و صفات خدا
درگرفته باشد که همین که چشمت به او میافتد به یاد آخرت میافتی ،یاد
عمل آخرت میافتی ،راغب به آخرت میشوی .چهبسیار مردم که همینکه
چشمت به آنها میافتد یا آنها را میبینی یاد معاصی و فسق و فجور میافتی.
چهبسیار مردم که تا چشمت به آنها میافتد دیدارشان انسان را به یاد خدا
میآورد و چهبسیار مردم که دیدارشان انسان را متذکر دنیا و معاصی و لهو
و لعب و فسق و فجور میکند .از اینجا بیاب که آنچه در ملک خدا است از
نور و ظلمت آفریده شده است .پس اول خلق آنکسی است که سبقت گرفته
به نور توحید و آن وجود مبارک این چهاردهمعصوم است صلواتاهللعلیهم.
پس ایشانند نوری که ظلمت در ایشان نیست ،ایشانند که سرتاپا به نور توحید
خداوند عالم در گرفتهاند .پس چنانکه کل اسماء و صفات خدا را نمودهاند
کل خودی خود را پنهان کردهاند چنانکه بکلی از خود ذکری باقی
نگذاردهاند ،بکلی برای خدا و ذکر خدا شدهاند چنانکه به کل خود به خدا
پیوستهاند ،از خودی به کل خود بریدهاند.
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درست ملتفت باشید چه عرض میکنم که اگر غیر از این بود بالتمام از خود
نبریده بودند و به خدا پیوسته نبودند ،اگر بالتمام خود را پنهان نکرده بودند
کل اسماء و صفات خدا را ننموده بودند .اگر بکلی از خود لب نبسته بودند
بالتمام به ثنای خدا لب نگشوده بودند .پس آن بزرگواران سالماهلل
علیهماجمعین شرط وجودشان این است که خود را گم کنند تا خدا را بیابند.
سایر مردمند که از خود میگویند و خود دارند ،ایشان باید خود را گم کرده
باشند اگر خود را گم نکرده باشند اول ماخلقاهلل نیستند .پس شرط بودن
ایشان اول ماخلقاهلل و دلیل بودن ایشان اول ماخلقاهلل این است که بالتمام از
آنچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است ،از هرچه غیر خدای احد است .اگر ملتفت
بودید حرف بزرگی بود و شرط وجودشان و دلیل اول ماخلقاهلل بودنشان این
است که از هرچه غیر خدای احد است بریده باشند .نه به خود پیوسته باشند
نه به عبایی و قبایی پیوسته باشند نه به چیزی غیر خدا پیوسته باشند ،هیچ از
خود نداشته باشند .اگر یکذره از خود داشته باشند بقدر آن یکذره شریک
برای خدا قرار دادهاند و ایشان شریک با خدا نکردهاند کسی را .خدا را
گرفتهاند و ماسوای خدا را ترک کردهاند .نمیدانم چه بگویم مطلب خیلی
بزرگ است .پس ایشان خدا را به کل خود گرفتند و به کل خود ماسوای
خدا را ترک کردند .پس باید به این صفت در عالم جلوه کنند و قید به
هیچچیز غیر از خدا نداشته باشند .اگر چنین نباشند در این عالم مقید به زن
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باشند ،مقید به فرزند باشند ،مقید به اموال باشند ،مقید به جان باشند ترک
خدا کردهاند .اگر چنین شد حجت خدا و آیت عظمای خدا نیستند و
جلوهگاه خدای واحد احد نیستند .پس شرط بودن ایشان اول ماخلقاهلل این
است که در هر عالم از جمیع ماسوای خدا ببرند و چنان شوند که:
نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

و چنان شده باشند که:
ز بس بستم خیال تو تو گشتم پای تا سر من
تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته
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و چنان شده باشند که بجز خدا و نور خدا و صفت خدا و اسم خدا و کالم
خدا در ایشان چیزی نباشد و این مقام ببین در تمام اهل عالم در احدی از
آحاد بجز محمد و آلمحمد علیهم السالم جلوه کرده؟ جلوه نکرده .حاال
بعد از آنیکه بنا شد در ایشان جلوه کند اینها همه یکنورند .در زیارت ایشان
میخوانی اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده همه یکی هستند.
پس چون یکی شدند ببینید این صفت کجا باید بروز کند؟ بیاییم ببینیم مقام
والیت چه نسبت دارد به مقام نبوت؟ مقام والیت خودی مقام نبوت است و
مقام نبوت خدایی مقام والیت است به نص آیه قرآن که میفرماید و انفسنا و
انفسکم امیرالمومنین نفس پیغمبر است و خودی پیغمبر است و مقام والیت
مقام خودی نبوت است و مقام پیغمبر مقام خدایی است برای امیرالمومنین
و مراد از مقام خدایی مقام نور خدا است و اسماء و صفات خدا است .حاال
آن بندهای که میخواهد خود را فانی کند ،میخواهم بدانم آیا باید خدایی
خود را فانی کند یا باید خودی خود را فانی کند؟ آیا باید خود را در راه خدا
بدهد یا باید خدا را در راه خودی خود بدهد؟ آیا باید خود را مضمحل و
فانی کند در راه خدا یا خدایی را مضمحل کند؟ شکی در این نیست که باید
خودی را فانی کند .پس حکمت اقتضا کرد به این جهت که این فنا و
اضمحالل در مقام والیت باشد نه در مقام نبوت .پس از این جهت این فنا و
اضمحالل خصوصیت پیدا کرد در مقام والیت به اسراری چند .و چون
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مجلس طول کشیده است نمیتوانم بیان کنم که چرا در حضرتامیر این فنا
و اضمحالل بروز نکرد و در امامحسین بروز کرد و حضرت امامحسن هم
ابومحمد است و نور محمد است و نور محمد در او بروز کرده ،امامحسن
شبیه به محمد است صلی اهلل علیه و آله و او را کنیه ابومحمد است .او را
هم لیاقت این فنا و اضمحالل نبود و نباید او قبول کند .اما حسین ابوعلی
است و شبیه به علی است و سر والیت و امر والیت در آن بزرگوار جلوهگر
شد .پس بایستی که تمام فنا و اضمحالل در وجود حسین جلوهگر باشد.
اگر این فنا در حسین نبود خدا ظاهر نبود ،از کجا مردم خدا را میشناختند؟
پس بایستی به این خدا را شناخت که خود را چنان فانی و مضمحل کرده که
اثری از آثار خود و متعلقان خود باقی نگذارده است این است که تأویل این
آیه مبارکه اینطور شده که اذا قیل لهم ال اله اال اهلل یستکبرون این است که
در حق طایفهای از کفار میفرماید که اگر به ایشان گفته شود ال اله اال اهلل
استکبار میکنند و تأویل شده که در نزد شهادت حسین گریان نمیشوند و
اما باطنش این است که ال اله یعنی حسین کشته شد اال اهلل یعنی خدا آشکار
شد .ال اله یعنی حسین خود را داد اال اهلل خدا را گرفت و آن بزرگوار به کلمه
ال اله هیچ هیچ نیست و آن بزرگوار به این کلمه نفی کرد وجود خود را.
نمیبینی بسیاری از مردم خودپرستند؟ افرأیت من اتخذ الهه هواه هوای خود
را خدای خود میگیرند ،زن خود را خدای خود میگیرند ،دنیای خود را
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خدای خود میگیرند .حسین ال اله گفت و گفت نه خودم را میخواهم نه
عیال میخواهم نه فرزند میخواهم ،هیچ نمیخواهم اال اهلل خدا را میخواهم
و بس .حاال بیا تو را به خدا انصاف بده که در تمام این ملک هیچکس ال اله
اال اهلل مثل حسین گفته؟ حاشا ،کی گفته؟ کدام ملک مقرب ،کدام نبی
مرسل ،کدام مومن ممتحن همچو ال اله اال اللهی گفته که نفی کل ماسوی
را کرده باشد و اثبات کرده باشد خدا را؟ کدام نفی از این باالتر که آن
بزرگوار بعد از اینکه آن جراحات بر تن مقدسش وارد آمد ،زیاده از سیصد و
بیست جراحت بود .مردم که خیال میکنند و نقل میکنند ابنسعد فریاد کرد
که اسب بر بدن حسین بتازید و ده نفر آمدند و آن بدن را پامال کردند ،اینها
جنگ ندیدهاند .فکر کن در صحرایی که آن جمعیت قشون باشد ،بروایتی
سیصد هزار قشون بودند و بروایت دیگر چهارصد هزار قشون بودند .کسی
که جنگ دیده باشد میداند که در همچو صحرایی چه گرد و غباری خواهد
بود .گرد و غباری باید باشد که چشم چشم را نبیند .اگر شما در سر این
ایالت بودهاید دیدهاید وقتی گلهشان میآید ببینید چه گرد و غباری میشود!
اینقدر گرد و غبار میشود که چادرهاشان پیدا نیست .حاال ببین اگر
چهارصد هزار قشون در یک صحرا در جنبش باشند چه گرد و غباری خواهد
بود که چشم چشم را نمیبیند .این هم مسلمی است که حسین صلواتاهلل و
سالمهعلیه بیرون قشون دعوا نمیکرد ،یقینا توی قشون دعوا میکرد .پس
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آن بزرگوار بعد از آنیکه در آن بحبوحه از اسب افتاد ،در این ظلمات گرد و
غبار و این قشون هم در جنبش ،ببین چه میشود! همهکار را از روی تأمل
باید کرد نه اینکه من بخوانم و شما همینطور بشنوید .تأمل کنید ،اسب در
حال دویدن است ،نعل دارد ،میخ دارد ،آهن است .نعل و میخ آهن با بدن
انسان چه مناسبت دارد؟ اسب که شعور ندارد ،میدود و پا روی سر
میگذارد ،پا روی دست میگذارد .مالحظه کن ببین چه میشود! تکه تکه
گوشت او در بیابان پهن میشود .جان ماها به فدای آن بزرگوار آیا نه این
است که این اسب گاهی پا روی چشم میگذارد و گاهی پا روی دهان
میگذارد و گاهی بر روی سینه میگذارد؟ اسب هم که یکی نبود ،دو تا
نبود ،صد نبود ،هزار نبود .آیا نه این است که تکه تکه گوشت آن بزرگوار
در این صحرا پهن شد؟
در چند شب قبل از این مقابله میکردم حدیثی را دیدم از آن حدیث متذکر
شدم ،حالتی برای من پیدا شد حاال عرض میکنم اگر شما هم بشنوید منقلب
میشوید .حدیث این بود که پیغمبر فرمود و ایاکم و المثله ولو بالکلب
العقور فرمود بپرهیزید از مثلهکردن ،مبادا کسی را مثله کنید اگرچه سگ
هار باشد .اول معنی مثله را عرض کنم کسی را که گوش و دماغش را و
لبش را و بعضی اعضاش را قطع کنند میگویند این را مثله کردند .حال که
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معنی مثله معلوم شد عرض میکنم چگونه جان از تن آدم بیرون نرود و رسول
خدا برای سگ هار راضی نشد او را مثله کنند .وای بر آنها که دست مقدس
او را از بدن جدا کردند ،وای بر آنهایی که او را پامال کردند .حضرتباقر
علیه السالم میفرماید دیگر حاال لفظش آمد میگویم حضرتباقر میفرماید
که در صحرای کربال بودم ،دیدم جد بزرگوارم را کشتند بطوری که راضی
نبود پیغمبر که سگ هار را به اینطور بکشند .پس کدام فنا از این باالتر و
کدام اضمحالل باالتر که اینطور خود را با خاک یکسان کند؟ اینکه
خودش .و اگر عیالش را میگویی چه عیال ،عیالی که از نطفه پیغمبر باشد.
اگر عیال را میگویی دخترانشان را به اسیری بردند ،زنانشان را بر شتر سوار
کردند در کوچهها و شهرها گردانیدند .یکطبیعتی در این زنها است ،اصل
این زن طبیعتی دارد با وجودی که چادر دارد در کوچه میرود ،بازار میرود
جمعیت هم هست چندان خجالت نمیکشد لکن یکنفر که ایشان را
بشناسد اینقدر خجالت میکشند که از آنجا نمیتوانند بگذرند .خاک بر سر
ماها که دختران پیغمبر خدا را به این نحو اسیر کنند ،واهلل فوق خیاالت ما
است .معلوم است سلطان عصر یزید بود ،حاال عیال پیغمبر را ببرند در مجلس
او و برخیزد در میان آنها بگردد و یکییکی اسم آنها را بپرسد .این کیست
و آن کیست؟ یکی بگوید این زینب دختر علی است ،این کلثوم است ،ببین
چه حالتی خواهد بود برای آن زنان .در این میانه چشمش افتاد به دختری که
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از بیلباسی دست خود را برابر صورت گرفته بود .پرسید این کیست؟ گفتند
این سکینه دختر حسین است .رو کرد به آن مظلومه گفت توئی سکینه؟
گریه در گلوی آن مظلومه گره شد به شدتی که نزدیک بود جان از تن
مبارکش بیرون رود .یزید گفت چرا گریه میکنی؟ فرمود چرا گریه نکنم و
چگونه صبر میتوان کرد که دختر پیغمبر خدا باشم و ساتری نداشته باشم
که روی خود را از تو و اهل مجلس تو بپوشانم.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
سخن در معنی خلق بود و میخواستم کیفیت خلقت محمد و آلمحمد را
صلواتاهلل علیهماجمعین عرض کنم و عرض کردم که خداوند عالم جلشأنه
خلق فرمود اول دریایی بیساحل که احدی از آحاد اطراف آن دریا را
نمیدانست و بر عمق آن دریا اطالع نداشت .و عرض کردم آن دریا خزانه
رحمت خدا بود ،آن دریا خزانه علم خدا بود جلشأنه و جمیع آنچه خلق
کرده و خلق خواهد کرد تا روز قیامت ،بلکه مادام که ملک خدا هست
جمیعا در آن دریا بودند و از آن دریا بیرون آمده بودند و همه موج آن دریا و
قطرات آن دریا هستند .و عرض کردم که ندا رسید به آن قابلیتها که در آن
دریا بودند که ألست بربکم و اول کسی که جواب داد وجود پاک محمد و
آلمحمد صلواتاهلل علیهم بود.
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تا اینجا را دیروز عرض کردم و حاال عرض میکنم اما معلوم است اینها
مطلب علمی است و مطلب علمی را گوش باید داد و فهمید .محض
اجتماعتان که از راههای دور آمدهاید و زحمتی کشیدهاید نباشد .چراکه
اینطور حاصلی ندارد ،تا خوب گوش ندهید و حواس خود را درست جمیع
نکنید نمیفهمید .پس عرض میکنم که تا مابین صدا و گوش شنونده
مناسبتی نباشد ،آن شنونده آن صدا را نمیشنود .ببینید جنیان حرف میزنند
و عبادت میکنند و میآیند و میروند و سخنها میگویند و آوازها میخوانند
ولکن گوش بنیآدم صدای آنها را نمیشنوند و آنها را نمیبینند به جهت آنکه
مناسبت میان صداها و گوشها نیست .این گوشها را خدا از خاک آفریده و
جنیان را خدا از آتش لطیف آفریده و مابین جنیان و مابین بنیآدم مناسبتی
نیست .اگر هزار فریاد زنند جنیان در یکاطاق کوچکی ابدا یکنفر از بنیآدم
صدای آنها را نمیشنود به جهت آنکه مناسبتی میان گوشها و صدای جنیان
نیست .آیا نمیدانی که در این فضا به عدد هر تیره موئی که در بدن شما
هست و به عدد هر ذره از در و دیوار که میبینی ملکی از مالئکه موکلند؟
از آن ته زمین گرفته تا هفت آسمان مکانی نیست ،موضع یکقدمی نیست
که مالئکه بسیار در آنجا نباشند .در یکموضع و یکتیره مو گاه است در
آنجا صدهزار ملک جمع میشوند و میآیند و مینشینند .میخواهی بدانی که
چطور میآیند و مینشینند؟ فرض کن در اطاقی چراغی باشد ،کل اطاق از
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نور این چراغ پر میشود .چراغ دیگر روشن کنند از نور دومی هم کل اطاق
پر میشود .هرجا که نور اولی هست نور دومی هم هست .چراغ دیگر هم
روشن کنند از نور سومی هم کل اطاق پر میشود ،همچنین اگر هزار چراغ
بیاوری در آن اطاق ،نور هزار چراغ روی یکذره ،روی یک پر کاه این
دیوار جمع میشوند و مینشینند و هر چراغی را که ببری نور خود آن چراغ
همراه آن چراغ از آنجا بیرون میرود و نور چراغهای دیگر حرکت نمیکند
و در جای خود هستند .حاال چنانکه روی یک پر کاه این همه نور چراغ
دیدی جمع شدند و صدمه به هم نزدند ،همینطور این مالئکه در این هوا و
در این آسمان و در این زمین هستند و هفتاد مرتبه لطیفترند از نور چراغ.
بسا آنکه در روی یک سر مو هفتاد هزار ملک جمع باشند و صدمه به هم
نمیزنند .این مالئکه در این هوا ،در این آسمان ،در این زمین ،در سر هر
رملی که یکی از این ریگهای نرم باشد ملکی موکل است .یکدانه رملی که
بر میداری ملکی موکل است به روح این ،ملکی موکل است به جسم این،
ملکی موکل است به رنگ این ،ملکی موکل است به شکل این ،ملکی موکل
است به طعم این ،ملکی موکل است به وزن این ،ملکی موکل است به این
یکدانه رمل؛ جمیع این مالئکه باید موکل باشند .ملک خدا وسیع است
مایعلم جنود ربک اال هو قشون خدا را کسی نمیتواند احصا کند ،خلق خدا
را کسی نمیتواند احصا کند .و چون جاهالنی که نام خود را حکیم
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گذاردهاند و قدرت خدا را بقدر حوصله خود فهمیدهاند وقتی که این وسعت
ملک را و بسیاری مالئکه را شنیدند متحمل نشدند و معنیهای فاسد بر آن
کردند ولکن غافل از اینند که خدای قادر قوت زیاده بر این دارد و آنچه
معصومین گفتهاند منافاتی با قدرت خدا ندارد و به این جهت حکما مالئکه
را انکار کردهاند و جنیان را انکار کردهاند و حالآنکه آثار اینها واضحتر از
هر چیزی است.
باری مقصود این بود که مالئکه در فضای آسمان و زمین پرند و بسا آنکه
در سر هر مویی چندین هزار ملکند و دائم در تسبیح و تهلیل و تقدیسند و
صدای خود را به ذکر بلند میکنند و یکنفر از شما صدای آنها را نمیشنود
و آنها را نمیبیند .وحی بر پیغمبر نازل میشد و در اطاق که پیغمبر نشسته
بود دیگران نشسته بودند و چیزی نمیشنیدند .سبب این بود که گوش مردم
با وحی خدا مناسبتی نداشت از این جهت نمیشنیدند و منتفع نمیشدند .و
این بیانی که عرض کردم مسألهای است که از این مسألههای بسیار بر
میآید .پس در آن خلق اول و در آن وقت اول هیچ مخلوقی نبود و خداوند
عالم دریای بیکران را آفرید و ندا کرد ألست بربکم معلوم است که آن
صدایی که خداوند عالم به نفس نفیس خود آن وحی را نازل کرده بود
لطیفترین صداها است و آن وحی از جمیع وحیهایی که در ملک خدا شده
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لطیفتر است .معلوم است آن صدایی که خداوند به نفس نفیس خود ایجاد
کرده باشد و اول صدا و اول وحی باشد که آن را آفریده و هنوز نه ملکی
است که به زبان آن ملک آن صدا را جاری کند و نه پیغمبری است که به
زبان آن پیغمبر آن صدا را جاری کند و نه انسانی بود که به زبان آن انسان
صدا را جاری کند و نه درخت طوری بود که به درخت طور صدا را آفریند،
بلکه هیچ مخلوقی نبود .خدا به نفس نفیس خود فرمود ألست بربکم صدایی
که خداوند عالم کرد معلوم است که هیچ گوشی را قابلیت شنیدن آن نبود
چه جای آنکه اجابت کنند یا بتوانند جواب دهند؛ جرأت بر بلی نداشتند.
نمیبینی که چهبسیار گفتگوها و پرسشها که خدا با پیغمبر خود میکند و
پیغمبر جواب میگوید و مردم هیچ از آن اطالع پیدا نمیکنند؟ همچنین آن
ألست بربکمی که فرمود ،احدی از آحاد نشنید آن را و مپندارید که صدایی
برآمد و کل خلق شنیدند ،نمیشود این صدا مناسب با گوش هر کس باشد
بلکه این صدا مناسبت با گوش محمد وآلمحمد صلواتاهلل و سالمهعلیهم
داشت و آن صدا مناسبت با کسی نداشت بجز وجود پاک محمد و آلمحمد
صلواتاهلل و سالمهعلیهم ،با ایشان مناسبت داشت و بجز آن چهارده نفس
مقدس هیچکس آن صدا را نشنید و همان قابلیت ایشان جواب داد .ایشان به
همان صدا و به همان سوال ألست بربکم موجود شدند و به عرصه وجود
آمدند و به عبادت خدا مشغول شدند .برای علما عرض میکنم اگرچه عوام
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نمیفهمند که این ندای ألست بربکمی که از خداوند آمد آن ندای هستی
وجود پاک محمد و آلمحمد بود صلواتاهلل و سالمهعلیهم .همان وجود
مقدس پیغمبر پرسش توحید بود و همان وجود پاک محمد و آلمحمد
صلواتاهللعلیهم توحیدی بود که از جانب پروردگار القا شده بود و همان
قابلیت آن بزرگواران جواب بلی بود که قبول کرده بودند و آن نور توحیدی
که به ایشان القا شده بود نه آن نور توحید را کسی میتوانست قبول کند و
نه کسی میتوانست متحمل شود .انا عرضنا االمانه علی السموات و االرض
و الجبال فابین انیحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان انه کان ظلوما جهوال
یعنی ندای ألست بربکم که امانت توحید است ،اول آن امانت را خدا بسوی
خلق القا کرد و آن عهد را خواست بگیرد .نه آسمانهای عرصه امکان و نه
زمینهای عرصه امکان و نه کوهها که برزخ مابین آسمانها و زمینها باشند
نتوانستند متحمل شوند آن امانت را و آن توحید را مگر وجود پاک محمد و
آلمحمد صلواتاهلل و سالمهعلیهم .ببین آن بزرگواران در چه خیالند و در
چه گمانند! فرمود لو علم ابوذر مافی قلب سلمان لکفره اگر ابوذر بداند که
در دل سلمان چیست هرآینه او را تکفیر میکند و در دل سلمان جز توحید
هیچ نبود و در دل ابوذر جز توحید هیچ نیست و همان توحید را که در دل
سلمان است ابوذر نمیتواند متحمل شود .هیچ مسألهای جز توحید مقصود
نیست ،کدام مسأله از توحید غامضتر و مشکلتر؟ نه خیالتان برسد که
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توحید همین است که بگویی خدا یک است ،حاشا .در جمیع عرصه امکان
هیچ مسألهای مشکلتر از توحید نیست ،نمیدانم هیچ میفهمید چه عرض
میکنم؟ اگر کسی کج نگاه بکند در قلب او یکسر مو کجی پیدا شود ،از
توحید غافل شده و نفهمیده مشرک شده .مگر آسان است تحمل توحید؟
مگر همهکس میتواند اقرار به توحید داشته باشد؟ مگر توحید همان است
که به زبان کسی بگوید الاله االاهلل و با دست و پا و چشم و گوش و اعضا
و جوارح به غیر او توجه داشته باشد و غیر او را دیده باشد؟ این توحید
نمیشود ابدا .پس نه خیال کنید مردم اهل توحیدند ،میفرماید در قرآن و
مایومن اکثرهم باهلل اال و هم مشرکون ایمان نمیآورند بیشتر این مردم به خدا
مگر اینکه مشرکند .پس این جمیع ماسوی بجز محمد و آلمحمد صلواتاهلل
و سالمهعلیهم دیگر احدی از آحاد آنگونه توحید خدا نمیتوانند داشته باشند
و آنطور اقرار به توحید نمیتوانند بکنند .نه نبی مرسل و نه ملک مقرب .نه
خیال کنی نوح میتوانست توحیدی که ایشان کردهاند متحمل شود ،حاشا؛
و نه خیال کنی ابراهیم یا موسی یا عیسی توحیدی که القا شد به پیغمبر از آن
توحید احدی را آگاهی نبوده و نیست و ممکن نبود ابوذر متحمل آن شود،
از ابوذر نخواستهاند آن توحید را و به او تعلیم نکردهاند آن توحید را و تکلیف
او نیست .همچنین میثاق و عهد آن توحید اول را از هیچ پیغمبری نگرفتهاند
مگر از محمد و آلمحمد صلواتاهلل و سالمهعلیهم .بعد از آنیکه روغن
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وجود ایشان به آتش توحید درگرفته و مشتعل شد و چراغ روشنکننده عرصه
امکان شدند و چنانکه این چراغها به آتش روشن میشود چراغ وجود مبارک
این بزرگواران به آتش توحید روشن و مشتعل شد و چنانکه از این چراغها
غیر از آتش چیزی پیدا نشد غیر آثار خدا از آنها هویدا نگردید و غیر خدا از
آنها چیزی بروز نکرد و بجز اسماء و صفات خدا دیگر چیزی از آنها آشکار
نشد؛ پس شدند خلیفه اهلل فی االرض و جانشین خداوند عالم جلشأنه.
خالصه؛ شدند خداوند عرصه امکان .خدا خدا است و ایشان خداوند عرصه
امکانند و این خداوندگار نقلی نیست ،خداوندگارا بر سر کاغذها به
یکدیگر مینویسند .خدا یعنی صاحب و خداوند نقلی نیست بلکه به جهت
معنی عرض میکنم ایشان شدند خداوند عرصه امکان ،یعنی صاحب عرصه
امکان شدند ،یعنی دسترس اهل عرصه امکان و مرجع و مآب اهل عرصه
امکان ایشانند که دیگر ندارند اهل عرصه امکان مرجعی و مآبی بجز وجود
پاک این بزرگواران .باید دست به دامن این بزرگواران بزنند و از ایشان
بهرهور شوند بعد از اینکه به اینطور که عرض کردم به آتش توحید مشتعل
شدند و به اینطوری که عرض کردم یداهلل و وجهاهلل و لساناهلل و جنب اهلل
و امراهلل و حکماهلل شدند و ظاهر خدا شدند و خلیفه خدا شدند در زمین و
محل حرکت خدا در زمین شدند و شدند دست توانای خدا و چشم بینای
خدا و زبان گویای خدا ایشان تکلم کردند در عرصه امکان در میان
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قابلیتهایی که در آن دریا بودند که هنوز پا به عرصه هستی نگذارده بودند
زیراکه تا حال که چیزی نشنیدهاند که پا به عرصه هستی گذارند ،بعد از آنکه
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله زبان خدا شد فریاد کرد در عرصه امکان که ألست
بربکم و محمد نبیکم و ایشان فریاد کردند که ألست بربکم مپندارید که
اگر گفتم ایشان فریاد کردند حاال ایشان خدا شدند ،حاشا و کال .تو خودت
هیچکاره دنیا نیستی وقتی که قرآن میخوانی میگویی در قرآن که انی انا اهلل
ال اله اال انا و خدا نشدهای به جهت آنکه این کالم خدا است از تو ظاهر
میشود .همچنین زبان تو میگوید خریدم لکن زبان تو برای خودش نمیخرد
برای تو میخرد و تو با زبان میگویی خریدم .زبان تو برای خودش
نمیفروشد برای تو میفروشد ،تو با زبان میگویی فروختم .پس حرکات
زبان حرکات تو است ،زبان را از خود حرکتی نیست اگر از خود حرکتی
داشته باشد لغو میگوید و بیجا سخن میراند ولکن چون تو میگویی ،از
روی حکمت و عزیمت میگویی و بجا و بطور درستی میگویی .پس خدا
با خلق امکان سخن گفت ولکن چون خواست سخن بگوید زبان خود را
حرکت میدهد و زبان خدا محمد بود صلی اهلل علیه و آله  .پس خدا چون
خواست میثاق بگیرد از پیغمبران وجود پاک محمد به حرکت در آمد ،چون
زبان خدا بود از وجود پاک او فرمایش کرد که ألست بربکم بجهت آنکه
نبود از وجود پاک او اثری .حتی اینکه همین کالمی که آیا من خدای شما
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نیستم ،این را او نگفت ،خدا گفت .منی که نیست ،که بگوید من؟ «تو آمد
خورده خورده رفت من آهسته آهسته» اگر پیغمبر بگوید من ،این من او به
تن او نمیخورد ،این من را خدا گفته ،این من او خدا است که من میگوید
پیغمبر من ندارد .مثل اینکه زبان تو میگوید من گفتم و هیچ این من به این
تکهگوشت بر نمیخورد بلکه تو خودت من میگویی .پس روح تو من
میگوید و من تکهگوشت به تکهگوشت اشاره نمیکند و به تکهگوشت
برنمیخورد .همچنین اگر پیغمبر بگوید من چنین خواستم ،من چنین گفتم،
این من که او میگوید این به تن پیغمبر برنمیخورد ،این اشاره به خود او
نمیشود؛ برای پیغمبر خودی نیست که اشاره به آن شود .بسیار مسأله
مشکل است ولکن از امام زمان توفیق میطلبم که بطوری عرض کنم که
همهکس بهره برد .این مطالب که عرض میکنم در نهایت اشکال است و
آن را حالی علما کردن مشکل است چه جای عوام ولکن به این الفاظ عامیانه
ظاهر بیان میکنم بطوری که گمان میکنم که دیگر پوشیدگی نداشته باشد.
پس عرض میکنم که آن بزرگوار که گفت آیا من خدای شما نیستم ،تو من
او را قیاس به خود مکن .من تو به تو برمیگردد نه به خداوند عالم لکن من
او به او برنمیخورد ،به خداوند عالم برمیخورد .پس این سخن که آیا من
خدای شما نیستم ،یعنی آیا خدا خدای شما نیست؛ خدا خودش حرف زده
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است .پس بعد از اینکه میثاق گرفت از آن قابلیتها که ألست بربکم ألیس
محمد نبیکم ألیس علی و احدعشر من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاءکم این
ندائی که از زبان پیغمبر برخاست از بس لطیف بود احدی از آحاد قابلیات
خلق که در آن دریا بودند به گوششان نرسید مگر وجود پاک پیغمبران که
گوش ایشان مناسب آن ندا بود و آن ندا را شنیدند و ایشان آن ندا را فهمیدند
و ایشان توانستند بلی بگویند و دیگر احدی از آحاد خلق آن صدا را نه شنیدند
و نه فهمیدند و نه جواب گفتند.
مثلی در این خصوص برای شما عرض کنم ،این سخنها که من عرض میکنم
چهبسیار اشارهها که در آن میگذارم و چهبسیار مطالب که در این الفاظ
میگذارم و میگویم ولکن سخن را روی با صاحبدالن است .همان یک و
دوئی که اهل اشاره هستند میفهمند اشاره را و دیگر باقی شماها اشاره از
دهن بیرون میآید نمیفهمند .سخن که یک سخن بود ،چطور شد او فهمید
او نفهمید؟ به جهت این است که آن اشارهها را مناسبت نیست با آن دلهای
آلوده ،لکن آن دلی که آلودگی ندارد فیالفور اشاره را بر میخورد .همچنین
آن سخن که از زبان پیغمبر صلی اهلل علیه و آله بیرون آمد ندا در کل عرصه
امکان پیچید و آن صدا را هیچکس نفهمید مگر پیغمبران که ایشان به
اختالف درجاتشان شنیدند و فهمیدند و جواب گفتند .اول پیغمبران
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اولواالعزم شنیدند و فهمیدند و بلی گفتند بعد از آنها آن پیغمبران مرسل که
بطور معروف سیصدوسیزده نفرند شنیدند و فهمیدند و بلی گفتند تا اینکه به
همین ترتیب جمیع پیغمبران شنیدند و فهمیدند و بلی گفتند و اقرار کردند و
به عرصه وجود آمدند .حضرت پیغمبر ما صلی اهلل علیه و آله و ائمه طاهرین
صلواتاهلل علیهم آمدند در میان پیغمبران مبعوث شدند بر پیغمبران .آخر
پیغمبران هم باید دین بیابند ،از که یاد بگیرند بجز محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهم؟ از که یاد بگیرند جز ایشان؟ آیا نشنیدی حضرت امامحسن
عسکری فرمود ان الکلیم لماعهدنا منه الوفاء البسناه حله االصطفاء یعنی از
موسای کلیم در آن عالم اول چون وفا دیدیم ،بعد از اینکه او را دیدیم وفادار
است و از او وفا فهمیدیم ،خلعت پیغمبری بر تن او پوشانیدیم .پس ایشانند
مبعوثکننده پیغمبران و فرستنده آنها و ایشانند معلم پیغمبران .از این جهت
ایشان آمدند در میان پیغمبران تا معلم ایشان باشند و آنوقت که آمدند در میان
پیغمبران لباس نبوت پوشیدند ،لباسی از جنس پیغمبران پوشیدند تااینکه
پیغمبران بتوانند ایشان را ببینند.
مثلش را عرض کنم آیا نشنیدهای که جبرئیل آمد در مسجد وقتی که علی بن
ابیطالب صلواتاهلل علیه بر منبر بود به صورت اعرابی و عرض کرد یاعلی
بگو ببینم جبرئیل در کجا است؟ حضرت ملتفت آسمان و ملتفت زمین شد
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و فرمود تو خود جبرئیل هستی .مقصود این است که جبرئیل باوجودی که
ملک مقربی است و در نهایت لطافت است وقتی که مأمور شد بیاید به زمین،
لباس اعرابی پوشید و لباس انسانی پوشید و در مسجد آمد و چون مأمور شد
دوباره برود از پی کار خود آن لباس را انداخت .در زمان پیغمبر میآمد به
صورت دحیه کلبی که شخص تاجری بود در آن زمان ،چون صورت زیبایی
داشت جبرئیل هر وقت ظاهر میشد و مردم او را میدیدند به صورت آن
شخص تاجر ظاهر میشد و چون مأمور به بازگشت میشد آن لباس را
میانداخت و میرفت ،باز در مقام خود بود .همچنین بعد از آنیکه محمد و
آلمحمد صلواتاهلل علیهم مأمور شدند که ایصال و ابالغ کنند ،آمدند در
میان پیغمبران و صورتی از برای خود گرفتند و به آن زبان با پیغمبران تکلم
کردند و پیغمبران را هدایت کردند ولکن چون پیغمبران خلق اول بودند پس
از محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهماجمعین درجاتشان چندان اختالفی
نداشت .اینجا ملتفت باشید در پیغمبران چندان اختالفی نبود از اعالی ایشان
تا ادنای ایشان همه معصوم بودند ،همه مطهر بودند ،از آالیشها پاک بودند
اگرچه اول ایشان نورانیتر و رتبه بعد از آن نورش کمتر و بعدی نورش کمتر
تا آخر ،لکن جمیعشان معصوم بودند و مطهر بودند .پس پیغمبر و اهلبیت
پیغمبر را در وقتی که در میان پیغمبران آمدند آسیبی و صدمهای نبود برایشان
و محنتی نبود .در میان انوار مینشستند و برمیخاستند در میان معصومین
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بودند لکن وقتی آمدند در میان اناسی و لباس انسانی پوشیدند ،اختالفات
زیاد اینجا پیدا شد و چون ایشان در لباس پیغمبران که درآمده بودند خبری
از توحید دادند برای پیغمبران و به آنها خدا را میشناسانیدند تا چون به لباس
اناسی درآمدند و در آن عرصه آمدند ،در آن عرصه ،هم خبر از توحید میدادند
و هم خبر از نبوت .زیراکه به تعلیم ایشان انبیا به آتش توحید مشتعل شدند و
بعد از آن اناسی به تعلیم آنها به آتش آنها درگرفتند .پس در عرصه اناسی هم
خبر از توحید میدادند هم خبر از نبوت .در حدیث میفرماید انتم تلقنون
موتاکم ال اله اال اهلل و نحن نلقن موتانا محمد رسولاهلل شما تلقین مردگان
خود الاله االاهلل میکنید اما ما اهلبیت تلقین میکنیم مردگان خود را محمد
رسولاهلل .به جهت آنکه محمد رسولاهلل هم اثبات خدا است هم اثبات محمد
است .پس هرکس گفت محمد رسولاهلل هم الاله االاهلل گفته هم محمد
رسولاهلل گفته .به جهت اینکه میگویی محمد رسول خدا است پس بنابراین
من و تو همان علی ولیاهلل بگوییم کفایت ما را میکند .اگر گفتی علی
ولیاهلل هم الاله االاهلل گفته میشود ،هم محمد رسولاهلل گفته میشود و علی
ولیاهلل که گفتی علی کیست؟ وصی پیغمبر است .کدام پیغمبر؟ پیغمبر خدا.
هم علی دارد هم پیغمبر هم خدا .هرکس علی دارد پیغمبر هم دارد و خدا
هم دارد و هرکس خدا دارد بسا آنکه پیغمبر ندارد و اگر پیغمبر دارد بسا
آنکه وصی پیغمبر ندارد .پس من و تو باید همان علی ولیاهلل بگوییم و والیت
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آلمحمد علیهم السالم را داشته باشیم .اگر این را داریم آنها را هم داریم.
چون که صد آمد نود هم پیش ماست.
همینکه این را ثابت کردیم در والیت اولیاءاهلل و براءت از اعداءاهلل هم
همینطور میگوییم به جهت آنکه میگویی والیت اولیاء آلمحمد؛ والیت
دارد ،اولیاء دارد ،آلمحمد دارد ،محمد دارد .پس هرکس اولیاء آلمحمد را
دوست داشت المحاله آلمحمد را دوست داشته و آلمحمد را که دوست
داشت محمد را دوست داشته .به جهت آنکه وقتی خوبند آلمحمد که
آلمحمد و اهلبیت محمد باشند .و محمد را که دوست داشت خدا را
دوست داشته به جهت آنکه محمد هم وقتی خوب است که رسول خدا باشد.
پس تو دارای کل شدهای که اقرار به والیت آلمحمد کردی .لکن اگر از
باال بیایی یکی را داشته باشی ،همان الاله االاهلل را داری ،دیگر باقی را نداری.
یهودیها هم الاله االاهلل میگویند ،محمد رسولاهلل ندارند .همچنین کسانی
که محمد رسولاهلل هم میگویند و علی ولیاهلل نمیگویند اینها اگرچه الاله
االاهلل و محمد رسولاهلل گفتهاند ولکن نگفتهاند علی ولیاهلل را .و اگر کسی
هر سه را بگوید و والیت اولیاء و براءت از اعداء را نداشته باشد ،همان سه
را بیشتر ندارد .آیا میخواهی بدانی چگونه هرکس آخری را دارد همه را
دارد؟ فرض کن اگر کسی دست کند کمر تو را بگیرد و تو را بلند کند ،بدن
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تو را که بلند کرد روح تو توی این بدن است ،حقیقت تو توی این بدن است.
اما اگر کسی عقل تو را بلند کند ،روح تو را بلند نکرده .روح تو را بلند
کند ،بدن تو را بلند نکرده مثل اینکه روح تو را عزرائیل میگیرد میبرد ،بدن
تو بلند نشده .اما هر کس تن تو را برداشت جمیع مراتب تو را برداشته.
همچنین هرکس برداشت والیت اولیا را جمیع مراتب را برداشته.
پس پیغمبران به آتش محمد رسولاهلل مشتعل شدند و چراغی شدند
روشنکننده عرصه پیغمبران و چراغی شدند که از ایشان نور توحید و نور
نبوت آشکار شد و معلم شدند محمد رسولاهلل را به کاینات ،تعلیم کردند
علی ولیاهلل را به موجودات .بعد از آنکه از آن رتبه آمدند در رتبه اناسی
آنوقت گوش بنیآدم صدای پیغمبران را شنید ،چون مناسبت پیدا کردند و
بنیآدم چون از خدا دور شده بودند مختلف شدند بعضی جواب دادند و بلی
گفتند و اقرار به خدا و پیغمبر و اهلبیت او و اقرار به پیغمبران که اولیاء
ایشان بودند کردند و ارکان دین ایشان کامل شد ،و بعضی از اینها در اول
فیالجمله تأمل کردند بعد جواب دادند ،بعضی دیگر بیشتر تأمل کردند و
هنوز جوابی ندادهاند ،بعضی مسارعت کردند و انکار کردند ،بعضی دورتر
انکار کردند ،بعضی یک را انکار کردند ،بعضی دو را انکار کردند ،بعضی
سه را انکار کردند ،بعضی چهار را انکار کردند به این جهت مراتب مختلف
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شد .نمیبینی در بنیآدم کافر و فاسق پیدا میشود اما توی پیغمبران کافر و
فاسق پیدا نمیشود؟ به جهت آنکه بنیآدم به سه درجه دور شده بودند ،در
این درجه سوم ظلمت بسیار شد و اول و آخر پیدا کرد و مابین اول و آخر
مسافت پیدا کرد و در اینجا مومنان کامل و مومنان ناقص و مومنان متوسط
پیدا شد و کافران کامل و کافران ناقص و کافران متوسط پیدا شد .پس بعد
از آنیکه پیغمبران در میان بنیآدم ایستادند و فرمودند ألست بربکم و محمد
نبیکم و علی و احدعشر من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاءکم ألستم توالون
اولیاءاهلل و تعادون اعداءاهلل بنیآدم مختلف شدند و در میانشان کافر و منافق
و متقی و عالم و کامل ،انواع و اقسام خلق در اینجا پیدا شدند .بعد از اینکه
اینها پیدا شدند معلوم است آنهایی که مومن بودند و کامل بودند رتبهشان
باالتر است و آنهایی که پایینتر یکدرجه پایینتر.
از برای ایمان دهدرجه است هرکدام از مومنان در درجهای ایستادهاند .سلمان
در درجه دهم متصل به درجه پیغمبران ایستاده ،در جوار پیغمبران ایستاده.
بعد صاحبان درجه نهم در درجه نهم ،بعد هشتم ،بعد هفتم ،همچنین درجه
به درجه تا درجه اول از درجه اول مومنان که فرود آمدند درجه اول کفر پیدا
شد فرو تر رفت درجه دوم کفر پیدا شد ،فرود آمد درجه سوم کفر پیدا شد
و چهارم و پنجم تا به منتهای کفر رسید و کفر ایشان در نهایت کمال شد و
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اینها رتبهشان پایینتر شد و آنها رتبهشان باالتر شد .آن دهدرجه ایمان را
درجات علیین گفتند و بهشت را خداوند در آن درجات ایمان آفرید و آنها
شد ابواب جنان و این دهدرجه را درکات سجین قرار داد و اینها شد طبقات
جهنم .پس از این جهت ملک خدا شد صاحب علیین و صاحب سجین،
صاحب جنت شد صاحب نار شد ،صاحب سعادت صاحب شقاوت ،صاحب
ایمان صاحب کفر ،و مردم در این درجات مختلف شدند.
حاال این مطلب را اینجا بگذارید تا مقدمهای جزئی عرض کنم و آن این است
که خداوند عالم درختی را که برای میوه میآفریند اگر این درخت به محضی
که سر از خاک بیرون آورد او را فانی کند ،ثمری ندارد .درختی را که برای
میوه آفرید حکمت آن است که بگذارند میوه خود را بدهد و میوه او معلوم
بشود حنظل است یا نیشکر .اگر بمحضی که سر از خاک بیرون آورد او را
تمام کنند که دیگر میوه نمیدهد ،اصل ساختن او کار لغو میشود .حاال
خداوند عالم این ملکی که آفریده در حکمت خود برای فایده و غرضی آن
را آفریده و باید آن فایده و غرض بروز کند .اگر مطلقا نگذارد که کفار سر
بلند کنند و آنچه در باطنشان است بروز دهند ،خلقتشان لغو میشود .اینها
باید در اندرونشان آنچه هست ظاهر شود .تدبیر خدای غنی اینطور است،
من و تو فقیریم و محتاجیم نمیگذاریم دشمن ما دشمنی خود را ابراز بدهد.
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او از احدی نمیترسد هرکه میخواهد دشمنی بکند بکند ،نه دشمنیش
مضرت به خدا میرساند نه انتقامش را خدا عاجز است .من و تو که عاجزیم
میزنیم توی کله دشمنمان که لب مجنبان! لکن خدا دست نگاه میدارد تا
دشمن هر کار میخواهد بکند .حضرتامیر چرا دست نگاه داشت؟ مگر
نمیتوانست شمشیرش را بکشد بر اول این امت بگذارد و از آخر بیرون رود؟
اگر آن بزرگوار این کار را میکرد کینهها و کفرها و حسدهای منافقین و
این کفرها و نفاقها تاکنون بروز نکرده بود ،آیا چگونه بروز میکرد نفاقهایی
که تا سالهای دراز باید بروز کند؟ تا بیستهزار سال دیگر باید بروز کند،
چگونه بروز میکرد؟ آیا پیغمبر صلی اهلل علیه و آله عالم بود که عمر ملعون
چه کارها خواهد کرد؟ البته عالم بود ،در زمان خودش اصال به رویش نیاورد
تا آنچه در دل دارد بروز دهد .نمیخواهند تعجیل در عقوبت کنند ،این تعجیل
در عقوبت کار محتاج است ،کار فقیر است .امیرالمومنین را وصیت
میفرمود که بعد از من شمشیر نکشی ،عمر را بگذار آنچه میخواهد بکند
بواسطه او باید کفرهایی که در عالم هست همه آشکار شود و به آن واسطه
مومنان و کافران از هم جدا شوند .حقیقتا فاروق بود و عمر فاروق بود.
فاروق یعنی جداکننده کفر و ایمان .دیدهاید زرگرها این برادهها را که
خاکهای طال یا نقره باشد دارند ،وقتی که خورده آهن در آن باشد یک تکه
آهنربا میجنبانند توی این برادهها ،به گردیدن آهنربا در آنها هرچه آهن در
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آنها هست به آن آهنربا میچسبد .حاال همچنین اگر عمر را نجنبانیده بودند
توی این عالم مثل دجال او را نگردانیده بودند در عالم ،هرکس متعلق به او
بود از آن که متعلق به او نبود جدا نمیشد؛ معلوم نمیشد عمر کیست و تخم
عمر کیست .بعد از اینکه او را گردانیدند در این عالم فهمیدی عمر کیست
و تخم عمر کیست .اگر او را نگردانیده بودند معلوم نمیشد بسا آنکه تو با
تخم عمر دوستی میکردی و ضررهای بسیار از او به تو وارد میآمد .پس
ممنون باش که این آهنربا را در میان مردم گردانیدهاند تا آنکه جمیع کفار به
او بچسبند و چسبیدند و شناخته شدند؛ پس عمر فاروق بود یقینا .و همچنین
علی بن ابیطالب هم فاروق است ،او هم که در میان مردم میگردد متعلق
به او میشوند انوار او و دوستان او و شیعیان او ،و به او میچسبند .این است
که دست به دامان او میزنند و او وارد بهشت میشود و جمیع شیعیان به
همراهی او داخل بهشت میشوند .فرمودند پیغمبر دست زده کمر خدا را
گرفته و ما دست زدهایم و کمر پیغمبر را گرفتهایم و شیعیان ما دست زدهاند
و کمر ما را گرفتهاند .راوی که این حدیث را شنید از شادی دست بر دست
زد و گفت دخلناها واهلل .واهلل داخل بهشت شدیم و راست گفت به جهت
آنکه خدا پیغمبر خود را کجا خواهد برد؟ معلوم است به بهشت خواهد برد.
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله اهلبیت خود را کجا خواهد برد؟ معلوم است به
بهشت خواهد برد .اهلبیت پیغمبر شیعیان و دوستان خود را کجا خواهند
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برد؟ معلوم است به بهشت خواهند برد و چگونه از ایشان نیستند و حالآنکه
هزار و کسری از مصیبت ایشان میگذرد و جوقه جوقه بر گرد هم جمع
میشویم و بر مصیبت ایشان گریان میشویم.
از تو میپرسم تو یکپسری داشتهای و پسر تو مرده است و دهسال هم از این
میانه گذشته ،یک روزی تو در باالی بام خانه خود نگاه کنی ببینی
همسایههای تو دور هم نشستهاند برای فرزند تو گریه میکنند ،نوحه میکنند،
زاری میکنند؛ آیا تو محبت به اینها پیدا نمیکنی؟ حاال حضرتفاطمه مشرف
بشود بر ما پس از هزار و دویست سال ببیند خیمهای برپا کردهایم ،جمعیتی
نشستهایم ،منبری گذاردهایم ،مصیبت آلمحمد را ذکر میکنیم ،ذکر
مصیبتهای ایشان را مینماییم و اشک ما میریزد ،دل ما میسوزد ،بر سر و
سینه میزنیم ،آیا ممکن است قلبشان بر ما رقیق نشود؟ این محال است .اگر
این دستزدن به دامان ایشان نیست پس چهچیز است؟ اگر این دستگرفتن
به کمر ایشان نیست پس دست به کمر گرفتن ایشان چهچیز است؟ مگر توقع
عصمتی از ما کردهاند؟ تکلیف به عصمت هم ما را نکردهاند پس به اندازه
رتبه خودمان رو به ایشان کردهایم و دست به دامان ایشان زدهایم و در
مصیبتهای ایشان محزونیم و در سرور ایشان مسروریم .بر ائمه که سهل
است میشنویم یکی از دختران ایشان صدمهای خوردهاند بر سر میزنیم و بر
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سینه میزنیم ،میشنویم گوش سکینه را پاره کردند بر سر و سینه میزنیم،
بلکه میشنویم یکی از کنیزان ایشان صدمه خورده بر سر و سینه میزنیم،
بلکه میشنویم بر یکی از نوکران ایشان صدمه وارد آمده بر سر و سینه میزنیم
و محزون و غمگین میشویم .میدانیم حر از اول عمرش تا آخر عمرش کافر
و نجس بود و مرتد شده و یکآن توالی ایشان ورزید ،آمد جان خود را به
فدای ایشان کرد ،از او درگذشتند .حاال ما بعد از هزار سال توالی ایشان
میورزیم و بر سر و سینه میزنیم و بر حر گریه میکنیم ،اگر این توال نیست
پس توال چیست؟ غرض اینکه ما را معصوم نیافریدهاند ،ادعای عصمت هم
نداریم ،ایشان هم میدانند که معصوم نیستیم ،تکلیف نکردهاند که خالف
عصمت نکنیم ،اگر خالف عصمت هم از ما سرزد بیتوقعیشان هم
نمیشود .بچه دوساله و سهساله را تو تکلیف ادب نکردهای ،اگر یکدفعه
فحش به تو داد تو هم بیتوقعیات نمیشود ،تو توقع بیش از این از او نداری.
واهلل همینطور هستند آلمحمد صلواتاهللعلیهم از ما بیتوقعیشان نمیشود،
اگر خطائی کنیم چشم میپوشند ،عفو میکنند .از شما میپرسم آلمحمد
علیهم السالم عادلند یا ظالم؟ معلوم است عادلند .آیا از آن کاسه آبی که
مخلوط با سرکه است توقع دارند که مثل آبی باش خالص و صاف یا آب
شیرین باش؟ همچو توقعی از او ندارند .من در رتبهای که هستم آنچه از من
برمیآید که میکنم ،زیادتر نمیتوانم .چشم ندارم ،از این جهت کتابت
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نمیکنم ،تو هم توقع کتابت از من نداری .آلمحمد علیهم السالم روف و
رحیم و عطوف و مهربانتر از پدر و مادرند ،توقع از ما ندارند که به غیر از
آنچه از ما برمیآید آن را بکنیم .ایشان از راه رأفت اصحاب را وصیت
فرمودند که بار نکنید بر دوش کسی که نه درجه ایمان دارد چیزی را که
مثل ده درجه شود.
یک حدیثی است که حاصلش این است که امام در روز گرمی یکجایی
میرفتند ،به یکی از اصحاب فرمودند که در پشت این تل ،در این نزدیکیها
جمعی از شیعیان و دوستان ما هستند برو احوال ایشان را بپرس .آن شخص
رفت آنجا دید یک ایلی مثل این لولیها نجاستشان ،کثافتشان ،مردشان،
زنشان ،بچهشان ،گربهشان ،سگشان بهم افتادهاند با یک کثافتی و نجاستی!
برگشت و آمد رفت توی چادر خود نشست حضرت برخاستند آمدند به چادر
او فرمودند رفتی احوال شیعیان و دوستان ما را پرسیدی؟ عرض کرد در این
گرما رفتم دیدم اینها فالنند ،فالنند ،کثیفند .فرمود اگر شما آنها را به نظر
نیاورید پس ما هم باید شما را به نظر نیاوریم .خالصه؛ اگر لولیاند لولی
اویند ،اگر افشارند افشار او و ایل اویند ،اگر ساالرند ساالر او و منسوب به
اویند .لکن از ما یکچیز توقع کردهاند که این شرط توال و شرط شیعهبودن
باشد .نه خیالتان برسد که حاال رخصتی باشد برای شما که هر کار بخواهید
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بکنید .شرط شیعهبودن و شرط شیخیبودن و موالی بودن شما این است که
اعتراف داشته باشید به بدیهای خود ،نگویید کردم خوب کردم .اگر اینطور
گفتید این عداوت شد ،این تسنن شد ،کفر شد .باید اعتراف داشته باشی
بگویی تو به من فرمودی من هم سعی کردم ،نشد؛ عفو از تو است .میفرماید
ال واهلل مااراد منکم شیئا اال اثنین انتقروا له بالنعم فیزیدکم و انتقروا له
بالذنوب فیغفرها لکم نه به خدا قسم ،خدا نخواسته از شما مگر دو چیز را:
اول آنکه اقرار داشته باشید و اعتراف کنید در نزد او به گناهان ،او هم شما
را بیامرزد .یکی دیگر آنکه شکر کنید بر نعمت تا او هم نعمت را زیاد کند.
همهاش دو کلمه است یکی اقرار به اینکه هرچه خوبی من دارم از تو است و
یکی آنکه هرچه بدی من دارم از خود من است .پس حمد کن خدا را بر
آنچه از خدا بسوی تو نازل شده و استغفار کن بر آنچه از تو بسوی خدا باال
رفته .اگر این دو کلمه را بر خود هموار کردی و اقرار کردی ،دیگر آنوقت
کار تو درست است .میتوانم قسم بخورم به جمیع قسمها که داخل جهنم
نخواهی شد .فرمود ال واهلل الیری احد منکم فی النار یکنفر از شما داخل
جهنم نخواهد شد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

صفحه | 72

*«موعظه چهارم شنبه  14 /صفرالمظفر  1280 /هـ ق»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
چون سخن در رزق بود و رزق رکنی از ارکان عرش خداوند عالم جلشأنه
بود و خواستیم که اشاره به سایر ارکان عرش هم بشود تا اینکه رکن رزق
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درست فهمیده شود ،رکن خلق را مقدم داشتیم و خواستیم کیفیت خلق عالم
را بطور اختصار عرض کنیم و در کیفیت خلق سخن میگفتیم .کیفیت خلق
اول مخلوقات را بطور اجمال عرض کردم که خداوند عالم جلشأنه اول
وجود پاک محمد و آلمحمد صلواتاهلل و سالمهعلیهم اجمعین را خلق کرد.
آنوقت که ایشان را خلق کرد هیچ مخلوقی جز ایشان نبود ،حاال هم
همینطور خیال کنید .حاال هم ایشان در درجه و رتبه بلندی هستند که هیچ
مخلوقی در رتبه ایشان و با ایشان نیست .مثل دارد در این عالم ،ببین عرش
خداوند عالم باالتر از کرسی است و کرسی باالی آسمانها است .ببین آیا در
رتبه عرش کرسی هست ،و در رتبه کرسی ببین آیا آسمانها هستند؟ نه،
نبودهاند و حاال هم نیستند .پس عرش در رتبهای است که هیچ مخلوقی در
آن رتبه با آن نیست .حاال همچنین رتبه این بزرگواران در جایی است که
هیچ مخلوقی به آن رتبه نرسیده و هیچ مخلوقی از مخلوقات آن رتبه را درک
نکرده .بلندی رتبه ایشان را نه چنین خیال کنی که باال سر مخلوقات است
که اگر مخلوقات سر بلند کنند او را خواهند دید مثل آفتاب که رتبه او در
آسمان چهارم است ،سر که باال میکنی او را میبینی .حاال رتبه ایشان هم
اینطور است؟ همچو که نه ،بلکه مثل بلندی روح است بر تن .ببین روح
چگونه باالتر از تن است اگر جمیع تنها صدهزار سال سعی کنند و کوشش
نمایند ،این بدنها روح را نمیبینند و نخواهند دید مگر آثار روح را از این
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بدنها میتوان دید ،خود روح را بدن نمیتواند ببیند .من که رو به شما
میکنم ،روح من به بدن شما حرف نمیزند و بدن شما به روح من حرف
نمیزند ،بدن بدن را میبیند و روح روح را .بدن اگر صدهزار سال عمر کند
فرضا و الزال چشم خود را معالجه کند و تند و تیز هم بشود روح را بخواهد
در اینجا به این چشم ببیند ،ممکن نیست .همچنین است سبقت رتبه محمد
و آلمحمد صلواتاهلل و سالمهعلیهم بر سایر مخلوقات ،نه این است که اگر
گفتم رتبه ایشان باالتر است به این معنی است که یعنی اگر خلق سرها را باال
کنند ایشان را میبینند ،حاشا .بلکه ایشان در لطافت به منزله جانند و سایر
کاینات به منزله تنند و چنانکه تن روح را نمیبیند و هیچیک از تنها روح را
نمیتوانند مشاهده کنند همچنین هیچیک از مخلوقات نمیتوانند آن رتبه
محمد و آلمحمد را ببینند یا درک کنند یا مشاهده کنند .پس بعد از آنیکه
خداوند پیغمبران را از شعاع نور محمد و آلمحمد صلواتاهللعلیهم آفرید
پیغمبران از دیدن آن بزرگواران محروم بودند .به هیچوجه نه با عقل خود نه
با جان خود نه با تن خود نمیشد ایشان را درک کنند و شأن ایشان را بفهمند
و ذات ایشان را بفهمند ،حاشا و کال مگر آنکه آنچه از آثار این بزرگواران
در رتبه پیغمبران ظاهر شده بود .بعد از اینکه چنین بودند و محروم از دیدار
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله بودند خداوند در رتبه پیغمبران از جنس بدن
پیغمبران چهارده بدن که از همه بدنهای پیغمبران بهتر و شریفتر و معتدلتر
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بود آفرید و آن چهارده نور مقدس را که در اعلی درجات الهوت بودند ،در
آن چهارده بدن جلوهگر فرمود .آن بدنها زنده شدند به آن جانهای الهوتی و
به حرکت درآمدند .نمیبینی در اینجا در شکم مادر ،بدن که درست شد
روح در ملکوت به حرکت در میآید و در اینجا در بدن جلوه میکند؟
همچنین در رتبه پیغمبران خداوند عالم چهارده بدن خلق فرمود و آن چهارده
بدن را در میان پیغمبران اشرف همه صد و بیست و چهار هزار بدن پیغمبران
قرار داد و آن ارواح مقدس را از عرصه الهوت فرود آورد و در آن چهارده
بدن مسکن داد و آن بدنها ناطق شدند به آن ارواح و حرکت کردند به آن
ارواح .از آن چهارده بدن یکی که معتدلتر بود بدن پاک پیغمبر صلواتاهلل
علیهوآله شد و بعد از آن یکی که جامعتر بود بدن پاک امیرالمومنین شد و
بعد از آن دوازده بدن برای یازده امام و فاطمه صدیقه صلواتاهلل علیهم مأوی
و مسکن شد و ایشان در میان پیغمبران ایستادند و به همان زبانی که در خود
پیغمبران داشتند فرمودند انا بشر مثلکم ما پیغمبری هستیم مثل شما و از جنس
شما و در میان شما راه میرویم .فرق میان ما و شما همین است که به ما
وحی شده است توحید خداوند عالم و به شما ابتدا وحی نشده ،به شما از ما
میرسد و ما باید به شما وحی کنیم .خدا به ما وحی میکند و ما به شما
وحی میکنیم .خدا به ما تعلیم میکند و ما به شما تعلیم میکنیم .پس در
میان پیغمبران راه رفتند و توحید خدا و مرادات خدا را به پیغمبران رسانیدند
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و پیغمبران را هدایت کردند و شریعت و دین به آنها آموختند .پس در میان
پیغمبران پیغمبر بودند و امام بودند .در آن رتبه شیعه ایشان همان پیغمبران
بودند ،جمیعا امت ایشان و شیعه ایشان بودند و دیگر هیچ ملک مقربی و
هیچ مومن ممتحنی و هیچ مخلوقی در آن رتبه نبود .آن چهارده نفر از جانب
خدا مبعوث بودند و امت ایشان صد و بیست و چهار هزار پیغمبر بودند .ولی
این عرصه عرصهای بود که مخلوق او زیاد نبود و منحصر بود به آن صد و
بیست و چهار هزار پیغمبر .آخر ایشان از اول ایشان زیاد دور نبود ،اول ایشان
بر آخر ایشان زیاد شرف نداشت ،همه از یکجنس و یکنوع بودند ،همه
نورانی بودند و همه معصوم بودند ،همه مطهر بودند نهایت در ایشان اندکی
اختالف رتبه به همینقدر پیدا شد که از بعضی آنها ترک اولی سر میزد و
ترک اولی این است که دو امر مستحب باشد که هر دو خوب باشد نهایت
یکی بهتر است و یکی کمتر از آن خوب است ،حاال آن کمتر را بکنند و آن
دیگری را نکنند این ترک اولی است .حاال انبیا این ترک اولی بود که از
ایشان سرزده بود ،معصیتی نبود که مخالفت کرده باشند محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهماجمعین را .پس ایشانند شیعه حقیقی و ایشانند متابعتکننده
حقیقی .پس ببین ادعای تشیع چه ادعای بزرگی است و چقدر امر خطیری
است؟ خیلی امر بزرگی است که شخص بیاید ادعا کند که من شیعه هستم
و خدا در قرآن میفرماید و ان من شیعته البرهیم از شیعیان امیرالمومنین
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ابراهیم خلیلالرحمن است .و شیعه را شیعه میگویند به جهت اینکه متابعت
میکند امام خود را در جمیع احوال و در جمیع اقوال .هرکس متابعت کرد
شیعه است و هرکس متابعت نکرد ،مشایعت نکرده و هرکس مشایعت نکرد
شیعه نشد.
مثلی عرض کنم اگر وارد مسجد شوی میبینی کسی را رکوع میکند و
سجود میکند و قیام و قعود میکند .اگر مردم را دیدی به رکوع او رکوع
میکنند به سجود او سجود میکنند ،به قیام او قائم میشوند به قعود او قاعد
میشوند میگویی او امام است و اینها مأموم .و اگر یکی را در رکوع دیدی
و یکی را در سجود و یکی را در قیام و یکی را در قعود ،یکی ابتدا کرده و
یکی ختم کرده ،میگویی این جماعت را امامی نیست و میگویی اینها
مأموم نیستند .چنین است امر در میان شیعه و امام .شیعه مأموم است برای
امام ،اگر اعتراف به امامت امام دارد او را امام خود قرار داده ،بایستی اقتدا
کند به امام خود .میفرماید پیغمبر صلی اهلل علیه و آله انماجعل االمام لیوتم
به امام را از برای این قرار دادند که ایتمام و اقتدا به امام کنند .پس امام
پیشوایی است که مردم باید به او اقتدا کنند ،هرطور او حرکت کند متابعین
او حرکت کنند .پس اقتداکننده حقیقی ایشان پیغمبرانند ،اقتداکننده حقیقی
بزرگان شیعهاند .مقام شیعه مقام بزرگی است نه هرکس را میرسد بگوید
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من شیعهام بلکه اگر بفهمد معنی شیعه و مقام و رتبه شیعه را و بگوید من
شیعهام ،اگر بفهمد و بگوید کافر میشود .مثل عرض کنم ،شخصی آلوده
باشد به معاصی ،آلوده باشد به بعضی اعمال ناشایست و بگوید من در جمیع
اعمال خود متابعت زید را میکنم .من که فرض این است او را ندیدهام ،تو
را میبینم این اعمال را که از تو میبینم میگویم زید هم همین اعمال را
میکند .ادعای تشیع با معاصی و اعمال ناشایست ،اقرار و اعتراف به عدم
عصمت محمد و آلمحمد علیهم السالم است به جهت آنکه تو دروغ
میگویی و میگویی من متابعت ایشان میکنم پس میگویی محمد
وآلمحمد علیهم السالم نعوذباهلل اینطورند .تو غیبت میکنی و میگویی
من متابعت میکنم علی بن ابیطالب را ،معنیش این میشود که او اینطور
است و اگر میگویی او اینطور است پس اعتراف کردهای به اینکه ایشان
ناشایست میکنند و چون این اعتراف را بکنی انکار کردی نبوت محمد
صلی اهلل علیه و آله را و امامت ائمه علیهم السالم را و انکار ایشان پس از
تشیع و ایمان ،کفر است و ارتداد .مرتد شده و زنش به خانهاش حرام است،
مالش را به ورثه باید قسمت کنند .کافر شده و واجبالقتل شده اگر بگوید
من شیعهام و بفهمد چه میگوید و اراده کند آن معنی حقیقی را و اگر نفهمد
چه میگوید و بگوید شیعهام ،این گفتن او را کافر نمیکند نهایت دروغ
گفته که گفته من شیعه هستم .و اگر مرادش همین شیعهبودن ظاهری است
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که مقابل سنی باشد ،یعنی سنی نیستم ،یعنی اینها مدعی والیت امیرالمومنین
نیستند و من هستم ،اینقدرش عیب ندارد .و باید انسان بفهمد مقام تشیع
چه مقام است .مقام تشیع مخصوص است به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی
و سایر پیغمبران .ایشانند مشایعتکننده محمد و آلمحمد صلواتاهللعلیهم.
باز عرض میکنم که فرمودند ما را علمی است که متحمل آن نیست نه ملک
مقربی نه نبی مرسلی نه مومن ممتحنی .عرض کردند پس که متحمل میشود
فرمودند نحن خود ما متحمل آن علم میشویم و در حدیثی دیگر فرمودند
که ما را علمی است که متحمل آن نمیشود مگر ملک مقربی یا نبی مرسلی
یا مومن ممتحنی .پس معلوم شد که باز مشایعت حقیقی حقیقی از برای ابدان
ایشان است برای ارواح ایشان .متابعت حقیقی حقیقی برای ارواح ایشان
کسی دیگر نکرده ،غیر از ابدان ایشان که عصمت کامله دارد و از ایشان
ترک اولی سر نمیزند .پیغمبرانی که از آنها ترک اولی سر میزند باز آنها
کمالی ندارند و شیعه حقیقی و مشایعتکننده حقیقی نیستند .مشایعتکننده
حقیقی و شیعه حقیقی برای ایشان ابدان ایشانند و بس.
باری؛ اینگونه سخن طول کشید و مقصود نبود .بعد از آنیکه این
چهاردهنفس مقدس در عرصه پیغمبران آمدند ،در عرصه امن و امان بودند و
به هیچوجه منالوجوه آسیبی از پیغمبران به ایشان نرسید .همه مخلص ،همه
صفحه | 80

شیعه و همه مومن .اگر ترک اوالیی هم از ایشان سر میزد بقدری که اذیت
باشد برای آن بزرگواران نبود .پس در آن عرصه در مهد امن و امان بودند و
به هیچوجه در آن عرصه کسی اذیت ایشان و خالف رضای ایشان نمینمود.
بعد از آن از شعاع پیغمبران خداوند ،انسان را و بنیآدم را آفرید .در این عرصه
اختالف مرتبهها بسیار شد و در این عرصه نوری و ظلمتی پیدا شد و در این
عرصه سعادتی و شقاوتی یافت شد .اهل علیین و اهل سجین پیدا شدند و در
این عرصه اختالف و شقاق و نفاق پیدا شد ،در این عرصه عاصیان پیدا شدند
همینطوری که عالنیه میبینی که در میان پیغمبران ،دیگر ظلمت و کفر و
معاصی نیست .عاصی فاسق در میان پیغمبران نیست لکن در میان بنیآدم از
اعلی درجاتشان تا ادنی درجاتشان اختالفهای فاحش پیدا شد و اول ایشان و
اعلی درجاتشان در اکمل مراتب این رتبه اتفاق افتاد در نهایت کمال و نهایت
نور و ضیاء بودند و ظلمت ایشان بسیار ضعیف بود و چون ظلمت ایشان
بسیار ضعیف بود ظلمتشان در نورشان مضمحل بود و نور ایشان غالب آمد
و در این رتبه خداوند عالم نقیبان و نجیبانی آفرید و بزرگان شیعه آفرید و
راضی نشد که نقیبان و نجیبان منسوب به این رتبه پست باشند ،ایشان را
ملحق کرد به پیغمبران و اضافه کرد آنها را به معلمان .پس نقبا و نجبا را جزو
علما شمردند و علما پیغمبرانند و اوصیای ایشان .پس نقبا و نجبا اگرچه از
این عرصهاند لکن ملحق به پیغمبرانند .در معنی شیعه و اسم شیعه با پیغمبران
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شریکند از این جهت فرمودند المومن من طینه االنبیاء الینجسه شیء مومن
از طینت پیغمبران است ،نجاست معاصی ایشان را نجس نمیکند ،مومن
مضاف به پیغمبران است .فرمودند خدا ما را از اعلی علیین آفریده و با ما
احدی را شریک نکرده و کسی از اصل طینت ما نصیب ندارد و از ادنای آن
طینت شیعیان ما را خلقت کرده و کسی جز پیغمبران را شریک نکرده در
طینت پیغمبران و شیعیان ایشان .به جهت اینکه در نهایت کمالند ،آنها
مضافند به رتبه باال .فرمود سلمان منا اهل البیت یعنی ما علمائیم و سلمان
داخل علما است ولی،
میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمان است

سلمان از علما است ولکن علما مراتب دارند .بسا کسی را میبینی اطفال را
تعلیم میکند ،یکی را میبینی طالب را تعلیم میکند ،یکی را میبینی علما
را تعلیم میکند .هرسه اینها در اسم ،معلمند و در صفت معلمی شریکند
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ولکن اولی معلم الف و باء است ،الف و باء تعلیم میکند و آن دیگری کتاب
تعلیم میکند ،معلم کتاب است و آن دیگری معلم حقیقتها است و حقیقتها
را تعلیم میکند .فرق است میان آنکه سلمان عالم است و آلمحمد عالمند.
علم آلمحمد را نهایتی نیست و سلمان باید از ایشان بیاموزد ولکن همینقدر
که مأمور به هدایت است عالم است .مثل این است که حضرتامیر برود
دعوا به جهاد ،یکی دیگر هم میرود دعوا ،در اسم مجاهد هردو شریکند
ولکن فرق بسیار دارند .این یکی کشته آن صدهزار تا کشته است .حاال
سلمان در عرصه علما است ،انبیا هم در عرصه علمایند ،انبیا هم منا
اهلالبیتاند .نه این است که نوح لیس منا اهلالبیت ،خیر ،نوح از اهلبیت
است .ابراهیم و موسی و عیسی از اهلبیتند ،جمیع صدوبیست و چهار هزار
پیغمبر منا اهلالبیتاند و سلمان هم توی آن عرصه است و منا اهلالبیت شده
و زیردست همه پیغمبران میایستد .خدا در قرآن میفرماید من اتبعنی فانه
منی بجهت آنکه شیعتنا منا صدوبیست و چهار هزار پیغمبر مشایعت کردهاند
و متابعت کردهاند و شیعهاند .فرمودند کروبیین قومی از شیعیان مایند .مراد
از کروبیین پیغمبرانند .پس ایشان داخل شیعیانند و سلمان داخل شیعیان است
اما پیغمبران نوکر بزرگند برای محمد و آلمحمد صلواتاهللعلیهم و سلمان
نوکر کوچکتر است.
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باری ،اعلی درجات بنیآدم مقام نقبا و مقام نجبا است و ایشان جزو معلمان
و هادیان حساب میشوند ولکن زیردست کل مینشینند .بعد از آن
بزرگواران مقام سایر علما و سایر اتقیا و صلحا است ،بعد از آن مقام مومنان
متعارفی ،بعد مقام مومنانی که در نهایت ضعف ایمان دارند تا اینکه میرسد
به منافقانی که اندک نفاقی دارند و همچنین خوردهخورده هرچه فروتر
میرود نفاقشان زیاده میشود و زیاده میشود و زیاده میشود تا میرسد به
آن آخر درجه که روسای کفر و ضاللت آنجا باشند که آنها در مقابل نقبا و
نجبا افتادهاند .نه خیال کنی ابوبکر و عمر ،آنها در مقابل محمد و آلمحمد
علیهم السالم افتادهاند .ایشان مقابل ندارند ،ایشان ضد ندارند ،بلکه آنها در
مقابل نقبا و نجبا میافتند .یعنی اول درجه انسان مقام نقبا است و آخر درجه
انسان مقام روسای ضاللت است که ابابکر و عمر باشند .و بعد از آنکه
خداوند خواست به اهل این رتبه حجت خود را تمام کند ،محمد و آلمحمد
صلواتاهللعلیهم را و صدوبیست و چهار هزار پیغمبر را مأمور کرد که بیایند
در میان بنیآدم و صدوبیست و چهار هزار و چهارده بدن برای خود گرفتند
هر بدنی مناسب پیغمبری .پس این بدنها را در رتبه پیغمبران خدا آفرید و آن
ارواح مقدس را از آن اعلی درجات آورد و در این بدنها سکنی داد و این
بدنها در میان بنیآدم حرکت کردند و راه رفتند و سخن گفتند به علم و
عمل .آیا نمیبینی همین بدنها که در میان مردم پیغمبران و ائمه داشتند ،اینها
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همان بدنهایی بود که عاریه گرفتند در میان بنیآدم و ساختند و در آن جلوه
کردند .مپندار که ایشان مقید به این بدنها هستند ،اگر میخواستند صدهزار
بدن برای خود میگرفتند .نمیبینی اگرچه آفتاب یکی است در آسمان
چهارم ،اگر تو در روی زمین یک آئینه بگذاری در آن یک آئینه پیدا است اما
ببین اگرچه در یک آئینه حاال نموده لکن اگر صدهزار آئینه هم بگذاری در
همه پیدا است .آیا نشنیدهای حضرتامیر در یکشب چهلجا مهمان بود،
همهجا علی بن ابیطالب بود و در همهجا پدر حسنین بود و در همهجا شوهر
فاطمه و محرم فاطمه بود ،همهجا معصوم و مطهر بودند ،همهجا خلیفه رسول
خدا ،ناطق به دین خدا؛ با وجودی که چهل بدن در چهلجا گرفتند که اگر
فیالمثل این چهل بدن یکجا بود ،حضرتفاطمه و همه اینجا حاضر میشدند
همه محرم بودند با حضرت فاطمه .مثلش را عرض کنم ،چهل آئینه در زیر
آفتاب بگذار چون در این آئینه نظر کنی گرد و زرد و درخشان است ،در آن
نظر کنی گرد و زرد و درخشان است و در همه آن چهل آینه آفتاب پیدا است
و گرد و زرد و درخشان است ،همه عکس همان یکآفتاب است .حاال
همچنین جمیع این چهل بدن عکس امیرالمومنین و نور امیرالمومنین است.
اگر از این تعجب میکنی عرض میکنم که آیا نه این است که فرمود همینجا
اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد؟ همین چهاردهنفر
که در این دنیا بودند همه یکی بودند .حضرتامیر میفرماید انا محمد و
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محمد انا همه همان یک حقیقت محمدیه است که در این چهارده صورت
جلوه فرموده .آیا نه این است که این چهارده نفس مقدس همه یکی هستند؟
همه محمدند ،همه محرم به فاطمهاند ولکن محمد به هر صورت که خواسته
جلوه کرده ،به هر شکلی که خواسته درآمده و اگر در این دار دنیا به حسب
حکمهای دنیا وقتی که به صورت علی ظاهر میشد شوهر فاطمه بود ،وقتی
که به صورت حسن و حسین در میآمد به صورت آنها بود و شوهر فاطمه
نبود .این حکم شریعت ظاهری دنیایی بود و این دخلی به حکم باطنی واقعی
ندارد .مگر تو نشنیدهای امام زمان وقتی ظاهر میشود پشت خود را میدهد
به خانه کعبه میگوید هرکس میخواهد نظر کند به آدم و شیث منم آدم و
شیث .همان آدمی که شنیدهای و همان شیثی که شنیدهای آن منم .آن روز به
آن شکل در آمدم بعد به شکل دیگر .من یکنفرم که به آن شکل شدهام.
مثلی اگر میخواهی ببین اگر مرا قدرتی باشد همینطور که نشستهام و حرف
میزنم به یکدفعه خود را به صورت جوانی بکنم و مشغول باشم ،من همان
خودم هستم به صورت آن جوان شدهام در حالت اول ،بعد در حالت دویم
خود را به صورت پیر محاسن سفیدی کنم و مشغول باشم ،آنوقت بگویم
من همان جوانم ،راست گفتهام .آیا نه این است که همان یکی است
صورتهای متعدد برای خود گرفته؟ اگرچه اول به صورت جوانی بود ،بعد به
صورت پیری شد لکن یک شخص است .میفرماید هرکس میخواهد نظر
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کند به آدم و شیث منم آدم و شیث ،هرکس میخواهد نظر کند به نوح و سام
منم نوح و سام ،هرکس میخواهد نظر کند به ابراهیم و اسماعیل منم ابراهیم
و اسماعیل ،هرکس میخواهد نظر کند به موسی و یوشع منم موسی و یوشع،
هرکس میخواهد نظر کند به عیسی و شمعون منم عیسی و شمعون ،هرکس
میخواهد نظر کند به محمد و علی منم محمد و علی .همان محمد و علی
حقیقی که میخواهی ،همان محمد بن عبداهلل مبعوث در مکه ،آن منم .آنچه
از او میخواهی سوال کنی ،از من سوال کن .میانه تو و او آنچه سری است
که کسی نمیداند از من بپرس تا به تو خبر دهم .پس آن بزرگوار است محمد
و علی صلواتاهللعلیهما .هرکس میخواهد نظر کند به حسن و حسین منم
حسن و حسین و به همین کیفیت تا آخر ائمه میشمرد .پس اگر اینها یک
نفسند خصوصیتی به این بدن ندارند بلکه اگر در صدهزار صورت بخواهند
ظاهر شوند میشوند چنانکه حضرتامیر میفرماید انا الذی اتقلب فی الصور
کیف اشاء و میفرماید اال و انا نحن النذر االولی و نذر االخره و االولی و
نذر کل زمان و اوان منم پیغمبران گذشته و منم نذیران دنیا و آخرت ،منم
نذیر هر وقت و زمانی .در گذشتهها به صورت پیغمبران جلوه کردهام در
آیندهها به صورت علما جلوه میکنم .پیش از این هرکس حقی گفته من
گفتهام ،بعد از این هرکس حقی بگوید من گفتهام و من میگویم.
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باری ،مقصود این بود که حضرتامیر که به چهل صورت ظاهر شد همه
حضرتامیر بود .پس بدنهای ایشان خصوصیتی به آن چهارده بدن ندارد .آیا
نشنیدهای که بعد از آنیکه حضرتامیر شهید شد و جنازه آن حضرت بر دوش
حسن و حسین بود ،در پیش روی جنازه حضرتامیر سواری آمد و گفت
جنازه را به من تسلیم کنید و بعد از آن نقاب از روی مبارک برداشت ،دیدند
علی بن ابیطالب خود اینجا در جنازه است و میرود و خود آنجا سواره است
و میآید و هیچ منافاتی هم ندارد .پس ایشان در اطراف عالم در همهجا
هستند .روضهخوانها این حدیث را میخوانند ،من خود ندیدهام لکن توی
کتابها نوشتهاند و دور هم نیست واقع شده باشد .میگویند حضرت
سیدالشهدا در روز عاشورا به فریاد سلطان قیس رسید و نه این بود که کربال
را خالی کرد و رفت و به فریاد سلطان قیس رسید بلکه در آنجا جلوه میکرد
برای او به اینطور و در اینجا در صحرای کربال ایستاده بود و جنگ میکرد.
آیا نمیبینی که در مشرق و مغرب عالم در یکآن در روی زمین بسا آنکه
هزارنفر میمیرند و در آن دویم بسا آنکه هزارنفر میمیرند ،همچنین در اول
روز تا آخر روز چندین هزارنفر تولد میشوند و حضرتامیر بر سر هر یک
یک اینها باید حاضر باشد ،بر سر جمیع اینها باید بیاید .فرمود:
یا حار همدان من یمت یرنی
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من مومن او منافق قبال

اگر مومن است حاضر میشود بر بالین او و آن حضرت وصیت میکند
ملکالموت را که این از اولیای من است با او مدارا کن و اگر منافق است
حاضر میشود بر بالین او و به ملکالموت میگوید این خبیث است ،دشمن
من است ،بر او سخت بگیر .پس امیرالمومنین در این روی زمین بر سر هر
مومن و سر هر منافق باید حاضر بشود و حاضر میشود و در جمیع عالم
شنونده حاجات ایشان است و نظرکننده بر مجالس و محافل ایشان است .از
جمیع چشمها نظرکننده است ،از جمیع گوشها شنونده است ،از جمیع
دستها دهنده و گیرنده است ،از جمیع زبانهای بحق ناطق ،ناطق و سخنگو
است .پس آن بزرگوار در جمیع عالم حاضر است پس تعجب نیست که در
چهلجا جلوه کند.
باری ،بعد از آنیکه این بزرگواران در رتبه بنیآدم آمدند و اهل این رتبه
اختالف بسیار داشتند ،بعضی از آنها مومن شدند و بعضی از آنها کافر شدند
و بعضی متوسط ،در این رتبه که آمدند برای ایشان اضداد پیدا شد ،در میانه
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آنها اعدا پیدا شد ،در میانه آنها اولیا پیدا شد .مواالت اولیا و معادات اعدا
اینجا پیدا شد و در رتبه پیغمبران مواالت اولیا و معادات اعدا نبود لکن در
این رتبه که آمدند ایستادند در میان بنیآدم و ندا دادند ألست بربکم بنیآدم
هم شنیدند و جمعی ایمان آوردند و اولیای ایشان شدند و از اتباع و شیعیان
ایشان شدند و از طینت ایشان و اهل علیین شدند و جمعی دیگر مخالفت
کردند و آنها کافر شدند و از اهل سجین شدند.
اینجا است محل مطلب و جای نکته ،خداوند چیزی در حکمت خود قرار
داده از این مسأله غافل نباید بود و قاعدهای است شریف و آن این است که
آنچه در باطن کسی قرار داده اگر مانعی ظاهری نباشد ،بیرون میآید و اگر
مانعی ظاهری باشد در باطن او میماند .درخت هلو در اندرون او هلو هست
لکن مانع ظاهری که زمستان است ،مانع بیرون آمدن او میشود و همینکه
مانع رفع شد آنچه در اندرون او است بیرون میآید و میوه او و برگ او بیرون
میآید .پس خدایی که میخواهد آنچه در اندرون او است بیرون بیاید باید
مانع را برطرف کند که تا مانع هست آنچه در اندرون هست بروز نمیکند.
این است که خداوند برای هر چیزی اسبابی قرار داده ،اوضاعی قرار داده.
اگر کسی در اندرون او میل به شراب باشد و در ملک خداوند ابدا شراب
نباشد که بخورد ،این از کجا شراب بیاورد بخورد؟ شرابی که نیست ،چطور
صفحه | 90

این صفت بروز میکند؟ پس یکی از اسباب این است که شراب بیافریند.
حاال که باید شراب باشد و هست ،اگر سلطانی باشد قدغن کند و قدغن را
شدید کند که شراب نخورند ،باز این صفت شراب خوردن در اندرون دل
شرابخورها میماند ،پس این مانع را هم خدا باید برطرف کند .و همچنین به
این مثل که زدم سایر چیزها را به این قیاس کنید ،اگر اسباب بروز بواطن
نبود احدی از آحاد آنچه در اندرون داشت نمیتوانست بروز بدهد .در اندرون
این خلق طاعت و معصیتی که بود بواسطه آن اسباب بروز میکند واال بروز
نخواهد کرد .بعد از آنکه بروز نکرد پس در اندرون میماند ،در اندرون که
ماند خلقت لغو است وانگهی به حسب ظاهر؛ چه حجت است برای آنکه
چیزی از او بروز نکرده باشد؟ در بیابانی خشک که شراب پیدا نشود ،مومن
کامل با فاسق شرابخوار چه تفاوت میکند؟ نمیتوان مدح مومن را کرد که
شراب نخوردی به جهت آنکه نبوده و نخورده و نمیتوان به آن فاسق گفت
ای شرابخوار ،به جهت آنکه شراب نخورده .همچنین اگر اسباب عبادت در
دنیا نبود مومن خالص با کافر خالص مثل هم بودند .اگر جمیع مردم خواجه
بودند کی زنا میکرد؟ اگر قوه شاهیه نداشتند کی زنا میکرد؟ پس اسباب
ظاهره از چشم ،از گوش ،از دست و پا و اعضا و جوارح ،دعوت زنان فاحشه
و سایر اسباب که فراهم آمد ،آنی که در اندرون دل او هست بروز میکند.
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بعد از اینکه این مقدمه را دانستی عرض میکنم این نصفه مومنان که در این
عرصهاند اعلی مراتب این رتبه است و آن نصفه باال که همه خوبانند و نیکان،
این خوبیها از اندرون آنها بیرون نمیآمد مگر آنکه مانع نداشته باشند از کفار
و منافقین .کفار مانعند برای مومنان ،تقیه که میکند صلوات نمیفرستد،
تقیه که میکند دست بسته نماز میکند .ببین اگر توی یهود باشی باید تقیه
از آنها بکنی ،باید بهطور یهود راه روی .در هر مذهبی که هستی اگر بنا باشد
تقیه بکنی باید مثل آن مذهب راه روی .پس این است که کفار مانعند از
برای مومنان و از اینکه آنچه مومنان در اندرون دارند بروز بدهند .نه خیالت
برسد که مومنان هنوز متمکنند که آنچه در اندرون دارند بروز دهند .نه واهلل،
آنقدر از فضائل را پنهان کردهاند و بروز نمیدهند که خدا میداند ،از ضعف
ضعفا میترسند .همچنین چهبسیار احکام که هنوز بروز نکرده ،چهبسیار از
اعمال که هنوز بروز نکرده .این است که امام زمان یأتی بشرع جدید و
کتاب جدید و هو علی العرب شدید آن روز که او میآید اندکی تقیه را از
میان مردم برمیدارد و آن طور احکام آن روز از برای مردم میگوید که مردم
میگویند این از دین محمد نیست ،میگویند این خالف اجماع است،
خالف ضرورت است؛ اینطور میشود لکن باز در دنیا ظلمت هست .وقتی
درست خواهد شد که رجعت شود و مومنان آنچه در دل دارند خواهند گفت
و خواهند بروز داد و طوری بشود که بتوانند آنطوری که هست بگویند،
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نفسی بکشند ،عملی که شایسته باشد بکنند .واهلل هزار یکش را ندیدهاید،
خیالش را نکردهاید که مومن در آن روز چگونه چیزها بروز میدهد ،به
هیچوجه من الوجوه خلق زمان نشنیدهاند و ندانستهاند و اعتقاد نکردهاند،
متحمل آن اعمال نمیشوند .آیا نشنیدهای امام زمان وقتی که به کوفه تشریف
میآورند میفرمایند بیعت کنید با من به اینطور و به اینطور ،جمیع مردم از
او و از دور او فرار میکنند حتی بزرگان شیعه بجز وزیر که حضرت عیسی
است و یازده نفر نقیب .باقی دیگر فرار میکنند میروند به اطراف عالم
میگردند ،میآیند و آنوقت از روی اضطرار تمکین میکنند؛ آنجور کارها
معنی ایمان خالص است .این نمازها و این روزهها را سنیها هم میکنند،
سالم و صلوات را سنیها هم میفرستند واال این فضائلی و مناقبی که سنیها
گفتهاند و نوشتهاند آنقدر هست که اگر ضعفای شیعه بشنوند متحمل
نمیشوند سنیها اینطورند! میگویی سنیها امامشان نمیدانند؟ میگویم سنیها
هم ائمه ما را امام میگویند ،امام علی و امام حسن و امام حسین میگویند.
اینها چیزی نیست که شخص به اینها مومن خالص شود ،اینها چیزهایی است
که امروز روی تقیه اینها را میتوان گفت .آنهایی که نمیتوان گفت مانده
است تا آن زمان که وقتش باشد .اما حاال آنها را نمیتوان گفت ،کجا؟
نمیتوان خیالش را کرد.
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باری ،مقصود این بود که مومنان داد دل خود را در اعمال نمیتوانند بدهند
مگر آنکه بدون مانع باشند و همچنین کافران آنچه در دل دارند نمیتوانند
ابراز دهند مگر آنکه بدون مانع باشند .اگر تا دست به معصیت دراز کند او
را شل کنند ،تا نگاه بدی کند کورش کنند ،دیگر یکنفر معصیت نخواهد
کرد ،دیگر سومی معصیت نمیکند ،جرأت ندارد آنچه در دل دارد بروز
دهد .اینکه میبینی نماز میکنند از ترس است .مثل آنکه منافقان از ترس
رسول خدا همه عبادت میکردند ،همه نماز شب میکردند ،همه نوافل
میکردند ،از ترس شمشیر رسول خدا بود .همینکه پیغمبر چشم بر هم
گذاشت یکدفعه در یکساعت جمیعشان مرتد شدند ،رفتند پی کار
خودشان .آن روز معلوم نشده بود به جهت آنکه مانع داشتند .پس خداوند
عالم از حکمت بالغه خود اسبابی آفرید تا کفار آنچه در دل دارند بتوانند
ابراز دهند و مانع نداشته باشند و تو میدانی آتش مانع آب است و آب مانع
آتش است .مانع کفار مومنانند و مانع مومنان کفارند و آنچه در دنیا است یا
مومن است یا کافر است .اینها هم یا اینها مانع آنهایند یا آنها مانع اینهایند.
حاال در این رتبه که هم مومن هست و هم کافر ،حاال حکمت چه اقتضا
میکند؟ در دولت باطل اقتضای دولت باطل آن است که مومن را از روی
جهان بر اندازند که کفار فارغالبال باشند .نمیشد که مومنان باشند و دولت
دولت کفار باشد و زندگی برایشان تلخ باشد .به اینطور دنیا را برای چه
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میخواهند؟ و اگر بخواهند کفار را بکلی براندازند آن هم که نمیشود.
چراکه آنها آنچه در دل داشتهاند بروز ندادهاند و درست نمیآید اگر به
بهشتشان ببرد ،چراکه کافرند ،و اگر به جهنمشان ببرد برای چه؟ کاری که
نکردهاند .از این جهت خدا حکمتش اقتضا کرد که دولت حق را موخر
بدارد و دولت باطل را مقدم بدارد ،پس و پیش بکند که با هم نباشند .دولت
باطل را پیش بدارد که دولت باطل پس از آنکه کارشان تمام شود آنها را
منقرض کنند .حاال عالم بماند برای اهل حق ثابت و دائم و اگر دولت حق
را مقدم بدارند کافر که در دولت حق نفس نمیتواند بکشد ،پس دولت باطل
را باید منقرض کنند .از این جهت دولت حق را نباید مقدم بدارند .پس
خداوند عالم جلشأنه حکمتش چنین اقتضا کرد که دولت باطل را مقدم
بدارد و به محمد و آلمحمد علیهم السالم وحی کرد که اقتضای حکمت
من این است که دولت باطل را مقدم بدارم .و معنی دولت همین است ،معنی
دولت بودن دولت این است که دشمنانشان در دستشان اسیر باشند .پادشاه
وقتی پادشاه است که در ملک او یاغی نباشد و سرکشی در مملکت او
نباشد .حاال که دولت باطل را مقدم داشته ،اهل باطل نمیتوانند دولت داشته
باشند مگر آنکه دشمنانشان که پیغمبران و اوصیای ایشان و مومنان باشند
مقهور و مظلوم باشند و در دست ایشان اسیر باشند ،بکشند از آنها هرکه را
که مستولی شوند و غارت کنند هر مالی را که ببینند .حکمت من چنین
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اقتضا کرد و خطاب کرد به مومنان که من شما را در دست ایشان اسیر
میکنم ،ذلیل میکنم ،شما مأیوس از رحمت من نشوید ،من به شما تالفیها
میکنم ،اجرهای گران گران به شما میدهم .شما همینقدر از برای رضای
من صبر کنید تا اینکه دولت باطل انقراض پیدا کند ،شما جزع بر آن نکنید.
اگر این کار را کردید و به جهت حکمت من در ایام دولت باطل صبر کردید
من سهچیز به شما میدهم چنانکه درکتاب خود وعده کردهام الذین اذا
اصابتهم مصیبه قالوا انا هلل و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم
و رحمه و اولئک هم المهتدون اگر شما صبر کردید از جمله چیزهایی که
بر همه غلبه دارد این است که من با شمایم ،ان اهلل مع الصابرین من با شما
هستم .کفایتتان نمیکند که خدا با شما باشد؟ چون این را گفتم یادم آمد
حدیثی دیدم که در یکی از غزوات غنیمت بسیاری بدست آمده بود ،حضرت
دادند به اطرافیان .انصار بنا کردند قرقر زدن که ما باید برویم خونمان را در
راه او بریزیم ،زحمتها را بر خود بگذاریم ،جنگ بکنیم ،فتح کنیم ،حاال
پیغمبر غنیمت را ببخشد به دیگران .این حرف را به پیغمبر کسی رسانید،
پیغمبر امر کردند خیمهای سرپا کردند ،رفتند در آن خیمه انصار را در آن
خیمه طلبیدند ،فرمودند آیا راضی نیستید شما که آنها برگردند به خانههای
خود با شتر ،شما برگردید به خانههای خود با محمد؟ آنها با شتر به خانههای
خود روند؟ گفتند راضی هستیم .خاصیت با بزرگ بودن این است.
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باری ،از جمله سهچیز یکی این است که میفرماید ان اهلل مع الصابرین خدا
با صبرکنندگان است ،بگذار کفار و منافقین با این نعمت دنیا باشند و حال
اینکه اینها آخرش غایط است و فضله ،بگذار با این بدنهای نرم و نازک باشند
و حالآنکه آخرش جیفه گندیده خواهد شد ،بگذار آنها با این عمارتهای
گلی و خشتی و جمادی باشند و حالآنکه آخرش در تنگنای قبر خواهند
منزل کرد ،بگذار آنها با این چیزها باشند مومنان با خدا باشند .ان اهلل مع
الصابرین نمیخواهی تو با خدا باشی؟ حاال خیال نکنی همچو مغبونت
کردهاند که این دولت را به کفار دادهاند؟! حاشا ،خدا با تو خواهد بود؛ این
که یکی.
بعد از آن درجه دوم را فرمود انمایوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب هرکس
از شما صبر کند در دولت باطل بر این مصیبت و محنت ،من بالحساب
عوض به او میدهم .در اینجا دهتومان از او بردهاند در آنجا بیحساب عوض
به او میدهم .اوال که خودم با او هستم کافی است ،بعد از آن تالفی هم
میکنم و بیحساب عوض میدهم .بعد از آن بر اینها صلوات میفرستم و
معنی صلوات من این است که رحمتهای خود را بر شما میریزم .دیگر برای
که میگذارم؟ اهل رحمت دیگر غیر از شما کیست؟ و اولئک هم المهتدون
و شما را هدایت میکنم ،این نعمت بزرگ را به شما میدهم .یعنی شما را
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هدایت میکنم به معرفت محمد و آلمحمد خودم را به شما میشناسانم.
خیالت نرسد چیز کوچکی است؛ محمد را به شما میشناسانم ،معرفت
آلمحمد را به شما میدهم .شما همینقدر صبر کنید ،من حیات جاویدان به
شما خواهم داد ،انقراض برای دولت شما نخواهد بود از اینگذشته نعمت
عاجل به شما میدهم ،دولت همین دنیا را به شما میدهم ،عصر را هم عصر
شما میکنم ،از دشمنان شما را ایمن میکنم ،دیگر از این باالتر چه ثواب
میخواهید؟ حاال شما نمیخواهید صبر کنید و جمیع این فضل و این نعمت
را خدا به شما بدهد؟ البته صبر میکنید و امیدوارم خداوند به ما صبر عطا
کند .اعظم چیزها این است هیچ چیز به بزرگی صبر نمیرسد اگرچه به
حسب ظاهر کسی خیال کند که یقین باالتر از صبر است لکن یقین وقتی
خوب است که بر او صبر کنی .معنی صبر ثبات است ،معنی صبر دوام است،
معنی صبر تحمل است .خالصه ،مقام صبر مقامی است بلند.
پس بعد از آنیکه چنین خطابی رسید که من میخواهم دولت باطل مقدم
باشد و این تالفیها را هم بکنم ولکن شما میدانید ای محمد و آلمحمد اگر
دولت باطل بنا شد مستولی باشد البته عیش ایشان گوارا نخواهد شد،
چشمشان یک حق را نمیتواند ببیند ،اثری از آثار حق را نمیخواهند باقی
باشد تا دولت دولت ایشان باشد و این نمیشود مگر آنکه غالب باشند بر
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دشمنان خود .لکن من در این میانه حکمتم اقتضا کرده که نمیخواهم
روزگار بر باطل صرف بگردد و حق بکلی مضمحل بشود .آسمان و زمین
را به حق و برای حق آفریدهام و حاال از میان شما مومنان و نورانیان و دوستان
آیا کیست در این عرصه که اقدام کند و حق مرا در میان جمیع ظلمت اظهار
کند؟ ولکن بهطوری کند که منافات با دولت اینها نداشته باشد و اینها
دولتشان گوارا باشد و آنچه در باطن دارند بتوانند ابراز دهند .خدا این خطاب
را فرمود اما مومنان ضعیفان که احدی قابل این امر بزرگ کلی نبود ،اینها
که زبان بستند .سایر مومنان هم چون جزئی بودند قابل نبودند ،زبان بستند.
بعد از آنها انبیا هم جرأت قبول آن را نکردند به جهت آنکه آنها هم جزئی
بودند ،کلی نبودند .پس امر منحصر شد به محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم
که ایشان اقدام باید بکنند و دین خدا را در عرصه امکان بهطوری ابراز دهند
که منافاتی با دولت باطل هم نداشته باشد .خطاب رسید کدام یک از شما
متحمل این امر میشود؟ اما در حکمت روا نبود که محمد صلی اهلل علیه و
آله اقدام به این امر نماید زیراکه آن بزرگوار موسس حق است ،پس از او
قبول نکرد .پس از آن بزرگوار حضرت امیر صلواتاهلل و سالمهعلیه چون او
در مقام والیت ابواالولیاء و کلی و اول ائمه بود ،او هم روا نبود که این کار
را بکند .نمیبینی اگر امیرالمومنین را در آن اول کشته بودند جمیع ائمه دیگر
نبودند؟ پس او هم قبول نکرد .بعد از آن حضرت امامحسن به جهت آنکه
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آیت نبوت بود حکمت اقتضا نکرد ،از این گذشته حضرت امامحسن
میبایست به حسب ظاهر صلح کند تا اینکه دولت ایشان نهایت استیال را
پیدا کند و هر کاری میخواهند بتوانند بکنند .پس احدی از ائمه علیهم
السالم شایسته این کار نشد بجز حضرت سیدالشهدا صلواتاهللعلیه که قدم
پیش گذاشت .عرض کرد خدایا این خدمت بزرگ را من میکنم ،این صبر
عظیم را من میکنم .حاال این صبری که سیدالشهدا کرد احدی از آحاد
همچو صبری کرد؟ نه ،هیچکس همچو صبری نکرد .چیز غریبی است،
حکایت غریبی است! خیلی شنیدهاید عادت کردهاید ،تأمل نکرده میشنوید.
خدا میداند این نفس سیدالشهدا همچنان نفسی است که از روزی که آدم
خلقت شده تا کنون ،تا قیام قیامت همچو نفسی نیامده .ببین کیست که جد
او محمد باشد ،مادر او فاطمه ،پدر او علی ،برادرش حسن ،ائمه از نسل او
باشند کیست در دنیا با این شرافت حسب و نسب؟ همچو کسی نیست در
دنیا .خدا همچو نفسی خلق نکرده و صبری که آن بزرگوار با آن قدرتی که
داشت کرد ،احدی از آحاد نکرد .تو خیال مکن این صبر کم فضیلتی است
از ایشان ،نهایت فضیلتشان است .این است خدا فرموده و بشر الصابرین
الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا هلل و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات
من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون و فرمود ان اهلل مع الصابرین و فرمود
انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب نمازکردن امامحسین با این مقام برابر
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نمیشود .در نماز چه کرده؟ نماز کرده ،توجه به خدای خود کرده ،لذتها
برده ،حظها کرده ،با خدای خود مناجات و راز و نیاز کرده .همچنین روزه
گرفته ،حج رفته ،زکات داده ،هیچ عمل از اعمال ایشان با صبرشان برابری
نمیکند .ایشان عمل بزرگشان این حکایت است ،ببین چقدر صبر است که
ببیند دختر علی بن ابیطالب را بر شتر سوار کنند و ببیند و صبر کند و نفس
نکشد ،این چه صبر است! و حالآنکه اشاره میکرد مشرق به مغرب
میچسبید و آسمان و زمین از هم میپاشید .اشاره میکرد جمیع این عالم
نیست و نابود میشدند .اگر جمیع عالم را به اشاره نیست و نابود میکرد از
مقام امامت او کم نمیشد معذلک چون دید رضای خدا در آن است که صبر
کند تا از آن امت ملعونه این شقاوت که در اندرون دلهاشان بود بروز کند،
پس صبر کرد و دید و تحمل کرد و صبر کرد .اگر صبر نمیکرد که آن
کفرها و شقاوتها که در اندرون دل کفار و منافقین بود ظاهر نمیشد .پس
بجز اینکه ببیند و صبر کند دیگر نمیشد .پس دید که دختر علی بن
ابیطالب ،آن عصمت کبری ،آن طهارت عظمی ،او را سر برهنه بر شتر سوار
کنند .مگر شما در این چیزها تأمل نمیکنید؟ به همینطور عادت کردهاید
روضهخوانها بخوانند و شما تأمل نکرده بشنوید .لکن تأمل کنید هر چیزی
از روی فکر خوب است شما فکر کنید آن خشونت ،فکر کنید آن جهاز
شتر ،فکر کنید آن چوبهای قتب شتر ،فکر کنید که حاال روی این قتب شتر
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زیر پایی هم ندارد .فکر کنید انسان است و گوشت است و پوست است و
نازک است .او را باالی این قتب شتر بنشانند و آن شتر را به عنف برانند
بهطوری که نتوانند فرود آیند ،نتوانند آرام بگیرند و اگر جزع کنند کعب نیزه
بر سرشان زنند .خدا میداند هوش از سر آدم میرود .فکر کنید این پاها
مجروح میشود ،جراحت که کرد چرک میکند ،آفتاب بر این جراحتها
میتابد ،دیگر آن کثافت این جهاز و آن خشونت و این بدنهای لطیف از آن
طرف؛ اگرچه روضهخوانها که میگویند میگویند همان حضرت
سیدالساجدین را غل کرده بودند ولکن از آن زیارت همچو برمیآید که زنها
را هم غل کرده بودند .معنی غل را مردم نمیدانند ،روضهخوانها هم نمیدانند
یا درست حالی نمیکنند .معنی غل در زبان عرب که در آیه قرآن است غلت
ایدیهم و لعنوا بماقالوا معنی غل این است که دست را زنجیر کنند و با زنجیر
آن را به گردن ببندند و آن زنجیر یکسرش به دست بسته باشد و یکسرش
به گردن بسته باشد .این معنی غل است .حاال که معنی غل را دانستید عرض
میکنم همین غل را در زبان عرب جامعه میگویند ،یعنی جمع کرده دست
او را با گردن او .دیگر اینکه غل جامعه میگویند جامعه دیگر غیر غل
نیست ،جامعه یعنی غل .حاال دختر علی بن ابیطالب را به همینطور غل
کرده بودند ،اینکه حالت دستهاشان بود که آن دستها را غل کرده بودند به
گردنهاشان .حالت پاهاشان را هم که شنیدهاید که بر باالی قتبهای شتران و
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آن چوبهای قتبهای شتران پاهای آنها را زخم کرده بود ،دستهاشان هم که
بسته بود .آخر دست که بسته باشد و شتر را هم که به عنف ببرند نمیتواند
دست به جهاز شتر بگیرد و نمیتواند این پا آن پا بگردد .خدا میداند
مصیبتشان هزار پوست دارد ،هزار مغز دارد .نمیدانم هیچکدام از شما در
تابستان در کربال بودهاید؟ من بودهام ،دیدهام .ضریح مطهر توی قبه است و
دیگر این قبه مطهر توی رواق هم هست و باز در بیرون رواق ایوان است
اینطور است و خدا میداند که در تابستان در کربال اینقدر هوا گرم میشود
که در توی این قبه ،توی حرم ،دست بر ضریح مطهر نمیتوان گذاشت مگر
به اشکال .اینقدر گرم است که به اشکال ضریح را میبوسند .در کربال اگر
یک آفتابه مس در تابستان بهقدر دوساعت ،سهساعت آب داشته باشد در
اطاقی بماند ،وضو نمیتوان به آن آب گرفت ،از بس داغ میشود .سهل است
از بعضی رفقا شنیدم که تجربه کرده بودند گفتند خودمان تجربه کردیم گلوله
سرب را توی بشقاب مس دو ساعت بر آفتاب گذاشته بودند آب شد .حاال
همچو هوایی به این گرمی ،این غلها هم که به گردن آنها است آهن است،
معلوم است آفتاب که بر آنها خورد داغ میشود ،رحم هم که بر آنها
نمیکردند که یکجامهای روی آن غلها بیندازند که آفتاب نخورد داغ شود.
ببین چگونه گردنهای آنها میسوخت و چه حالتی بود برای آنها الحول و
القوه اال باهلل العلی العظیم.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه پنجم یکشنبه  15 /صفرالمظفر  1280 /هـ ق»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
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دیروز عرض کردم که بعد از آنیکه خداوند جلشأنه از شعاع پیغمبران و از
نور رخساره ایشان سایر بنیآدم را آفرید ،از برای بنیآدم درجات بسیار
حاصل شد به جهت آنکه در این مقام به دو درجه ،سه درجه از مبدء خود و
از خداوند عالم دور شده بودند .چون طبقه اول که طبقه محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهم باشد در نهایت قرب به خداوند عالم بود و آنجا بیش از
چهاردهنفر نبودند و در آن عالم اول همان چهاردهنفر بودند در تمام آن عالم
بجز ایشان کسی نبود و آن عالم وسیعتر از جمیع هزار هزار عالم بود .نه
خیال کنی عالمی کوچک بود ،بلکه از جمیع هزار هزار عالم بزرگتر بود و
خلق آن عالم منحصر به آن چهاردهنفر بود .بعد از آن عالم دویم را خداوند
عالم بنیاد کرد که عالم پیغمبران باشد؛ در عالم پیغمبران صد و بیست و
چهار هزار نفر خلق کرد که آنها خلق آن عالم بودند ،بیش از این نبودند به
جهت آنکه یک درجه از خداوند عالم دور شده بودند .و اما عالم سوم که
عالم بنیآدم باشد چون اینها سه درجه دورتر شده بودند و در مقام دوری از
خدا افتاده بودند ،خلق در اینجا بیشتر شد و همچنین هرچه عالمها پایینتر
آمد خلق بیشتر شد و هرچه پایینتر میآمد خلق بیشتر میشد ،هرچه پایینتر
میآمد عددش بیشتر میشد .سرش این است که خدا واحد است و یگانه،
هرچه به خدای یگانه نزدیکتر میشود عددش کمتر میشود و هرچه از خدای
یگانه دورتر میشود در عالم کثرات میافتد ،عددش زیادتر میشود و ببین
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اول یک موجود میشود ،هرچه رو به یک میروی عدد کم میشود و هرچه
از یک دور میشوی عدد بیشتر میشود .پس از این جهت بنیآدم عددشان
بسیار شد و از برای ایشان مومنان و کافران پیدا شد و در رتبه ایشان علیین
و سجین آفرید .در این عرصه جنتی و ناری مهیا شد .بعد از آنیکه حجتهای
خدا به این عالم آمدند عرض کردم چون دولت باطل را خدا خواست مقدم
بدارد دولت باطل دولت بر ایشان گوارا نمیشد و ملک و سلطنتشان ممهد
نمیشد تا آنکه جمیع اعدای خود را مقهور کنند تا آنچه در دل دارند بتوانند
ابراز دهند و هرگونه تصرف که در عالم میخواهند بکنند؛ حکمت خدا
چنین اقتضا کرد که دولت باطل مقدم باشد و دولت حق موخر باشد و تمام
دولت باطل را خداوند بیست هزار سال قرار داد که از اول دولت باطل تا
انقراض دولت باطل بیست هزار سال طول بکشد و اما دولت حق را هشتاد
هزار سال قرار داد .یعنی در این دنیا و برزخ ،واال دولت حق را انقراض
نیست ،بعد از آنیکه از این دنیا هم بروند در برزخ در دولت خود خواهند
بود و در آخرت در دولت خواهند بود و در جنت در دولت خواهند بود و
دیگر دولت حق را انقراضی نخواهد بود و اما دولت باطل بیست هزار سال
است و چون بگذرد منقرض خواهد شد.
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معلوم است که از زمان حضرت آدم تا حال هشت هزار و کسری سال است
و بقیه دولت باطل مانده است تا بیست هزار سال تمام شود .منتهای دولت
باطل آن وقتی است که دعوای عظیمی در نزدیکی فرات جایی است که آنجا
را «روحا» میگویند در آنجا دعوای عظیمی رو خواهد داد و جمیع اهل
باطل در آنجا یکدسته خواهند شد و جمیع اهل حق یکدسته خواهند شد و
در دسته دولت حق حضرتامیر صلواتاهلل علیه رئیس خواهد بود که رجعت
میفرماید و آن بزرگوار بر دسته اهل حق سلطان است و در دسته اهل باطل
ابلیس لعین سرکرده اهل باطل است و این دو دسته با یکدیگر دعوا خواهند
کرد و آن دعوایی است که از اول دنیا تا آن روز همچو دعوایی نشده ،همچو
دو لشکری هرگز روبرو نشده ،به آن کثرت هرگز قشونی آراسته نشده به
جهت آنکه جمیع اهل باطل در آنطرف و جمیع اهل حق در اینطرف
ایستادهاند و مجتمعند و این دو قشون با یکدیگر دعوا میکنند و در اول
شیطان و قشون باطل غلبه میکند بر قشون حضرتامیر ،قشون حضرت امیر
قدری عقب میروند به حدی که بعضی از آنها در فرات خواهند افتاد و پای
ایشان به شط فرو خواهد رفت .در آن اثنا حضرت رسول صلواتاهلل و
سالمهعلیه و آله از آسمان جلوهگر خواهد شد و نور خدا از او ظاهر میشود.
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله ظاهر خواهد شد و حربهای از آتش در دست
او است همینکه شیطان میبیند پیغمبر را صلی اهلل علیه و آله که آمد
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میگریزد و قشون او به او میگویند کجا میروی؟ ما اینک ظفر یافتیم.
شیطان میگوید من چیزی میبینم که شما نمیبینید و از این جهت میگریزد
و رسول خدا به او ملحق میشود و حربهای به او خواهد زد که به آن حربه
آتشی در جان او میافتد و به آن یکحربه جمیع قشون او آتش میگیرند و
مشتعل میشوند ،بالتمام آن روز تمام میشوند که دیگر در روی زمین چیز
موذی نمیماند .جمیع روی زمین از شر و مکروه پاک میشود و دولت حق
میشود .اما وقتی امام ظاهر میشود بکلی روی زمین هنوز پاک نشده و آثار
ظلمت از عالم برطرف نشده ،آن است وقت معلومی که خدا شیطان را تا آن
روز مهلت داده .شیطان عرض کرد مرا تا روز قیامت مهلت بده ،خداوند به
او فرمود که ما تو را تا وقت معلوم مهلت دادیم .وقت معلوم آن وقتی است
که رسول خدا رجعت میفرماید.
باری ،مقصود این بود که دولت باطل را خدا مقدم داشته و بیستهزار سال
از برای دولت باطل مقرر کرده ولی مأیوس نباشید و این بیستهزار سال
الزم نکرده همهاش باطل استیال داشته باشد .همینقدر است که در دنیا باطل
هست واال آن وقتی که امام ظاهر میشود دیگر اول مقهوری باطل است و
ظاهرا دولت دولت حق است و حق بر جمیع روی زمین غالب میشود،
اعادی در عالم مقهور میشوند به حدی که نمییابند غذایی که بخورند مگر
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قاذورات مومنان ،که میروند بر در خانههای مومنان و قاذورات آنها را
میگیرند که بخورند؛ بر اهل دولت باطل کار اینطور سخت خواهد شد.
پس اهل باطل هستند و آثارشان در دنیا هست تا آن وقت معلوم ،آنوقت
یکسری زور میآورند ولکن منقرض میشوند آن وقت دولت دولت محمد
و آلمحمد صلواتاهلل علیهم است ،پیغمبر شهنشاه و سلطان کل خواهد بود
و ائمه طاهرین صلواتاهلل و سالمهعلیهم پادشاهان روی زمین خواهند بود،
هرکدام در سمتی سلطنت خواهند کرد و پادشاه خواهند بود و شیعیان برگرد
ایشان خواهند بود و ملک ملک ایشان است و جمیع برکات از برای مومنین
ظاهر خواهد شد و مومنان از جنت خواهند خورد؛ جنتان مدهامتان در پشت
کوفه آن روز ظاهر خواهد شد الی ماشاءاهلل آن جنات ظاهر میشود و مومنان
از آن میخورند.
باری ،مقصود این بود که دولت باطل را خدا مقدم داشت برای این مصلحت.
و چون دولت دولت نیست مگر وقتی که مانع برطرف شود واال دولت دولت
نیست .موانع ایشان پیغمبرانند ،موانع ایشان اوصیای ایشانند ،موانع ایشان
مومنانند .پس اگر بایستی دولت دولت باشد پس بایستی پیغمبران و اوصیای
ایشان و مومنان مقهور باشند .پس این دندان طمع را باید بکنید ،این خیال
فاسد را از سر بدر کنید ،دندان بر جگر خود بگذارید و بدانید تا مقدر چنین
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است که دولت باطل باقی باشد از برای مومنان فرجی نخواهد بود و کار
مومن سخت است .سهل است که کار مومنین به جایی خواهد رسید که
هریک از شما آرزوی مرگ کنید از بس صدمهها بر شما وارد آید ،از بس دنیا
بر شما تنگ شود ،از بس رزق بر شما تنگ شود به حدی شود که شماها
آرزوی مرگ کنید که بمیرید و دسترس نداشته باشید .و بدترین حاالت آن
وقتی خواهد بود که نزدیک ظهور باشد ،آنوقت شرور عالم به سرحد اعلی
خواهد رسید ولکن باوجودی که مومنان به این تنگی و به این محنت و بال
هستند ،معذلک حجتهای خدا و نورهای خدا قویتر و بهتر و در عالم آثارش
عظیمتر خواهد بود و نه این است که نور خدا پنهان باشد ،حاشا .بلکه نور
خدا روز به روز عظیمتر و قویتر خواهد بود و اعادی هم از این طرف بر
مومنان سخت میگیرند و کار را تنگ میکنند .پس چون غلبه دولت باطل
به مغلوبیت انبیا و اولیا شد ،از روزی که حضرت آدم به این دنیا آمده و قابیل
و هابیل پیدا شدند و قابیل هابیل را کشت ،دولت آلقابیل در عالم منتشر شد
و دولت دولت آلقابیل شد و مومنان در هر عصری مقهور شدند .مگر تو
نمیخواهی در عرض مومنان باشی؟ آیا نشنیدهای چهبسیار پیغمبران که آنها
در دست اعادی کشته شدند ،بعضی را اره بر فرق گذاردند و از فرق او تا
وسط او را شکافتند .آیا این کم مصیبتی است؟ کم مصیبتی نیست .بعضی
از پیغمبران را پوست سر او را زنده زنده کندند ،او را پوست کندند مثل آنکه
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گوسفند را پوست میکنند و پیغمبر خدا بودند .مگر شما اینها را نشنیدهاید
یا اینکه شما پیش خدا از پیغمبران خاطرخواهترید و عزیزتر؟ همچنین نیست،
خدا قرار داده اهل دولت باطل در این زمانها غلبه داشته باشند ،بعضی از
پیغمبران را در دیگ کردند ،جوشانیدند .آیا ما عزیزتریم یا آنها؟ ما هم باید
بر سیرت و سنت ایشان باشیم .این را بدانید که اهل دنیا چنین گمان میکنند
که هرکس مقهور شد در این دنیا ظاهرا میگویند این بیعرضه است ،این
باطل است اگر نه مقهور نمیشد .و همچو نیست بلکه در حقیقت غلبه با
خدا است ،غلبه با اولیای خدا است هلل العزه و لرسوله و للمومنین اگرچه
زکریا را اره بر فرق او گذاردند ،بدن او را دو شقه کردند ولکن حجت او
را نتوانستند باطل کنند ،برهان او را نتوانستند رد کنند و آنچه او در عالم بنیاد
کرد کسی نتوانست برطرف کند .اگرچه سر یحیی را بردند برای زن زانیه
ولکن حجت او را نتوانستند باطل کنند ،امر او را نتوانستند فاسد کنند و
همچنین هر پیغمبری از پیغمبران خدا هرچه با ایشان کنند حجت خدا را
نمیتوانند باطل کنند.
خوب دیگر اضمحالل باالتر از اضمحالل سیدالشهدا میشود؟ نه واهلل،
معذلک در زیارت او میخوانی که ال ذلیل و اهلل معزک ال مغلوب و اهلل
ناصرک تو ذلیل نشدی ،تو عزیزی خدا عزیزکننده تو است ،تو مغلوب نیستی
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خدا یاور تو است .ببین چه عزتی است که هزار و دویست سال است این
مصیبت اتفاق افتاده است و در جمیع عالم لعن میکنند اعدای او را و بطالن
اعدای او بر همهکس ظاهر شده است! و ببین دوست و دشمن چگونه اقامه
عزای آن بزرگوار مینمایند! واهلل حکایت غریبی است ،هندی به زبان هندی
میخواند و بر سر و سینه میزند ،عرب به زبان عربی ،ترک به زبان ترکی
میخواند ،سنی به طور خود میخواند ،هندو به طور خود عزاداری میکند،
مجوس به طور خود عزاداری میکند .قتل سیدالشهدا را که دیدند دانستند
که قاتل این بر باطل است ،این قتل حسین بر سنی کفر یزید را ثابت کرد.
پس حجت او عیب نکرد ،حجت پیغمبران حجت خدا است .پیغمبری در
گوشت تن نیست ،اگر در گوشت تن باشد کفار هم گوشت تن دارند.
پیغمبری در استخوان نیست به جهت آنکه حیوانها هم استخوان دارند،
پیغمبری در شکل و قد و قامت نیست ،اینها را همهکس دارد .پیغمبری در
خوردن و آشامیدن نیست ،هرکسی میخورد و میآشامد .پیغمبری در تکلم
و سخن گفتن نیست ،پیغمبری در قول و فعل نیست ،همه کفار و هندوها
قول و فعلی دارند .پیغمبری در علم است و حکمت .حاال دشمنان هرچه به
آنها خواستند کردند ،کی توانست به علم و حکمت آنها کاری بکند؟ گیرم
مالشان را گرفتند ،گیرم گوشت تنشان را قطعه قطعه کردند ،گیرم
استخوانهای آنها را شکستند ،کاری به علم و حکمت ایشان نتوانستند بکنند،
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پیغمبریشان را نتوانستند باطل کنند .پس به طور مطلق بگو که بر پیغمبر خدا
احدی غالب نشده و نخواهد شد به جهت آنکه پیغمبر خدا نفسی است که
قادر است به قدرت خدا ،کامل است به کمال خدا ،عالم است به علم خدا
و کسی بر قدرت خدا و علم خدا و کمال خدا غالب نمیشود.
پس از وقتی که آدم علی نبینا و آله و علیهالسالم به دنیا آمده دولت حق را
خدا غلبه داده بر دولت باطل ،لکن عرضم این است که عرصه اهل حق این
عرصه نیست و عرصه خودشان دیگر عرصهای است .یعنی این عرصه
حیوانات و عرصه گوشت و پوست ،عرصه انسان نیست .حاال آن گوشت و
پوستها خوش میگذرانند ،بگذرانند .و تکهتکه هم شده ،شده ،دخلی به
انسان ندارد .آن نفوس قدسیه زکیه هرگز عیب نکرده .از وقتی که انسان را
آفریده دولت دولت انسان است .مگر حجت هابیل منقرض شد؟ حاشا و
کال .سر یحیی را که بریدند مگر حجتش منقرض شد؟ حاشا .مگر حجت
محمد صلی اهلل علیه و آله منقرض شد؟ حاشا و کال .امیرالمومنین حجتش
منقرض نمیشود حاال ابوبکر غصب خالفت کرد ،بکند .چه کرد؟ فدک را
صاحب شد ،یکقدری از گوشت و پوستها را به طرف خود کشید ،کاغذی
را مالک شد ،قطعه زمینی را به طرف خود کشید ،اینها هیچ دخلی به پیغمبری
و امامتشان نداشت .آن فضای وسیع عظیم را کی توانست به طرف خود
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بکشد؟ و همچنین مومنان الحمدهلل رب العالمین از برکت امام زمان بر
یکمومن نقص وارد نیامده و نخواهد آمد .لکن بر مومن گفتم ،نگفتم بر
گوشت تن شما ،بر خانه و مال شما نقص وارد نیامده و نخواهد آمد ولکن
حجتهای شما را و ایمانهای شما را یکیش را نمیتوانند بگیرند .خدا عزتی
و غلبهای به مومنان داده و برهان مومنان و حجت مومنان را چنان محکم
کرده که اگر جمیع روی زمین جمع شوند و بخواهند نور این چراغ را تمام
کنند ،این چراغ را خاموش کنند ،نمیتوانند .ببین اگر عدد را کم کنند لکن
نور برهانها و حجتهای ایشان روز به روز در تزاید است .الحمدهلل رب
العالمین حجتشان عالم را فرا گرفته و در عالم منتشر شده و نتوانسته کسی
بر حجت ایشان حجتی بیاورد .پس بدان که هلل العزه و لرسوله و للمومنین
چهبسیار مسجدها را خراب میکنند ،بکنند .خانه خدا را خراب کردند ،خانه
مرا هم خراب میکنند ،بکنند .حاال خانه خدا را خراب کردند خدا از عزیزی
افتاده؟ حاشا .معنی عزیزیش نه این است که کسی نمیرود خانهاش را خراب
کند ،همچنین عزیزی مومن به خرابکردن خانه مومن بهم نمیخورد .آنیکه
مومن به آن مومن است نفس ایمانی است ،آن نفس انسانی است ،آن نفس
قدسی است ،آن غیب است ،دخلی به ظاهر ندارد.
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نظرم میآید حدیثی که شخصی آمد خدمت حضرتصادق عرض کرد که
من فقیرم .فرمودند که تو فقیر نیستی .عرض کرد من فقیرم ،خود مطلعم.
فرمودند تو فقیر نیستی .عرض کرد هیچ ندارم .فرمودند اگر جمیع روی
زمین را به تو بدهند که از والیت ما دست برداری ،دست برمیداری؟ عرض
کرد نه .فرمودند کسی که سرمایهای دارد که همه روی زمین بهای او
نمیشود چطور فقیر است؟ خوب چطور فقیر هستی؟ پول نداری ،مگر
هرکس پول ندارد فقیر است؟ فقیر آن کسی است که ایمان ندارد و چگونه
ذلیل نیست و حالآنکه او را به رو در آتش جهنم میاندازند و صدای سگ
میکند و صدای خر خواهند کرد .ذلیل همچو کسی است .مومن چگونه
ذلیل میشود و حالآنکه ملکها و مدینهها در بهشت دارد و خدم و حشم از
مالئکه رحمان برای او مهیا است و مالئکه خدا خدام اویند .چگونه مومن
ذلیل است و حالآنکه اشرف از جبرئیل است ،مالئکه از اطراف بر او وارد
میشوند و بیاذن او حرکت نمیکنند یدخلون علیهم من کل باب سالم
علیکم داخل میشوند مالئکه بر آنها از هر دری و تحیت میگویند آنها را.
حاال خیالت نرسد که سلمان ذلیل شد ،حاشا .جبرئیل نازل نشد بر پیغمبر
مگر آنکه سالم خاص برای سلمان آورد و عرض کرد که خداوند امر کرده
تو را که سالم مرا به سلمان برسانی .حاال گیرم جبه سلمان کهنه و پاره پاره
باشد که وقتی که متشخصهای عرب با لباسهای فاخر میآمدند پیش پیغمبر
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مینشستند ،رختهاشان را جمع میکردند و عرض میکردند ما هر وقت اینجا
میآییم شما این فقرا را بیرون کنید تا ما که رختهایمان شریف و لطیف است
به رختهای آنها نخورد .حاال گیرم اینطور باشد ،حاال خیالت میرسد که
سلمان به اینها ذلیل شد؟ حاشا و کال سالم رحمان از آسمان برای سلمان
میآمد.
حاال همچنین الحمدهلل ربالعالمین شما دلهای خود را خوشنود بدارید و
خورسند باشید ،واهلل این گوهر گرانبهایی که شما دارید در تمام روی زمین
هیچ پادشاهی ندارد ،گوهری است که هیچکس ندارد .الحمدهلل ربالعالمین
معرفت پیدا کردهاید به خداوند عالم جلشأنه و از عبادت آن بتها و شرکائی
که هستند نجات یافتهاید و معرفت پیدا کردهاید به محمد رسولخدا صلی اهلل
علیه و آله و از اطاعت کفار و منافقین و طریقه یهود و نصاری و ملتهای
دیگر غیر از اسالم نجات یافتهاید و اعتراف کردهاید به ائمه طاهرین سالماهلل
علیهماجمعین و معرفت ایشان را پیدا کردهاید و نجات یافتید از آنچه هفتاد
و دو ملت اسالم برآنند و مشرک شدهاند و اعتراف دارید به فضائل ایشان و
متحمل شدهاید از فضائل ایشان آنچه را که غیر شما متحمل آن نمیشود و
الحمدهلل ربالعالمین که فائز شدهاید به والیت اولیای خدا و براءت از اعدا
و اخوان با یکدیگر شدهاید و غیر شما این صفت را ندارند اگرچه دو روز با
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هم راه بروند لکن نه هلل است نه فی اهلل است ،برای دنیا است و عماقریب
باطل خواهد شد و این نعمت عظمی را خدا به شما داده ،همه را با حجت و
برهان و همه اینها روز به روز در تزاید است الحمدهلل ربالعالمین پس عزتی
که خدا به مومنان داده به هیچ پادشاهی از پادشاهان دنیا نداده .گیرم در
یکاطاقی از این چیزهای گرد و زرد و سفید بر روی هم ریخته باشد ،حاال
این چیزها را چه شد ،چه کرد ،چه خورد ،چه پوشید ،چه به او فایده داد؟
گیرم خزانههای بیشمار داشته باشند ،سنگریزههای کوهها را آورده یکجایی
روی هم ریخته یکی را اسمش گذارده لعل ،یکی را زمرد ،حاال این عزت
شد؟ چه دخلی به عزت دارد؟ به ذات او چه رسیده؟ اما شما عزت در ذات
خود دارید ،پس هلل العزه و لرسوله و للمومنین .لکن به حسب ظاهر و به
حسب خانه و مال و لباس و گوشت و پوست ظاهر دنیا خدا قرار داده بود
که اهل حق در ظاهر گرفتار باشند و اینها به دست اهل باطل باشد و دولت
دولت باطل باشد .یعنی ایشان از این گردها و از این زردها و سفیدها بسیار
داشته باشند و اینها به دست اهل باطل باشد ،از سنگریزههای کوهها بسیار
داشته باشند ،مومنان از آنها نداشته باشند ،خوب نداشته باشند.
ولکن بعد از آنیکه خداوند چنین حکم کرد و بطوری که عرض کردم
حضرت سیدالشهدا صلواتاهلل و سالمهعلیه متصدی این مقام شد که این
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ظلمت را من به حکمت برطرف خواهم کرد و تمام این ظلمت را من بهطور
مقهوریت و مغلوبیت و مظلومیت از عالم مرتفع میکنم که منافاتی هم با
دولت ایشان نداشته باشد ،خداوند عالم به شکرانه این مقام و به شکرانه این
قتل به سیدالشهدا عزتی انعام کرد که به احدی از اوالد آدم از گذشتگان و
آیندگان چنین عزتی نداده .واهلل آدم حیران میشود در این عزت و در این
خصوصیتی که خدا به حضرت سیدالشهدا داده .از جمله چیزهایی که
سیدالشهدا را به آن معظم و مکرم داشته که دیگر احدی را به آنطور تعظیم
و تکریم نکرده یکی آنکه او را جدی است مانند رسول خدا صلی اهلل علیه و
آله  .کی دارد همچو جدی از اولین و آخرین؟ کدام پیغمبر همچو جدی
داشت؟ نوح داشت ،ابراهیم داشت ،موسی داشت ،عیسی داشت؟ کی همچو
جدی داشت؟ اگرچه امامحسن داشت لکن باقی دیگر را نداشت .همچنین
مانند حضرتامیر پدری برای سیدالشهدا است که برای احدی از آحاد همچو
پدری نیست .کیست در جمیع روی زمین از اولین و آخرین همچو پدری
داشته باشد؟ خود امیرالمومنین همچو پدری ندارد اگرچه حضرت امامحسن
همچو پدری دارد لکن باقی نسبت را ندارد .کیست به این جامعیت بجز
سیدالشهدا صلواتاهللعلیه؟ هیچکس دیگر ندارد این جامعیت را.

صفحه | 118

احادیث مفصل دیدهام در مفاخرتهایی که سیدالشهدا و حضرتامیر با
یکدیگر میکردهاند و مقصودشان این بوده که فضائل بروز کند واال مباحثه
که نداشتهاند بلکه این مفاخرت را میکردهاند که هم باعث سرور پیغمبر
شود و هم سبب بروز فضائل از ایشان شود .حضرتامیر میفرمود من وصی
پیغمبرم ،من آنم که پیغمبر در حق من چه گفته ،فالنجا چه فرموده ،فالنروز
چه فرموده ،فالنروز چه فرموده .بنا میکرد فضائل خود را گفتن و گفتن.
آنوقت سیدالشهدا عرض میکرد خوب اینها همه که گفتی راست است اما
تو پدر منی و اینها فضائل پدر من بود ،فضائل پدر شما نبود .من هم همچنینم
همچنینم ،جد شما مثل جد من نیست ،جد من پیغمبر است جد شما پیغمبر
نیست ،من صاحب این فضیلتم و مفاخرت میکردند .هم فضائل بروز میکند
معلوم است خیلی هم باعث سرور میشود .به حسب ظاهر مباحثه میکردند
تا اینکه اینها گفته شود .حدیث خیلی مفصلی دیدم که اینگونه مفاخرت
میکردهاند تا فضائل بسیار بروز کند .خوب همچو خصوصیتی که
سیدالشهدا داشت که دارد؟ و همچنین مثل حضرتفاطمه مادری دارد ،که
همچو مادری دارد جز سیدالشهدا؟ جمیع اوالد آدم کدام یکشان هستند از
گذشته و آینده که همچو مادری داشته باشند .بلی امامحسن همچو مادری
داشت ولکن سایر نسب را نداشت ،خود حضرتامیر همچو مادری نداشت.
این نجابت سیدالشهدا نمیدانم چهجوری است ،یک ترکیب نجابتی است
صفحه | 119

که نیست در اوالد آدم در عالم همچو حسب و نسبی و شرافت و نجابتی.
همچنین برادری مثل حضرت امامحسن داشت که خود حضرت امامحسن
همچو برادری نداشت .مادری مثل حضرتفاطمه ،پدری مثل حضرتامیر،
جدی مثل پیغمبر خدا ،این جامعیت نسب از برای احدی از آحاد نبود.
همچنین ائمه نهگانه صلواتاهللعلیهم از نسل حضرت امامحسین صلواتاهلل
و سالمهعلیه هستند .این فضیلت را احدی از آحاد ندارد و نداشته .کدامیک
این فضل را داشتهاند؟ پس خداوند عالم او را مکرم کرد از حیثیت نسب به
همچنین نسبی و همچنین نسبی دشمن خود را رسوا میکند .اگر نسبی بود
که نجابتش کمتر از این بود دشمن را رسوا نمیکرد .کشتن همچو کسی
باعث رسوایی است .این بود که روز عاشورا فرمود شما را به خدا میخوانم
آیا نمیدانید جد من رسول خدا است؟ آیا نمیدانید مادرم فاطمهزهرا است،
پدرم علیمرتضی است؟ همه گفتند چرا میدانیم و چون میدانستند و او را
شهید کردند اینطور رسوا شدند .به جهت اینکه این نسبی نیست که کسی
متعرض او شود ،یا او را بکشد .در هیچ ملت ،در هیچ مذهب روا نیست
حتی فرنگیان میگویند باید همچو کسی را احترام کرد به جهت اینکه بزرگ
است .پس همین نسب رسواکننده بنیامیه لعنهماهلل شد و همین نسب آنها را
رسوا کرد و امر آنها را باطل کرد.
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باری ،از جمله فضائل که خداوند عالم به این بزرگوار عطا فرموده که به
احدی از آحاد نداده این است که هر روز از روزهای سال که این روز را خدا
یک فضلی داده ،سری از اسرار ربوبیت در آن بروز کرده و عظمتی از
عظمتهای خدا در آن روز جلوه کرده ،رحمتی از رحمتهای خدا در آن روز
شامل حال خلق شده ،آن روز را خداوند منسوب به سیدالشهدا کرده اگرچه
دخلی به دیگران داشته باشد .تعجب است مولود حضرت پیغمبر صلی اهلل
علیه و آله پیغمبر تولد شده منسوب است به سیدالشهدا و زیارت سیدالشهدا
در آن روز مستحب است ،عید غدیر حضرتامیر به خالفت نصب شده باید
در آن روز زیارت سیدالشهدا را کرد .روز مبعث روز بعثت حضرت پیغمبر
است ،میباید زیارت سیدالشهدا کرد به جهت آنکه هر روزی که در آن روز
عظمتی از عظمتهای خدا ظاهر شده و باید به سالم خدا رفت و به حضور او
سر عبودیت بر زمین نهاد و اعتراف به تقصیر کرد و مانند نوکران به رسوم
نوکری عملی کرد ،در آن روز باید به سالم حسین رفت زیراکه خدا در
وجود سیدالشهدا صلواتاهللعلیه به سالم نشسته و در وجود مبارک او جلوه
کرده است .هرکس در هرجا و در هروقت میخواهد به زیارت خدا برود
میباید به زیارت سیدالشهدا برود .پس در شب جمعه که خدا به رحمت بر
بندگان خود جلوه میکند باید به زیارت سیدالشهدا رفت .این چه حکایتی
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است ،این چه اوضاعی است! پس این بزرگوار جلوهگاه و مظهر خدا است
و از این جهت میباید به زیارت او رفت.
از جمله فضائل عجایبی که خداوند به این بزرگوار عطا فرموده این است که
خوردن تربت او را حالل کرده ،گذشته از این آن را شفا قرار داده و خوردن
خاکهای سایر عالم را حرام فرموده .جمیع خاکها بر مردم حرام است مگر
تربت سیدالشهدا که حالل است که گذشته از اینکه حالل است او را اکسیر
اعظم قرار داده از برای امراض خالیق و به آن حاجات را قضا کرده و امان
از هر خوفی آن را قرار داده و اگر تربت همراه تو باشد ایمنی از مخاوف .اگر
باری بخواهی به جایی بفرستی ،مالالتجاره بخواهی به جایی بفرستی بسته
تربت که همراهش هست محفوظ است .ائمه این کار را میکردند ،بار به
جایی میفرستادند یکبسته تربت توی این تاچه میگذاردند از شر دزد و سایر
مخاوف ایمن بود .شفا است از جمیع امراض ،نمیدانم این چه سر عظیمی
است در این خاک مطهر آیا شفا نباشد؟ چرا شفا نباشد؟ و حالآنکه بعد از
آنیکه اسبهای مخالفان بر بدن آن بزرگوار تاختند ،آن اسبان نعلدار را بر بدن
مطهر آن حضرت دوانیدند ،قطعه قطعه گوشت از تن مبارکش کنده شده و
با خاک کربال ممزوج شده .واهلل تجربه کردهام ،واهلل سر غریبی است،
حکایت عجیبی است ،این تربت را درست محافظت کنند ،او را در جای
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بسیار لطیفی بگذارند و سر آن باز نباشد که شیاطین بیایند خود را بمالند بر
آن و خود را تبرک کنند و به این جهت او را کثیف کنند .اگر درست او را
محافظت کنند اثرهای عجیب و غریب از او بروز کند ،آثار بسیار از او
مشاهده خواهد شد اگر درست محافظتش کنند .هر وقت سر او را باز کنی
بوی آن سیبی که در صحرای کربال بود ،بوی عطر آن سیب را میشنوی.
واهلل تجربه شده است و این بوی بدن حسین صلواتاهللعلیه است و اگرنه چرا
خاکهای دیگر این بو را ندارد؟ و خاک بوی سیب بدهد یعنی چه؟ معلوم
میشود این نیست مگر بوی خون حسین ،نیست مگر بوی گوشت حسین
صلواتاهلل و سالمهعلیه و از همین جهت کربال قطعهای خواهد بود از
قطعههای بهشت و از اعال درجات بهشت آفریده شده .گوشت حسین مال
کجای بهشت است؟ معلوم است مال اعال درجات بهشت است ،همین زمین
کربال اعال درجات بهشت است .پس بشارت باد شما را که هرکس در این
خاک دفن شود در بست بزرگ خدا است و احدی از آحاد متعرض او
نمیشود .این سالطین گدای محتاج ،این سالطین در پیش خدا و رسول گدا
هستند و محتاج ،این سالطین که میبینی که گدایند به این پولها محتاجند،
به این رعیتها و به این مردم ،این طویله خود را بست قرار میدهند ،میشود
کمند پادشاه و بست پادشاه .اگر از آن پولهایی که پادشاه به آن محتاج است
خورده باشی یا به رعیتی که پادشاه به آن محتاج است اذیتی رسانیده باشی،
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مقصری و پناه میبری به آن طویله در امانی و دیگر کسی را به تو کاری
نخواهد بود و متعرض تو نخواهد شد .حاال خدای غنی که نه از معصیت تو
ضرر میبیند و نه از طاعت تو منفعتی میبیند ،معصیت تو به خود تو ضرر زده
چنانچه طاعت تو به خود تو نفع رسانیده پس اگر تو مقصر باشی ،یعنی به
خودت مضرت رسانیده باشی اگر تو پناه ببری به کربال که اعال درجهای
است از درجات بهشت و در حقیقت خود را مخلوط کردهای به گوشت
حسین ،به خون حسین ،دیگر خداوند تو را چگونه عذاب میکند ،یا انتقام
از تو میکشد؟ البته خدا تو را عذاب نخواهد کرد .عرض کردم گوشت و
پوست و خون حسین با خاک کربال ممزوج شده ،تو هم که بروی در آنجا
دفن شوی و بپوسد بدن تو در آن زمین ،پس گوشت تو ممزوج به گوشت
حسین میشود و آیا این کفایت نمیکند تو را که ممزوج به گوشت و خون
حسین بشوی؟ اگر گناه جن و انس برای تو باشد خداوند به برکت
سیدالشهدا از آن میگذرد و همچنین فضلی در کدام زمین است؟ و همچنین
مقامی از برای کدام بقعه است؟ زمین کعبه بر زمینها افتخار کرد گفت منم
مطاف خالیق ،منم خانه خالق ،مردم از اطراف به زیارت من میآیند .خطاب
رسید ای زمین کعبه آرام گیر ،فضل تو در جنب فضل کربال بمنزله نم سوزن
است در جنب دریا .اگر کربال نبود تو را خلق نمیکردم .کربال ابوالقری
است و کعبه امالقری است .خدا زمین کربال را بیستوچهار هزار سال پیش
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از اینکه کعبه را بیافریند آفرید .همچنین جاللت و عظمتی برای کدام امام
است؟ گذشته از این به مقام عظیمی او را خداوند مخصوص کرده چون این
دو روزه عمر دنیا را صبر کرد بر محنتها و بالها به عوض این دو روزه دنیا
پنجاههزار سال در رجعت به او خواهد داد و پنجاههزار سال خواهد بود و این
را خداوند به او داده به عوض اینکه این حیات قلیل دنیا را در راه خدا داد.
باز از جمله نعمتهایی که خداوند او را به آن مکرم داشته این است که عمر
زوار او را از وقتی که از خانه بیرون میروند تا وقتی که برمیگردند قرار داده
از عمرشان حساب نکند و این فضل دخلی به سایرین ندارد مخصوص
سیدالشهدا است.
باز از جمله صفاتی که خدا آن را مخصوص آن بزرگوار کرده است که
استجابت دعا را در تحت قبه او قرار داده .در مشرق و مغرب زمین در
هرجای عالم دعا که میکنی اگر در حال آن دعا متذکر سیدالشهدا هستی
و خود را خاضع و خاشع مییابی و در زیر لوای او در زیر قبه خضوع و
خشوع اویی ،دعای تو مستجاب میشود و اگر در زیر قبه او دعا نکنی
مستجاب نمیشود دعای تو .پس در تمام مشرق و مغرب عالم دعا مستجاب
نمیشود مگر در تحت قبه سیدالشهدا صلواتاهلل و سالمهعلیه .این از جمله
خواص آن بزرگوار است.
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باز از جمله خواص آن بزرگوار این است که خداوند او را ابوعبداهلل قرار داده
و جمیع عباد اهلل را فرزند ایمانی سیدالشهدا قرار داده ،جمیع عباد اللهی که
بودهاند و خواهند بود فرزند ایمانی سیدالشهدایند .مثل اینکه پیغمبر فرمود انا
و علی ابوا هذه االمه آن نظر دیگری است اما در نظر ابیعبداللهی هرکس
که عبادت کرده خدا را خاضع شده و عبداهلل شده ،از اوالد آن حضرت است
و آن حضرت ابوعبداهلل است .این است که فرمودند ان للحسین فی قلوب
المومنین محبه مکنونه از این جهت از این پدر محبت خاصی در دل اوالد
هست ،جمیع این اوالد مشتاقند به کربال ،همه میخواهند به زیارت
سیدالشهدا بروند .آخر همه ائمه شهیدند چرا کسی مشتاق زیارت قبر آنها
نیست و مشتاق زیارت قبر حسین هستند؟ به جهت اینکه حسین پدر ایشان
است .آیا نه این است که از راه عبودیت این بزرگوار پدر است برای امت.
هرکس پا به دایره عبودیت گذارده به برکت او عبادت کرده ،فرزند ایمانی
او است و فرزند جزء است از برای پدر و جعلوا له من عباده جزءا پس شیعیان
که پا به دایره عبودیت گذاردهاند جزء اویند و پاره تن اویند .چون پاره تن
اویند محبت پدر را دارند از اینجهت جمیع مردم یک توجه خاصی ،اخالص
خاصی به سیدالشهدا دارند .سر دیگر که مردم مشتاق به کربالیند اینکه
خاک هر کس را از هر زمینی که برداشتهاند و آن را از آنجا ساختهاند همیشه
دل آنکس میل به آنجا میکند .خاک کسی را که از بمبئی برداشتهاند همیشه
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دلش میخواهد برود آنجا ،آخرش هم میرود همانجا و همانجا هست تا
میمیرد و همچنین از هرجا که خاک کسی را از آنجا برداشتهاند دلش دائم
مایل به آنجا است ولکن چون شیعیان و مومنان را از طینت کربال و از طینت
حسین آفریدهاند و خاکشان را از آنجا برداشتهاند دایم دل ایشان در پرواز
است ،دایم دل ایشان مایل به کربال است .اگر توانستند بروند به کربال
میروند و به طینت اصلی خود ملحق میشوند و اگر هم نتوانستند دایم دلشان
آنجا است .این نیست مگر اینکه طینت او را از خاک کربال برداشتهاند و
بشارت باد شما را که هرکس در کربال دفن شود سوال منکر و نکیر ندارد،
او را کسی ابدا متعرض نمیشود و در بست خدا است و در حمایت خدا
است.
یک چیزی عرض کنم اگرچه در اثنای گریه است ولکن یک چیزی است
که چشمتان به آن روشن میشود ،آن را عرض کنم .سیدمرحوم نقل میکرد
یکی از طالب مرد درستی بود میگفت در صحن مقدس سیدالشهدا حجره
داشتم شبی مشغول مطالعه بودم ،نشسته بوده و نگاه کرده بود ،دیده بود
توی صحن سر قبری چراغی و جمعیتی است و جمعی قبری را دارند حفر
میکنند .این شخص طلبه خیالش رسیده بود که کسی مرده است او را
آوردهاند اینجا دفنش کنند .دید قبری را حفر کردهاند و مردهای را از آنجا
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بیرون آوردند و ریسمانی به پای او بستند و او را بردند تا به باب سدر
میخواستند او را بیرون ببرند .همچو که به دم در رسید دید او را بیرون
میبرند سر باال کرد عرض کرد هکذا یصنع بجارک یا اباعبداهلل؟ کسی که
در جوار تو پناه آورده باشد با او چنین میکنند؟ همینکه این عرض را کرد
آن شخص گفته بود که دیدم ندائی از قبه مبارکه برآمد که خلوه .همینکه
این ندا برآمد آن شخص طلبه غش کرد و افتاد و بیهوش شد و همینطور
بیهوش بود تا آنکه نزدیک ظهر شده بود که به هوش آمده ،آمد از آن باالخانه
که داشت پایین تجسس کرده و از پی سراغ آن قبر رفته بود و تفحص کرده
بود .گفته بودند قبر یکی از سنیان است .پس وقتی که سنی را بیاورند آنجا
دفن کنند و با او اینطور کنند پس شیعیان او چه خواهند بود اگر در بست
ایشان باشند؟!
و از جمله فضائل عظیمه که خداوند به این بزرگوار انعام فرمود که به احدی
از آحاد پیغمبران و اوصیای ایشان نداده این است که لوای شفاعت را به
دست او داده در روز قیامت و مخصوص او است .آیا میخواهی معنی
شفاعت را بدانی شفاعت یعنی چه؟ یک مقصری را میبرندش پیش سلطان
نسقش کنند ،یکی از آن کسانی که سلطان مراعات او را میکند این شخص
میآید و خود را با این مقصر جفت میکند ،سایه به سایه او میرود و او آنجا
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شفاعت این را میکند .شفاعت معنیش این است که او را بهمراه خود میبرد.
سلطان همینکه دید او زیر بال این را گرفته و این را بهمراه خود آورده به
حرمت او از سر این میگذرد؛ این معنی شفاعت است .حاال خداوند به این
بزرگوار لوای شفاعت را داده ،جمیع دوستان خود را زیر بال گرفته به خود
بسته ،به خود مرتبط کرده به عرصه قیامت آورده .ماها که قابلیت نداریم
اگر صدهزار همسر بنیآدم بیافرینند و همه اینها خود را متعلق به سیدالشهدا
کنند و به همراهی آن بزرگوار بروند ،جاللت آن بزرگوار اجل از این است
که خدا از اینها انتقام بکشد یا اینها را عذاب کند .پس هرکس در دنیا به
یکوجهی از وجوه اگرچه جزئی باشد ،مرتبط به سیدالشهدا شود هرآینه
شفاعت او را میکند .پس چه خواهد بود حال شما که پس از هزار و دویست
سال نشستهاید و بر آن بزرگوار گریه میکنید و بر سر و سینه میزنید و بر
غالمان و کنیزان ایشان گریه میکنید؟ البته شفاعت میکند ،عبث نیست
بهواسطه یکقطره از این اشکی که میآید جمیع گناهان گذشته ،جمیع
گناهان آینده تو آمرزیده میشود .آخر گناهان تو چهچیز است؟ یکحرف
بیمعنی است زدهای ،آیا خون حسین مقابلی با این یکحرف نمیکند؟ این
کجا و آن کجا؟ و آیا اسیری زینب مقابلی با گناه تو نمیکند؟ چرا نمیکند؟
این است که فرمودند واهلل یکنفر از شما داخل جهنم نخواهد شد .آخر این
تدبیری است که خدا کرده است ،خداوند عالم چون دانست که ممکن
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نیست شما را تجاوز از معصیت و البد عصیان از شما سرمیزند این اوضاع
را فراهم آورده که بهواسطه گریه بر حسین بن علی بن ابیطالب گناهان شما
آمرزیده شود .گریه که سهل است عرض میکنم واهلل نفسی که میکشی و
مهمومی ،ثواب تسبیحی برای تو مینویسند و همان غم و اندوه تو تسبیح
است ،همان غم تو قول سبحاناهلل است و عبادت است .پس بر شما باد که
تا میتوانید و تا جان دارید دست توال به دامن این بزرگواران بزنید و به هر
طور که ممکن میشود شما را ،اقامه فضل ایشان کنید ولکن به مالحظه
ایشان و برای ایشان واال یزید بن معاویه هم گریه کرد ،نفعش نبخشید ولکن
از روی توال و به مالحظه حسین و اولیای حسین اگر یکقلیان به دست
کسی بدهی کفاره گناهان تو میشود .یکنفسی که بکشی تسبیحی
کردهای .واهلل اگر در کوچهها که بگذری و ببینی یکچادری در محلهای
سرپا کردهاند برای روضهخوانی از دیدن این اوضاع مهموم و مغموم شوی،
خود به خود داری تسبیح میکنی .بلکه اگر منبری ببینی یاد حسین بیفتی،
اگر توی کوچه یک روضهخوان ببینی به یاد حسین بیفتی ،همین دل تو بگیرد
همان تسبیح است و تهلیل و تقدیس خدا ،و به همین واسطه آمرزیده خواهید
شد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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*«موعظه ششم دوشنبه  16 /صفرالمظفر  1280 /هـ ق»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.

صفحه | 131

دیروز عرض کردم که بعد از آنیکه حضرت سیدالشهدا صلواتاهلل و
سالمهعلیه متکفل این امر عظیم شد و این محنت کبری را بر خود قرار داد
بجهت رضای خداوند عالم و به جهت قضا و قدر او بهطوری که خداوند در
روز اول مقدر کرده نافذ و جاری بشود ،خداوند او را در میان اهل عالم به
خواصی چند مخصوص فرمود و فضائلی چند به او داد که به احدی از آحاد
روزگار نداده و نخواهد داد تا روز قیامت بدون تعارف .و از جمله چیزهایی
که خداوند به او عطا کرده یکی عرض کردم کنیت ابوعبداللهی بود که خدا
به او داده و در این سخن میگفتم و تمام نشد و در این ایام تمام نمیشود و
هر مطلبی ماهی میخواهد ،به تفصیل سالی میخواهد و در یکروز چه
میتوان گفت وانگهی به قدر اقتضای این مجلس.
عرض کردم از جمله فضائلی که خداوند به آن بزرگوار انعام فرموده یکی
کنیت ابوعبداللهی بود و حقیقت این مطلب را و عظمت این مقام را نمیتوان
فهمید مگر آنکه مقدمهای عرض کنم تا از آن نتیجه معلوم شود .خداوند عالم
جلشأنه این خلق را که آفرید از برای عبادت آفرید به نص آیه قرآن ،همین
آیه که میخوانیم ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون من خلق نکردم جن و
انس را مگر برای اینکه مرا عبادت کنند .پس تمام ماسوی را برای عبادت
آفرید .وقتی که عبادت کردند عبد میشوند ،هرکس بندگی نکرد بنده
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نمیشود .بندگی نکرد ادعای آزادگی کرده ،آزاد غیر از بنده است .پس هر
کس بندگی کرد بنده میشود .پس خداوند عالم جمیع خلق را برای بندگی
آفریده تا چون بندگی کنند آنوقت بنده شوند .و بنده و بندگی دوقسم است:
یکی بنده و بندگی در موجود بودن است و در اینکه در ملک خدا مخلوق
خدایند و بندهاند .به لغت مالیی بگویم آسانتر است لکن به کار عوام
نمیآید .بندگی دوقسم است :یکی بندگی در تکوین و در مقام خلقت و
یکی بندگی در شریعت است .اما بندگی در مقام خلقت ،نیست در جمیع
ملک خدا ذرهای که اطاعت و فرمانبرداری خدا نکرده باشد .این است که
در دعا میخوانی فهی بمشیتک دون قولک موتمره و بارادتک دون نهیک
منزجره .و من ایاته انتقوم السماء و االرض بامره در آن عرصه جمیع کاینات
مطیع و منقاد مشیت خدایند واال نقص در ربوبیت بود .از کجا آمده که
بتواند مخالفت کند؟ به مشیت خود خداوند او را از عدم به وجود آورده،
چگونه میتواند حادث مخلوق مخالفت مشیت و اراده خالق قدیم کند که
به آن مشیت او را از عدم به وجود آورده؟ پس جمیع ذرات موجودات از برای
امر ایجادی خدا که قول کن است ،یعنی «بشو» جمیعا مطیعند و به آن امر
موجود شدند .پس همه فرمان بردند این امر محکم را و جمیع کاینات امتثال
کردند این فرمان همایون را که رسید به عرصه امکان که از عدم به وجود
بیایید ،همه گفتند سمعا و طاعه .پس امتثال فرمان کردند ،پس بندگی کردند
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و تمام بنده شدند .پس در این عرصه مخالفی نیست برای خداوند عالم عاصی
یافت نمیشود .و در این عرصه کسی را عذاب نکردهاند و در این عرصه
جمیع کاینات متنعم به نعمت وجودند و خدا در این عرصه جمیعا را در
جنات هستی جا داده .در این عرصه به نعمتهای هستی و مددها و فیضها و
ارزاق ،ایشان را منعم فرموده .زیراکه در این عرصه اطاعت کردند .پس در
این عرصه شیطان مطیع خدا است چنانکه محمد مطیع خدا است زیراکه به
شیطان گفتند کن فکان بشو و شد و به محمد گفتند کن فکان ،او موجود
شد و اطاعت کرد و به عرصه وجود آمد .در آن عرصه همه بنده خدایند ،در
دعا میخوانی سجد لک سواد اللیل و بیاض النهار در این عرصه جمیع آنچه
در آسمان و زمین است ساجدند برای خداوند و ان من شیء اال یسبح بحمده
همه تسبیح برای خدا میکنند حتی شیطان رجیم و در آن عرصه است کل
قدعلم صلوته و تسبیحه جمیع اشیاء نماز خود را دانستهاند و تسبیح خود را
دانستهاند و عبادت میکنند و سجود میکنند چنانکه آیات قرآن به آن شهادت
میدهد ،آیات سجده خبر میدهد که همهچیز ساجد است در آن عرصه از
برای خدا.
پس در عرصه هستی هیچکس عصیان نکرده خدا را و خدا هم در آن عرصه
معذب نکرده کسی را زیراکه جمیع را در بهشت هستی جای داده و خلعت
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هستی به همه پوشانیده و فیضها و مددها و رزقها به آنها داده و از احدی از
آحاد آنها را منقطع نکرده .اگر یکآن فیض خود را قطع کند جمیعا پا به
عرصه عدم میگذارند .پس دار خلد است آن دار و از برای همه بهشتهای
عدن ثابت است و در آن مقام هم خدا گله از کسی ندارد به جهت آنکه
عاصی ندارد .مگر تو را خیال میرسد که در آن عرصه ذرهای از ذرات
کاینات را قدرت هست که مخالفت مشیت خدا کند یا بتواند حرکت کند
بدون مشیت و اراده خدا؟ حاشا و کال؛ هیچچیز حرکت نمیتواند بکند،
هیچچیز چیزی را منقلب نمیتواند بکند مگر به مشیت و اراده خدا .این است
که در حدیثی میفرماید ما من شیء فی االرض و ال فی السماء اال بسبعه
بمشیه و اراده و قدر و قضاء و اذن و اجل و کتاب آنچه در عرصه امکان
است به هفتچیز برپا است :به مشیت خدا و اراده خدا و قدر خدا و قضای
خدا و اذن و اجل و کتاب خداوند عالم .بعد میفرماید اگر کسی گمان کند
که میتواند یکی از این هفتتا را کم کند ،بگوید خلق حاجت به آن ندارند
کافر میشود .پس جمیع اشیاء در این عرصه عبداهللاند .درست ملتفت باشید
عرض میکنم جمیع اشیاء در این عرصه عبداهللاند ،جمیع کاینات در این
عرصه عبادت خدا کردهاند ،پس درست آمد که ماخلقت الجن و االنس اال
لیعبدون و خدا برای این حاصل آفریده و این حاصل هم به عمل آمده .آیا تو
نمیدانی نقص است برای صانع که شمشیری بسازد که نبرد؟ آیا تو نمیدانی
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نقص است برای کاتب که بنویسد برای اینکه خوانده شود و آخر خوانده
نشود؟ همچنین نقص است برای خداوند عالم جلشأنه که خلق را برای
عبادت خلق کرده باشد و عبادت به عمل نیاید ،این نخواهد شد .پس برای
عبادت خلق کرده و عبادت به عمل آمده و عبادتی که به عمل آمده در عرصه
ایجاد این است که جمیع موجودات او را تسبیح میکنند او را تقدیس
میکنند ،بلکه در این عرصه یکلمحه ،یک طرفه العین ،آنی از آنات ،ذرهای
از ذرات موجودات فتور در عبادت نمیکنند که اگر یک طرفه العین کوتاهی
در عبادت کنند از عرصه هستی به عرصه عدم که خانه غضب خدا باشد
میروند ،میروند در جهنم عدم .حدیثی دیدم که در جهنم به اهل جهنم
عرضه میکنند که میخواهی خدا تو را معدوم کند و تو را به عدم ببرد؟
راضی نمیشود .ببین چه عذاب بزرگی است عذاب عدم و ببین چه نعمت
بزرگی است نعمت وجود! و خدا این نعمت را به جمیع موجودات داده.
پس عرضم این بود که در آن عرصه اگر کسی عصیان کند به جهنم عدم
مخلد خواهد شد و اگر در طاعت باشد در بهشت وجود مخلد خواهد شد و
این را بدانید که هرکه داخل بهشت وجود شد ابدا بیرون نخواهد رفت این
است که حکما گفتهاند «کل مادخل عرصه الوجود الیخرج منها» بهشت
دار خلد است و هرکه داخل بهشت شد دیگر بیرون نخواهد رفت .این
صفحه | 136

یکگونه عبادت است و نمیتوان مطلب را تمام گفت و از آنچه عرض کردم
شاید دانستی مطلب را ،چارهای نیست جز آنکه ناقص ناقص گفت .چراکه
وقت کم است واال همین مطلب را مدتها باید گفت تا تمام شود؛ این
یکعبادت.
و اما عبادت دویم عبادتی است در شریعت که یکی از اهل این عرصه باید
اطاعت دیگری را بکند .درست ملتفت باشید که چه نکتههای عظیم را و
القوه اال باهلل در سخن میگذارم و مطلبهای عظیم را به این زبان بیان میکنم!
یکدفعه کل خلق را نسبت به خالق میسنجی و نسبت به خدا میدهی،
آنوقت نقص است برای خدا که عاصی در ملک او یافت شود .آیا نقص
نیست برای سلطان که یاغی در ملک او پیدا شود؟ پس در ملک خدا بر خدا
یاغی نیست .پس اگر تمام ملک را نسبت به خدا میسنجی همه عبداهللاند و
همه عبادت کردهاند خدا را و عاصی در مملکت او پیدا نمیشود .این عرصه
عرصه شریعت نیست ،اما عرصه شریعت نه نسبت خلق است به خدا ،بلکه
نسبت مخلوقی به مخلوقی است .در این عرصه ضعیف باید اطاعت قوی را
بکند ،در این عرصه جاهل باید اطاعت عالم کند ،در این عرصه سفیه باید
اطاعت کند حکیم را ،در این عرصه مریض باید رجوع به طبیب کند ،فقیر
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باید پیش غنی برود .این یکمعاملهای است در میان خودمان ،تعارف و آدابی
است در میان خودهامان.
مثلی عامیانه عرض کنم ،نوکران سلطان را دومقام است :یکی نسبت نوکران
است به سلطان ،در این نسبت این پیشکار اعظم و آن سرباز ،هر دو در پیش
سلطان یکسانند ،در اینعرصه ابدا آن نوکر ضعیف محل نمیگذارد به آن
امین دولت .در مجلس بزرگ از ادب نیست به غیر بزرگ آن مجلس به کسی
دیگر ادب کنند زیراکه عظمت آن سلطان صغیر میشود .همه ذراتند در پیش
نور او ،پس باید نیست باشند .پس این نوکرهایی که هستند محل به آن امین
دولت نمیگذارند .بسا آنکه سرباز پشتش به او است ولکن وقتی که از پیش
پادشاه بیرون آمدند ،حاال دیگر نوکران را با یکدیگر نسبتی است یکی آقا
است یکی تابین ،یکی سرتیپ است یکی سرهنگ است .سرهنگ باید
اطاعت کند سرتیپ را و تعظیم از آن برای سرتیپ الزم است ولکن در حضور
سلطان همه یکسانند .این مثلی بود عامیانه ولکن حکیمانه .همچنین نسبت
به خداوند عالم محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله با خاک یکسانند ،این
بنده خدا است آن هم بنده خدا است .لکن در میان مردم ،توی خودشان
جاهل محتاج است به عالم ،باید برود پیش او تعلم بکند اگر نه چه خاک بر
سرش بکند؟ به جهلش چگونه میتواند زیست کند؟ اگر مریض پیش طبیب
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نرود چگونه زندگی میتواند بکند؟ و در این عرصه این مناصب و این رتبهها
را پادشاه مرتب کرده سرتیپ را او سرتیپ کرده ،سرباز را او سرباز کرده.
در این عرصه نگفته شماها باید اطاعت من کنید ،اطاعت او هست او را
نمیتوان مخالفت کرد ،در این عرصه به سرباز گفته مخالفت مکن سرهنگ
را و به سرهنگ گفته اگر سرباز مخالفت کرد او را تازیانه بزن .و اگر سرباز
مخالفت کرد ،مخالفت سلطان نکرده ،مخالفت برای سرهنگ کرده ،عاصی
عاصی سرهنگ است ،مطیع مطیع سرهنگ است و چون مطیع سرهنگ است
از سرهنگ نعمت میطلبد و عاصی عاصی سرهنگ است و از سرهنگ
مستحق عقوبت است .در نوکری سلطان که همه شریکند ،همه نوکرند.
بعد از آنیکه این مطلب را دانستی پس بدان که در عرصه مخلوقات خداوند
نفوس زکیهای آفریده که آن نفوس زکیه را مطاع کل کرده و آنها را قابل
این قرار داده که سلطان جهان باشند و فرمانفرمای عرصه امکان باشند و
جمیع را جاهلتر از آنها کرده و واجب کرده بر جهال اطاعت ایشان را که
علمایند .ببین گرسنه که میشوی محتاج به نانی ،حاال گرسنه در خانه بنشیند
بگوید من خدا دارم ،نان نمیخواهم .خدا او را سیر نمیکند باید برود نان
پیدا کند .همینطور که گرسنه محتاج به نان است واهلل همینطور جاهل
محتاج به علماء است ،همینطور رعایا محتاج به سلطانند .خدا میداند
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چیزی است علم که همهکس به آن محتاج است .پس در اینعرصه بزرگانی
آفریده عالم به حقایق اشیاء ،عالم به سیاست مدن ،عالم به منافع و مضار
خلق در دنیا و برزخ و آخرت .اینها را قادر کرده ،اینها را صاحب مکنت
کرده که بتوانند عذاب کنند مخالفین خود را و آن اسباب عذاب نار ایشان
است و جهنم ایشان است .و بتوانند نعمت بدهند مطیعان خود را و نام آن
نعمتها که میدهند جنات است .آن جنات و آن نعمتها علیین است و آن جهنم
و آن عذابها سجین است .پس احتیاج به علیین پیدا شد در میان رعایا و
احتیاج به سجین پیدا شد در میان رعایا واال برای خدا کسی عصیانی نکرده
که او را به سجین ببرند؛ سجین در آن عرصه نیست .کسی را خدا برای حق
خودش عذاب نمیکند ولکن این زندانی است ساخته و این عماراتی است
عالیه که بنا کرده سلطان این عرصه هم هرکس اطاعتش کرد در عمارات
عالیه او را منزل میدهد و هرکس مخالفتش کرد در زندان آن عرصه او را
زندان میکند.
حاال خوب واضح شد که انا قسیم الجنه و النار یعنی چه و دانستی که چرا
علی قسیم جنت و نار است و دانستی که چرا منبر وسیله برای پیغمبر
میگذارند در وسط عرصه محشر و پیغمبر بر اعلی درجات منبر باال میرود
و حضرتامیر یک پله پایینتر و در درجه دوم منبر وسیله است و در این وقت
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ملکی میآید خدمت پیغمبر در نهایت خوشرویی و خوشبویی و خوشمویی
و پیغمبر میفرماید تو کیستی که من ملکی به این خوشبویی و خوشرویی و
خوشمویی ندیدهام؟ میگوید من رضوان خازن بهشتم ،مأمورم از جانب خدا
که بیاورم کلیدهای بهشت را به تو تسلیم کنم؛ میفرماید بده به علی بن
ابیطالب .بعد از آن ملکی دیگر میآید بدرو و بدخو و بدبو پیغمبر به او
میفرماید تو کدام ملکی که من به این بدرویی و بدخویی و بدبویی ندیدهام؟
عرض میکند که من مالک خازن جهنمم و خدا امر کرده که من کلیدهای
جهنم را بدهم به شما ،مال شما باشد .میفرماید بده به علی بن ابیطالب.
پس حضرتامیر میشود قسیم جنت و نار ،پای خود را به جهنم میزند
میفرماید خذی هذا این دشمن من است و ذری هذا این دوست من است.
پس ایشان میشوند مالک برای ملک خدا و میشوند قسیم جنت و نار زیراکه
عصیان نکرده در ملک کسی مگر ایشان را .نه خیالت برسد که یهود را
عذاب میکنند برای چیزی غیر از عصیان علی بن ابیطالب ،یهود را عذاب
میکنند برای اینکه احکام موسی را عمل نکرده و موسی یکی از علمای
امت پیغمبر ما است .و همچنین نصاری را عذاب میکنند که چرا تخلف از
احکام عیسی کردی و حالآنکه عیسی عالمی است از علمای امت پیغمبر
ما .آیا نشنیدهای که فرمود علماء امتی کانبیاء بنیاسرائیل و معنی حدیث
همین است چنانکه اگر بپرسند که بزرگان ایران کیانند ،تو بگویی مثل
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امینالدوله و مستوفیالممالک ،مثل اینها بزرگان ایرانند .اگر بگویند پادشاه
چطور آدمی است؟ تو بگویی مثل ناصرالدینشاه آدمی است ،خودش مقصود
است نه یککسی دیگر که مثل او باشد .حاال علمای امت مثل انبیای
بنیاسرائیلاند ،معنیش این است که این انبیای بنیاسرائیل اینها علمای امت
منند .خلق اولین و آخرین امت آن بزرگوارند و آن پیغمبران علمای امت
پیغمبرند .پس علمای امت پیغمبر انبیا هستند و هرکس عصیان کرده نبی
خود را عصیان کرده و چون نبی خود را عصیان کرده عالمی از علمای امت
پیغمبر را عصیان کرده ،پس عصیان کرده پیغمبر را ،پس عصیان کرده خدا
را .اگرچه من عصیان کردهام پیغمبر خود را ،این مخالفت ببینیم بر که واقع
شده؟ مخالفت بر امرکننده واقع شده ،حاال آنیکه به من گفته نماز کن
محمد است صلی اهلل علیه و آله بعد دیگر هرکس مخالفت میکند محمد را
همین اسمش مخالفتکننده خدا است .اصل مسأله همین است که عرض
میکنم .پس جمیع عاصیان عاصیانند از برای محمد و جمیع مطیعان مطیعند
برای محمد صلواتاهلل و سالمهعلیه و آله .پس آنهایی که اطاعت کردهاند
نوح را اطاعت کردهاند محمد را و آنهایی که اطاعت کردهاند ابراهیم و
موسی و عیسی را اطاعت کردهاند محمد را ،پس از پیغمبر مستحقند جنت
را ،و عاصیان پیغمبران معصیت کردهاند پیغمبر ما را و از پیغمبر ما مستحق
عذابند .این است که ایشان قسیم جنت و نارند.
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پس در این عرصه مطیعان عبادت کردهاند ،عاصیان عبادت نکردهاند و یاغی
شدهاند .در این عرصه دومقام است :عبدی است و غیر عبدی است .در آن
عرصه اول نسبت به خدا غیر عبد یافت نمیشود ،همه عبدند و در این عرصه
بعضی عبادت میکنند خدا را بعضی نمیکنند و معصیت میکنند .اگر بگویی
اگر خدا همه را برای عبادت آفریده پس چرا عاصیان عصیان او میکنند؟
میگویم در آن عرصه جمیع عاصیان ساجدند ،عضو به عضو عمر در آن
عرصه عبادت میکند خدا را و تسبیح و تهلیل میکند خدا را ،ذره ذره وجود
شیطان تسبیح میکند خدا را به نص آیه قرآن و ان من شیء اال یسبح بحمده
اگر اینها شیء است پس همه عبادت خدا کردهاند ولکن در این مقام همه
برای اطاعت پیغمبر آفریده نشدهاند بلکه در این مقام شیعیان از شعاع
آلمحمد آفریده شدهاند و آنها برای اطاعت پیغمبر آفریده شدهاند و عاصیان
برای اطاعت پیغمبر آفریده نشدهاند چون کفار از ظلمت شیطان آفریده
شدهاند ،برای عبادت شیطان آفریده شدهاند و اطاعت میکنند شیطان را .و
از آنچه عرض کردم معلوم شد که احادیث طینت مطابق است با آنچه عرض
کردم .میفرماید خداوند عالم ما را از اعلی علیین آفرید و شیعیان ما را از
فاضل طینت ما آفرید و دشمنان ما را از ادنای سجین و جهنم آفرید و اتباع
آنها را از فاضل طینت آنها آفرید .در احادیث بسیار است که خدا شیعیان ما
را از فاضل طینت ما آفرید میفرمایند از این جهت است که شیعیان ما
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قلوبشان مایل به ما است .حضرتامیر میفرماید مرا دوستانی است که اگر
شمشیر خود را بر بینی آنها بگذارم ،مرا دشمن نخواهند داشت .از آنطرف
مرا دشمنانی است حضرتامیر میفرماید اگر دنیا را بر فرق منافق بریزم دست
از دشمنی خود برنمیدارد .چون از طینت ایشان نیست ،از طینت ابوبکر است
که گوساله سامری باشد .و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم آن برای اطاعت
عمر است اطاعت نمیکند علی را و هرکس برای هرچه خلق شده از پس آن
میرود و به آن میرسد.
پس از آنچه عرض کردم فهمیدی که در این نظر جمیع مومنان عبداهللاند و
حضرت سیدالشهدا را خداوند ملقب کرده به لقب ابوعبداهلل .نفرموده
ابوعبداهلل در شریعت ،بلکه ابوعبداهلل است مطلقا و مطلقا پدر بندگان خدا
است چه در این عالم چه در آن عالم .جمیع کاینات از نسل اویند و ذره ذره
موجودات عبد خدایند و او است ابوعبداهلل .پس در عرصه ایجاد او است آدم
اول و جمیع کاینات نسل او و ذریه اویند چونکه او عبادت کرده خدا را و
پرستیده خدا را بهطوری که احدی از کاینات آنطور عبادت نکردهاند .جمیع
ماسوی از فاضل عبادت آن بزرگوار موجود شدهاند و از نور مقدس او خلق
شدهاند .پس جمیع کاینات در مقام عبودیت از فاضل نور حسین بن علی بن
ابیطالب خلق شدهاند .پس در مقام شریعت هم هیچکس خدا را عبادت
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نکرده مگر از نور عبودیت و خضوع و خشوع او .پس در مقام شریعت،
آدمی که جمیع عباداهلل از نسل اویند حسین است و در اینجا هم آن بزرگوار
ابوعبداهلل است .و چون مجلس طول کشیده و شما گرما میخورید مطالب
را نمیتوان تمام گفت ،پس بایست ناقص گفت و ناتمام .پس چون در مقام
دویم حضرت سیدالشهدا در مقام عبودیت به جایی ایستاده که احدی از آحاد
خلق چنان عبودیتی نکردهاند ،آخر عبودیت کدام است؟ عبودیت یعنی چه؟
عبودیت یعنی بندگی .بندگی یعنی چه؟ یعنی به رسم بندهبودن سلوک کردن.
هرکس به رسم بندگان سلوک میکند میشود بندگی و او بنده است .رسم
بنده این است که ضد آزاد است .خوب آزاد چه میکند وقتی که کاری
میکند به او میگویند چرا کردی؟ میگوید دلم خواسته .آنچه میکند و
میگوید میپرسند چرا گفتی؟ دلم خواست ،چرا رفتی؟ دلم خواست .آنچه
میکند آن را نسبت به خود و هوای خود و رأی خود میدهد .اما رسم بنده
خدا این است که وقتی میپرسی چرا رفتی؟ میگوید آقام گفت ،چرا
خوردی؟ آقام گفت ،چرا نشستی؟ آقام گفت و هکذا آنچه میکند به امر
آقاش میکند .پس اگر بنده را در یک کلمه گفتند چرا چنین کردی؟ گفت
دلم خواست ،در آن کلمه ادعای آزادی کرده .تو چهکارهای که دلت
بخواهد؟ پس هرکس در جمیع آنات و در جمیع عمر خود عبادت کرده
است ،آن کسی است که در جمیع عمر خود بندگی کرده زیراکه آنچه کرده
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به امر آقا کرده ،دیگر خودسری و خودستایی نکرده .چه فایده حیف است
این مطالب تمام نمیشود.
خوب حاال ببینیم این مطلب در کدام بنده میسر است و در کدام بنده میسر
نیست ،کدام بنده مطیع موال است و کدام بنده مطیع نیست و تمام سخن در
همین است .بیاییم مسأله را بشکافیم و نمیتوانی مسأله را بفهمی مگر آنکه
مثلی عرض کنم .آجر را نگاه کن ببین و سخن آجر را بشنو .ببین میگوید
رنگ من زرد است مایل به قرمزی ،من مربع هستم ،من سنگینم ،من از
خاکم ،من از آتش پخته شدهام ،من سخت و صلبم .هرچه گوش بدهی دایم
کتاب فضیلت خود را میخواند ،سخن از خود میگوید سر تا پا ذکر خود
است .اما نگاه کن به آئینه ببین آئینه عکس خود را میگوید؟ از خود اصال
نمیگوید به او میگویی اینجای تو چرا قرمز است؟ میگوید به جهت آنکه
آنجای تو قرمز است .میگویی ابروی تو چرا سیاه است؟ میگوید به جهت
آنکه ابروی تو سیاه است ،چرا لب تو قرمز است؟ به جهت آنکه لب تو قرمز
است .چرا قد تو موزون است؟ میگوید به جهت آنکه قد تو موزون است.
پس آنچه میگوید وقتی که از او میپرسی چرا کردی؟ میگوید آقام گفته
است ،آن شخص که برابر من است گفته است که آن شاخص باشد .بپرسی
چرا حرکت کردی؟ میگوید آن شاخص حرکت کرده .بپرسی چرا ساکنی؟
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میگوید شاخص ساکن شده .پس مقام عبودیت مقامی است که شخص
خودی خود را گم کند و خدای خود را بنمایاند ،مقامی است که از خود
لب ببندد و سرتا پا ذکر موال شود ،از موالی خود بسراید ،خود را نبیند
موالی خود را ببیند ،خود را پنهان کند موالی خود را آشکار کند .اگر آئینه
یک لکه داشته باشد و خود را بنمایاند آنوقت «من» میگوید ،آنوقت «من»
گفته زیراکه خودش را نموده بهقدر آن یک لکه ،صورت تو را پنهان کرده.
بهقدر آن یک لکه امر تو را پنهان کرده ،همانقدر خودنمایی کرده و خودش
را نموده ،ذکر تو را فراموش کرده .پس بنده بنده نیست مگر آئینه وجود او
سر تا پای او صیقلی باشد و بهکلی خود را پنهان و مضمحل کند .اگر همچو
شد آنوقت هرچه از او بپرسی چرا چنینی؟ میگوید آقام اینطورم کرده.
قبایت چرا قدک است؟ آقام کرده .چرا فالنکار را کردی؟ آقام کرده که آن
شاخص باشد که برابر من ایستاده است .و اما آجر ،مطلقا ذکر موال در او
نیست و همه خودسرایی است و ستایش خود را میکند و سخن از خود
میگوید ،ادعای منیت میکند ،همیشه من میگوید ،من ،من ،من .تو چه
چیزی؟ تو کیستی که من بگویی؟
خالصه مقام عبودیت مقام آئینه است و او است عبد شاخص ،اما آجر ادعای
آزادی میکند به غلط ،و پستتر از آئینه هم هست تا چشمش کور شود در
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نهایت غلظت و کثافت است و از نهایت کثافت و حماقت ادعای آزادی
میکند واال آن کسی که سر به بندگی شاخص گذارده ،آزاد آن است که از
قید دو جهان آزاد است و آنکه سر از اطاعت شاخص پیچیده ،مقید به
قیدهای بسیار است .ضرب اهلل مثال رجال فیه شرکاء متشاکسون و رجال
سلما لرجل هل یستویان مثال آجر را صدهزار موال است اما آئینه یک جهت
دارد ،جمیع روی او مسطح است و به یکجهت ناظر است و به یکجهت
متوجه و عکس همان یکچیز را مینماید که
نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

اگر این را فهمیدی اصل جمیع مصائب و فضائل آلمحمد علیهم السالم از
همین مثل بیرون میآید.
پس عرض میکنم که نظر کن و انصاف بده که در تمام ملک خدا که عبادت
کرده خدا را مانند سیدالشهدا؟ که گذشته از سر جمیع ماسوی و جمیع آنچه
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داشته در راه خدا داده .ببین اگر انسان را مالی است و عالقه به مال دارد که
او جمیع مال خود را در راه خدا داد ،اگر انسان را عیالی است و عالقه به
عیال دارد که او جمیع عیال خود را در راه خدا داد ،اگر انسان را فرزندی
است و عالقه به فرزند دارد که او جمیع فرزندان خود را داد و اگر عالقه به
جان و تن است که جان و تن را داد .چه دادنی که احدی از آحاد عالم آنطور
جان نداده و آنطور تن نداده! پس آن بزرگوار به اینطور در راه خدا خودی
خود را فانی کرد ،بهطوری که از خود اثر نگذاشت و هیچ در خود« ،من»
نگذاشت« .تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته» .هیچ بر لوح دلش
نماند مگر خدا .پس از این جهت از او جلوهگر نیست مگر خدا ،از او ظاهر
نیست مگر انوار خدا و اسماء و صفات خدا و انوار عظمت و جاللت و
کبریای خدا .از اینجهت او شد خداوند کل موجودات ،یعنی صاحب کل
موجودات .پس چون نیست در او جز اسماء و صفات خدا و انوار خدا ،بر
کاینات اسماء و صفات خدا را او تعلیم کرده و در مقام عبودیت آدم اول
است و هیچکس بر او مقدم نیست که این فرزند او باشد در عبودیت .پس
در این مقام ابوعبداهلل است ،بلکه خداوند در این مقام به او شرفی داده و
پیغمبر خود را که عبداهلل نام گذارده بود که درکتاب خود فرموده بود و انه
لماقام عبداهلل یدعوه کادوا یکونون علیه لبدا پیغمبر را عبداهلل نام گذارد و
خداوند سیدالشهدا را ابوعبداهلل نام گذارده به جهت آنکه در مقام عبودیت
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احدی سبق نبرد بر آن بزرگوار حتی مصائب و محن که به پیغمبر رسید جزئی
از مصائب امام حسین بود و یکی از صدهزار آن بود .پس در مقام عبودیت
یعنی در مقام خضوع و خشوع باید کار را به جایی برساند که هیچ نبی
مرسلی حتی پیغمبر صلواتاهلل علیهوآله آنطور نرسانیده باشد و همه در زیر
لوای او باید باشند .خداوند در قرآن هر پیغمبری را که خواست تاج افتخار
بر سر او بگذارد نام عبودیت بر سرش نهاد و اذکر عبدنا ایوب مثل آنکه
مینویسند عالیجاه رفعت جایگاه مقرب الخاقان و اذکر عبادنا ابرهیم و
اسحق و یعقوب پس وقتی که همه عبدند همه آنها مطیعند از برای
سیدالشهدا ،سیدالشهدا پدر است برای جمیع آنها.
پس بنابراین هرکس در ملک خدا عبادتی و خضوعی و خشوعی کرده فرع
ابیعبداهلل است و شعاع او است .چنانکه یکروزی عرض کردم در حقیقت،
خضوع کل ملک خضوع ابیعبداهلل است .ببین روزی که آفتاب منخسف
میشود ،همه انوار منخسف میشوند .تو در آفتاب ایستاده باشی صاحب سایه
هستی ،اگر سایه کج است از کجی صاحب سایه است ،اگر مستقیم است
از استقامت صاحب سایه است .پس آنچه در ملک است عبد است ،هر عبدی
از عباد که عبادتی کرده ابیعبداهلل عبادت کرده و جمیع عبادات عبادات
ابیعبداهلل است و ثواب او مال ابیعبداهلل است .این است که در جمیع روی
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زمین هر مومنی کشته شده ،هرکس شهید شده شهادت او شهادت ابیعبداهلل
است .هرکس به غربت افتاده غربت او غربت ابیعبداهلل است ،هرکس به
بالئی مبتال شده آن ابتالی ابیعبداهلل است و ثواب او مال ابیعبداهلل است به
جهت آنکه او شاخص است و باقی سایه اویند .اگر او کج شد سایهها همه
کج میشوند ،اگر او راست شد سایهها همه راست میشوند .پس چون او
عبادت کرده جمیع عباداهلل از فضل عبادت او عابد شدهاند .پس هرکس در
مقام بندگی راسخ است بال و محنت و مصیبت او بیشتر است و اگر در مقام
بندگی نقصانی دارد شباهت او به آنحضرت کمتر است و بال کمتر به او
میرسد .پس صاحبان بالها و مرضها و محنتها چشمتان روشن باد که شبیهتر
شدهاید به ابیعبداهلل ،چرا جزع میکنید از فقر و فاقه و تلف اموال و نفوس؟
آیا نمیخواهید از شعاع ابیعبداهلل باشید؟ آیا نمیخواهید شیعه ابیعبداهلل
باشید؟ آیا نشنیدهاید که ما را امر کردهاند که همینکه فقر رو بشما آورد
بگویید مرحبا بشعار الصالحین خوش آمدی! تو شیوه ابیعبداهلل هستی .اگر
مرض به تو رو کند بگو مرحبا تو صفت ابیعبداللهی ،مصیبتی اگر به تو رو
میکند بدانکه آنوقت انوار ابیعبداللهی بر تو ظاهر شده و بدانکه منیر این
نیست مگر صاحب مصیبت کبری حضرت ابیعبداهلل .پس آنچه در عالم
است از بال و محنت و مصیبت ظل مصیبت سیدالشهدا است .واهلل هیچ
دیواری شکست برنمیدارد مگر آنکه نور ابیعبداهلل در او میافتد و آنوقت
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مالئکه برای او ذکر میکنند مصیبت آن حضرت را و دل او میشکافد ،هیچ
درختی نمیخشکد مگر آنکه مصیبت آن حضرت بر او عرضه میشود و به
اینواسطه خشک میشود ،هیچ مریضی مریض نمیشود ،هیچکس به بالئی
مبتال نمیشود مگر آنکه مصیبت ابیعبداهلل بر او عرضه میشود و به این
مصیبت مصیبتزده میشود و این است یک شفاعت که ایشان میکنند
چراکه جزای معاصی کاینات را به اینطور به کاینات میرسانند .هرکس
معصیتی کرده و مستحق عقوبتی شده باید آن عقوبت بر او وارد آید .نور
ابیعبداهلل صلواتاهلل علیه میافتد بر روی آن شخص عاصی و برای آن شخص
عذاب میشود .این است که یکوقتی عرض کردم آیه شریفه را که میفرماید
و ان منکم اال واردها نیست احدی از شما بخصوص از شما مومنان در این
مقام کسی مگر آنکه وارد جهنم میشود و باید وارد جهنم بشود زیراکه خدا
حتم کرده برای عاصیان خود جهنم را و این در حکمت حتم است و ما
روسیاهان که از معصیت دست برنمیداریم پس بر ما واجب است جهنم و
مستحق جهنمیم .پس نیست کسی از ما مگر آنکه باید وارد جهنم شود ولکن
خداوند از برای ما تدبیری کرده ،التفاتی در حق ما کرده که اگر گناهان ما
را پاک کنند دیگر ما را به جهنم نبرند .چون آنجا دار خلود بود در آنجا اگر
رفتیم باید ابدا بمانیم ،خدای روف رحیم گفت من برای شما در دنیا جهنمی
خلق میکنم و شما را به آن جهنم میسوزانم تا کفاره گناهان شما شود و آن
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جهنم که در دنیا برپا شده مصیبت سیدالشهدا است صلواتاهلل و سالمهعلیه.
مگر جهنم چهطور جایی است؟ آنجا است که دل تو بهدرد آید ،اشک تو
بریزد .حاال آیا تو خوش داری شهادت سیدالشهدا را یا کراهت داری؟ معلوم
است راضی نیستی ،کراهت داری .پس وقتی که شهادت سیدالشهدا دل تو
را به درد آورد ،اشک تو را جاری کند ،تو را بسوزاند ،بکاهد ،همچو چیزی
جهنم است و این مصیبت سیدالشهدا جهنمی است که باالتر از این جهنمی
برای مومنان نمیشود و مومنان را در این جهنم میسوزانند و گناهان ایشان
را پاک میکنند تا چون وارد قیامت شود پاک و پاکیزه است از گناه.
اگرچه مجلس طول کشیده است لکن قضیهای است بامنفعت و مطلبی است
بامنفعت ،این را عرض کنم .کتابی از پادریهای انگلیس چاپ کرده بودند
در رد بر مذهب اسالم و در اثبات حقیت نصاری .برداشته بود کتاب بزرگی
تصنیف کرده بود و آن را چاپ کرده بود آورده بود در ایران مفتی به مردم
میدادند به جهت آنکه مردم بخوانند و شبهه در ذهن مردم بیفتد .یکی از آنها
را آوردند پیش من ،نگاه کردم دیدم مردکه خیلی زحمت کشیده ،تتبع
بسیاری داشته در اثبات دین نصاری کتابی نوشته و به ایران فرستاده .یکپاره
از خواندن این کتاب شبهه در ذهنشان شد ،من این را شنیدم برداشتم آن را
شرح کردم و ال قوه اال باهلل و جمیع ردهایی که کرده بود از کتابهای آسمانی،
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از کتب یهود و نصاری و سایر کتب آسمانی که یککلمه از کتابهای اسالم
در آن ننوشتم ،جمیعش را از کتابهای خودشان رد نوشتم و کتاب خوبی شد،
رد خیلی خوبی است و «نصره الدین» اسم آن کتاب را گذاردم .خالصه در
آنجا از شبهههایی که کرده بود یکی این بود که نوشته بود انسان نمیتواند
از گناه خالصی پیدا کند به جهت آنکه انسان مرکب است از چهار خلط و
نمیتواند مخالفت خدا را نکند ،البد است از عصیان و همینکه عصیان کرد
باید هالک شود .پس چاره نبود مگر اینکه در حکمت خدا اسباب مغفرتی
فراهم بیاورد و آن اسباب مغفرت در هر ملتی که هست آن ملت حق است و
در هر ملت که نیست آن ملت حق نیست و آن معصیتها هم اقتضاها دارد که
باید او را بکشند ،او را باید بزنند .حاال اگر اسباب مغفرت نباشد هالک
میشوند .پس اسباب مغفرت باید در مذهب باشد تا از آن بلیهها نجات یابند.
حاال که همچنین شد میگوید تتبع کردیم در مذهبهای عالم دیدیم اسباب
مغفرت نیست مگر در مذهب نصاری به جهت اینکه عیسی را به دار زدند و
یهودیان او را کشتند و به کشتن عیسی جمیع نصاری کشته شدند .یعنی که
عیسی روح بود در تن جمیع نصاری ،همینکه عیسی را کشتند ،جان جمیع
نصرانیان را گرفتند .او را که به دار زدند درد این محنت و این بال بر جمیع
نصرانیان وارد آمد و چون این محنت وارد آمد بر نصرانیان ،نصرانیان مغفور
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شدند و آمرزیده شدند و در مذهب اسالم همچو اسباب مغفرتی نیست .او
همچو نوشته بود در آن کتاب.
من برداشتم در جواب او نوشتم ای جاهل نادان! تو خبر نداری ،بیا به عرصه
اسالم و اسباب مغفرت را ببین ،اسباب آمرزش را تماشا کن .آنچه درباره
عیسی گفتی دروغ بود ،عیسی را به دار نزدند و چون عیسی را به دار نزدند
و نکشتند پس اسباب مغفرت در میان شما نیست اسباب مغفرت نیست مگر
در مذهب اسالم .میخواهی اسباب مغفرت ببینی بیا در صحرای کربال
اسباب مغفرت را تماشا کن ببین چه گذشته بر حسین صلواتاهلل علیه و
اصحاب او و اهل بیت او .پس واهلل به کشتن سیدالشهدا جمیع ماها کشته
شدیم و به اسیری اهل بیت او جمیع ماها اسیر شدیم و به غارت آنها جمیع
ماها غارت شدیم .میخواهی برای تو ظاهر کنم که چگونه همه مصیبت
کربال بر من تنها و بر توی تنها و بر یک یک تنها وارد آمده؟ حضرتابراهیم
علینبینا و آله و علیهالسالم وقتی که از جانب خدا مأمور شد که اسماعیل را
ذبح کند از جانب خدا گوسفندی قربانی آمد و اسماعیل را قربانی نکرد.
حضرت ابراهیم غصه خورد که کاش گوسفند نیامده بود و کاش اسماعیل
کشته شده بود ،غصهاش شد .وحی رسید ای ابراهیم تو خودت را دوستتر
میداری یا محمد را؟ ابراهیم عرض کرد محمد را از خودم دوستتر میدارم.
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وحی رسید تو فرزند او را دوستتر میداری یا فرزند خود را؟ عرض کرد
من فرزند او را بر فرزند خود ترجیح میدهم .وحی رسید اگر فرزند او را
دشمن او بکشد در پیش تو عظیمتر است یا فرزند خود را به دست خودت
بکشی؟ عرض کرد که کشتهشدن فرزند او به دست دشمن مشکلتر است
از اینکه فرزند خود را به دست خود بکشم .خداوند عالم وحی فرستاد به
سوی او که بدان که همین محمدی را که تو اینقدر دوست میداری ،فرزند
این محمد را دشمن او شهید خواهد کرد .مقصودم اینجایش بود،
حضرتابراهیم بناکرد نوحهکردن و فغانکردن و تعزیهداری کردن برای
سیدالشهدا تا اینکه خداوند عالم وحی به او فرستاد این جزعی که تو کردی
این افضل شد از برای تو از کشتن اسماعیل .این است که خدا نازل کرد که
و فدیناه بذبح عظیم این فدا بود که این تعزیهداری را کرد.
حاال میخواهی ثابت کنم که به واقعه کربال جمیع ماها مبتال شدهایم؟ من
که در خودم این را میبینم ،شما را دیگر نمیدانم .من که اینطورم ،واهلل به
حق خود سیدالشهدا که من راضیم که جمیع فرزندان من کشته شوند و اوالد
سیدالشهدا کشته نشوند ،من راضیم جمیع عیالم به اسیری روند و عیال
سیدالشهدا اسیر نشوند .خاک بر سر شیعهای که راضی نباشد که زن کثیف
نحس او را سربرهنه کنند و عیال سیدالشهدا را سرشان را برهنه کنند ،خاک
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بر سر شیعهای که راضی نباشد که مال کثیف حرام او تاراج شود و خیمه
سیدالشهدا را بسوزانند و مال او را غارت کنند و همچنین خاک بر سر
شیعهای که راضی نباشد این دو روزه عمر از دنیای او تمام شود ،این دو
روزه عمر کثیف نحس خود را راضی باشد که زنده باشد و کشته نشود و
سیدالشهدا کشته شود .واهلل که راضی هستیم که هزار دفعه ما را بسوزانند،
خاکستر ما را به باد بدهند .پس معلوم است تو به اینها همه تن در دادهای و
حاال که این قسم شد که بر هریک هریک از ما جمیع واقعه کربال وارد آمده
و به همان مصیبت ما مصاب شدهایم ،راضی هستیم که همه اینها بر ما وارد
آمده بود و بر ایشان وارد نیامده بود .حاال که همچو شده هفتاد مرتبه برتر
است برای ما ،پس کفاره گناهان به فضل و کرم حسین بن علی از برای
شیعیان ،خدا در این امت مهیا کرده است .عبث نیست یکقطره اشک که
در این مصیبت شخص میریزد ،گناهان او آمرزیده میشود اگرچه بهقدر
کف دریاها باشد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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*«موعظه هفتم سهشنبه  17 /صفرالمظفر  1280 /هـ ق»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
به حسب طبیعت نمیتوانم حرف بزنم ولکن از مخادیمی که از راه دور
آمدهاند خجالت میکشم ،از این جهت برای خاطر ایشان میگویم ،دیگر
هرچه شد خوب است.
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در ایام گذشته عرض کردم که حضرت سیدالشهدا صلواتاهللعلیه بعد از
آنیکه این امر عظیم را قبول فرمودند خداوند عالم به ازاء این خدمت برای
او خصوصیاتی چند قرار داد و مقاماتی چند به او انعام فرمود ،بهطور اجمال
و اختصار بعضی از آن مقامات را عرض کردم و از جمله آن مقامات و فضائلی
که خداوند عالم به حضرت سیدالشهدا انعام فرموده یکی مقام شفاعت بود
که آن بزرگوار را شفیع جمیع مومنان و مسلمان ملک خود گردانید ولکن
معنی شفاعت بر غالب مردم پوشیده است و نمیدانند شفاعت یعنی چه و به
چه کیفیت است .و چون بنای مجلس بر شرح حقایق است و بر این است
که معرفت به کنه چیزها پیدا شود بایستی که شرح کرد اگر به فضل و کرم
امام زمان سینه بگذارد که بتوانم عرض کنم.
اصل معنی شفاعت در زبان عرب به معنی جفتشدن چیزی است به چیزی.
در زبان عرب ،تنها را وتر میگویند و کسی که تنها است او را وتر میگویند
و کسی که جفت به چیزی شده ،آن دو را شفع میگویند .از این جهت آن
دو رکعت نمازی که بعد از آن هشترکعت که نماز شب است میکنند آن
را شفع میگویند به جهت آنکه آن جفت است و آن رکعت را که بعد از آن
دو رکعت میکنند آن را وتر میگویند یعنی طاق و شفع یعنی جفت و شفاعت
یعنی جفتشدن کسی به کسی .چون مقصر را پیش سلطان برند و کسی او
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را شفاعت کند جفت او میشود و همدوش او میشود تا پیش سلطان ،تا
چون سلطان نظرش به آنکه مقصر نیست و حرمتی دارد افتاد ،از جرم آن
مقصر بگذرد و نور خدمتها و درستکرداری آن شخص محترم بیفتد بر آن
کسی که این را در زیر بال خود گرفته و او را به همراهی خود پیش سلطان
برده .نور او و حسن خدمت او بیفتد بر این مقصر و این مقصر به واسطه آن
نور ،ظلمت جرم او کم بشود و تمام شود و چون ظلمت جرم او تمام شد،
پادشاه از سر جرم او میگذرد .این شفاعتی است به حسب ظاهر .و اما
شفاعت باطن و شفاعت روز قیامت را به طور حقیقت نخواهید فهمید مگر
آنکه مقدمهای برای آن عرض کنم ،بلکه مقدماتی چند عرض کنم.
از جمله آنکه در بهشت جز انسان کسی دیگر یافت نمیشود ،جمیع اهل
جنت انسانند ،به غیر از انسان ،آنجا دیگر کسی نیست و جمیع اهل نار
حیواناتند .مپندارید که در جهنم یک انسان برود ،ابدا هیچ انسانی پا به جهنم
نخواهد گذاشت هرچه نظر کنی در جهنم جمیعش حیوانات است .سگ و
خوک و خرس ،همه حیواناتند .حاال معنی این عبارت چه بود؟ این بود که
بجز مومن در ملک خدا کسی دیگر انسان نیست .جمیع ماسوای مومنین
حیواناتند چنانکه میفرماید الناس کلهم بهائم اال المومن و المومن قلیل
المومن قلیل المومن قلیل المومن اقل من الکبریت االحمر و هل رأی احدکم
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الکبریت االحمر یعنی جمیع مردم بهائمند مگر مومن ،مومن انسان است باقی
مردم بهائمند چنانکه خدا در قرآن میفرماید لهم قلوب الیفقهون بها و لهم
اعین الیبصرون بها و لهم آذان الیسمعون بها ان هم اال کاالنعام بل هم اضل
اولئک هم الغافلون یعنی منافقان دل دارند ،یعنی تکه گوشت در جوف ایشان
هست ولکن نمیفهمند .چشم دارند ،یک تکه پیهی اینجا گذاشته ولکن
نمیبینند حق را و در گوش یک سوراخی هست ،گوشی دارند ولکن
نمیشنوند ،نیستند منافقان مگر مثل چهارپایان و حیوانات بلکه گمراهتر.
اینها غافلند به جهت آنکه در ایشان روحاالیمان نیست .پس در ملک خدا
انسانی بجز مومن نیست و سایرین حیواناتند و شما میدانید که حضرت آدم
پیغمبر خدا بود و حضرت آدم انسان بود و حوا داخل زنهای بزرگ عالم بود
و انسان بود و اوالد انسان هم انسان باید باشند .آیا تو نمیدانی اوالد کبوتر
کبوتر میشود اوالد کالغ کالغ میشود؟ اوالد انسان هم انسان باید باشد.
پس اوالد آدم انسانند ،پس بجز مومنان اوالد آدم کسی نیست ،باقی مردم
اوالد شیطانند چنانکه خدا فرمود و شارکهم فی االموال و االوالد پس باقی
از نطفه شیطانند و در وقت نکاح ،اگر نکاح بر حسب رضای خدا نباشد که
اصل او زنا باشد یا آنکه در حال حیض باشد ،یا در روز روزه باشد ،یا در
وقت احرام باشد ،یا اینکه هیچیک از این عیوب را ندارد بدون ذکر خدا
باشد ،هرگاه نکاح موافق حالل باشد و در هنگام مواقعه ذکر خدا نکند و
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غافل از خدا بشود ،در آنجاها که حرامند ،در آنجا که غفلت از خدا دارد،
شیطان میآید مقاربت میکند .شیطان به همراه این مرد مقاربت میکند و
آن فرزند ،فرزند شیطان است و شارکهم فی االموال و االوالد معنیش این
است .این مشارکت در اوالد .و مشارکت در اموال اموالی است که به حرام
تحصیل میکند ،به ربا پیدا میکند ،شیطان با او شریک میشود ،در غیر وجه
رضای خدا صرف میکند .همچنین در اوالد انسان شریک میشود این است
که فرمود یا معشر الجن قداستکثرتم من االنس ای گروه جن ،انس را به خود
ملحق کردید و دسته و قشون خود قرار دادید .اینهایی که به شکل انسان
بودند همه اوالد شیطان شدند و از قشون شیطان شدند و اینها بنیآدم نیستند
مگر مومنان .باقی دیگر بنیابلیسند و بنیجانند و جنند .به جهت آنکه ابلیس
کان من الجن ففسق عن امر ربه پس اگر جن را تأویل کنی به اوالد جن که
در میان مردمند و انسان را تأویل کنی به آنهایی که از اوالد آدم هستند،
مطلبی درست است و حق است .پس ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون
یعنی خلق نکردم کافران و مومنان را مگر از برای عبادت که مرا عبادت
کنند .از این جهت خدا در قرآن فرمود و لقدکرمنا بنیادم ما بنیآدم را مکرم
کردیم .اگر کافران مکرم بودند چه مکرمی است و حالآنکه خدا ایشان را
نجس کرده و در دنیا چه تکریمی است که آنها را از سگ نجستر کرده
است .ان اهلل لمیخلق خلقا انجس من الکلب و الناصب لنا اهلالبیت انجس
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من الکلب سگ به از آن است .پس چه کرامتی است برای کسانی که در
شریعت سگ به از آنها باشد و واجب باشد قتل ایشان و پاککردن زمین از
لوث وجود ایشان .این چه کرامتی است؟ و لقدکرمنا بنیادم یعنی مومنان را
که فرزند آدمند و آدمند مکرم داشتیم .فرزند آدم آدم میشود ،بچه کبوتر
کبوتر است .میفرماید فرزندان آدم را مکرم کردیم و حملناهم فی البر و
البحر ما بنیآدم را ،یعنی مومنان را برداشتیم در بر و بحر و میتوان گفت
یعنی در ایام ظهور ائمه و در ایام غیبت ،ما ایشان را مکرم داشتیم .ایام ظهور
ایام بر است که از بر است و ایام غیبت ایام بحر است که موجهای فتنه
متراکم شده چنانکه میفرماید او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه
موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لمیکد یریها و
من لمیجعل اهلل له نورا فما له من نور پس ایام غیبت بحر است .حاال
میفرماید ما شیعیان را برداشتیم به دست اعانت خود و حفظ کردیم به نظر
مرحمت خود در ایام ظهور حجتهای خدا و در ایام غیبت حجتهای خدا و
رزقناهم من الطیبات که علوم آلمحمد علیهم السالم باشد که رزق
روحاالیمان است .و غذای روحاالیمان این نان و آب نیست ،این غذای
حیوان است ،غذای انسان علم است .امام میفرماید در تفسیر فلینظر االنسان
الی طعامه ،یعنی الی علمه عمن یأخذه .غرض؛ علوم طیبه علوم آلمحمد
است و علوم خبیثه علوم اعدای ایشان است و پیغمبر بر شیعیان یحل لهم
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الطیبات و یحرم علیهم الخبائث حضرت پیغمبر علوم اعدای خود را بر
شیعیان خود حرام کرده و علوم اهل بیت خود را بر شیعیان حالل کرده و
فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال خداوند مومنان را بر بسیاری از این
خلق فضیلت داده .پس این باقی مردمی که هستند و بر شکل انسانند ،نهایت
حیوانی هستند بیمو و حیوانی هستند بیدم ،حیوانی هستند به دوپا راه میروند
مثل نسناس .اینها داللت بر انسانیت کسی نمیکند .قورباغه هم مو ندارد،
قورباغه هم دم ندارد و معذلک انسان هم نیست .پس نه هرکس مو ندارد
انسان است اگرچه یکپاره االغها این را هم نداشتهاند ،سنت طاهره را ترک
کردهاند و ترک کردهاند نوره را و حیوان هستند ،مو هم دارند میخواهند
همینطور حیوان مودار باشند .پس عرض میکنم نه هرکس به دوپا ایستاد و
مو ندارد انسان است بلکه حیوانی است دوپا .نه هرکس سخن گفت انسان
است ،طوطی هم سخن میگوید ،بسیاری از حیوانات سخنگویند ،جنیان هم
سخن میگویند و انسان نیستند .پس سخن گفتن دلیل انسانیت نیست .و
صناعت و بافندگی هیچیک از این صفتها دلیل انسانیت نیست .ببین زنبور
چگونه خانه میسازد و ببین عنکبوت چگونه میبافد! هیچ فرنگی چنین
پارچهای نمیتواند ببافد .این صنعتها دلیل انسانیت نیست .انسان مومن است
و بس پس در بهشت بهجز انسان نیست ،یعنی اوالد آدم و فرزند آدم و ذریه
آدم در بهشتند و در جهنم بجز حیوانات چیزی نیست کأنهم حمر مستنفره
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فرت من قسوره جمیع اینها به منزله حیواناتند ،به منزله االغ و سگ و خوک،
دیگر تا طبیعت چه باشد .نشنیدهای هرکس نمام و سخنچین باشد روز
قیامت به شکل عقرب میشود و عقرب را به بهشت نمیبرند.
چون من همهچیز را باید بگویم و به مردم برسانم این را هم میگویم ،چون
طوری شده که نمامی و سخنچینی در این آخرالزمان بسیار شده بخصوص
در میان زنان عرض میکنم این نمامی از جادو بدتر است ،اعظم جادوها این
نمامی است و سخنچینی است ،هیچ طلسمی و جادویی به این نمیرسد.
نمام مثل ساحر است و ساحر مثل کافر است و کافر در آتش جهنم است و
نمام از جادوگر بدتر است .به نمامی به دو کلمه سخن ،دو لشکر عظیم را
بههم میزند و قتل و غارت در میان دو لشکر پیدا میشود و چندین هزار
نفس را به کشتن میدهد ،خاندانهای کهن را ویران میکند .کدام طلسم و
جادو از این بدتر! خیلی جادوگر عظیمی میخواهد همچو کاری کند به دو
کلمه نمامی که بروی پیش حاکم بگویی فالنکس فالنکار را کرده،
میگوید بروید خانهاش را خراب کنید ،مالش را تاراج کنید .پس نمامی از
جمیع سحرها بدتر است و عظیمتر است و ساحر مثل کافر است و کافر در
آتش جهنم است .پس ببین حال نمام چه خواهد بود و این صفت در
آخرالزمان در میان این خلق زیاد شده بخصوص در میان زنان و این بسیار بد
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صفتی است که مثال اینجا سخنی میشنوی بروی جای دیگر چند چیز دیگر
رویش بگذاری و بگویی ،هیچ فایده هم از برای تو ندارد بجز اینکه عصیان
کردهای و لذتی هم نبردهای نه دنیایی نه آخرتی .نمام کأنه قربه الی الشیطان
کاری میکند ،هیچ منفعت برای او ندارد ابدا ،نه منفعت دنیایی نه منفعت
آخرتی .اینجوره اشخاص در قیامت به صورت عقرب محشور میشوند.
مکاران به صورت ثعلب محشور میشوند متکبران به صورت مورچه محشور
میشوند تا پایمال کل خلق بشوند ،خبیثالنفسان به صورت خنزیر محشور
میشوند ،آنهایی که لواط و زنا میکنند به صورت مادیان محشور میشوند،
دزدان به صورت موش محشور میشوند جمیع اهل جهنم حیواناتند
وحشیانند ،و با تأویل آنهایند وحشیانی که خدا میفرماید و اذا الوحوش
حشرت اما انسیان اهل انسند به مبدأ ،وحشیان وحشی هستند از مبدء ،وحشی
هستند از دین و از خدا و از اولیای خدا وحشت دارند .این هم یک مقدمه
بود.
مقدمه دیگر اینکه ببینیم این انسان از کجا حاصل میشود ،حیوان از کجا
حاصل میشود ،نبات از کجا حاصل میشود و جماد از کجا حاصل میشود؟
اما جمادات این چهار عنصری است که میبینی بههم پیوسته شده است ،این
جماد میشود .جماد را به هر شکلی بخواهی بکنی میشود .از گل به شکل
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درخت بسازی میشود ،فرنگیها از چینی به شکل درخت میسازند ،از چینی
به شکل حیوانات میسازند .درست ملتفت باشید چه عرض میکنم ،از چینی
میسازند به شکل حیوان ولکن این نیست حیوان.
گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار
کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست

همچنین از گل میتوان به شکل انسان ساخت و ساختهاند صورتها و از فرنگ
آوردهاند ،شکلها ساختهاند بعینه شکل انسان ولکن انسان نیست .پس نه هر
بدنی به شکل انسان شد انسان است.
خالصه؛ برویم بر سر مطلب ،پس جمادات از فراهم آمدن این چهار عنصر
پیدا میشود اما نباتات پیدا میشود از اعتدال چهار عنصر .از چهار عنصر آن
صافی و خالص و جانش را میگیرند و بهطور اعتدال ترکیب میکنند ،گیاه
میشود .نباتات اصلش از خاک است ،بعد از آنیکه خشکید باز میرود خاک
میشود .اما حیوانات از آن روح بخاری که در دل ایشان است پیدا میشود.
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آن بخار که در دل پیدا میشود و به حیات در میآورد این بدن را ،حیوان
میشود .این حیوان هم باز بسته است به چهار عنصر و سرنگون است و از
این خاک بجز جماد و نبات و حیوان چیزی دیگر بعمل نمیآید .انسان از
حیوانیت بعمل نمیآید و این انسانیت حکایت دیگر است ،از خارج باید
بتابد بر این بدن .مسأله دقیق است ،صاحبان هوش ملتفت باشند چه عرض
میکنم .آن حیوان و نبات و جماد از طبیعت خود این عناصر بعمل میآید و
انسانیت چیزی است که از خارج باید بیاید .انسانی باید بیاید و این شخص
را تربیت کند و انسانیت به او انعام کند .اگر کسی آمد که انسانیت دارد
انعام میکند و اگر نیامد انسانیت ندارد و آن انسان که انسانیتبخش است و
به برکت او و نور او انسانیت پیدا میشود و بر مملکت بدن مستولی میشود،
آنها پیغمبرانند و اوصیای ایشانند و تابعان ایشانند .چراغ پیغمبران را خدا
افروخته و آن چراغ در ملک خدا به نور انسانیت مشتعل است .نیست در
ایشان چیزی که منافی انسانیت باشد ،اقوالشان همه معتدل ،افعالشان همه
معتدل ،کردارشان همه معتدل ،اخالقشان همه معتدل ،همهچیزشان معتدل.
آیا هیچ میدانی که انسانیت اصلش از کجا آمده؟ میفرماید ان اهلل تعالی خلق
ادم علی صورته انسانیت اخالقاهلل است ،انسانیت صفاتاهلل است .آیا
نمیبینی خدا دانا است ،عالم است ،عالمیت از صفات انسان است .خدا
عادل است ،عادلیت از صفات انسان است .خدا وفی است ،وفا از صفات
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انسان است ،خدا سخی است ،سخاوت از صفات انسان است ،خدا صادق
است ،صادقیت از صفات انسان است .انسان کسی است که متخلق به
اخالقاهلل باشد و انبیاء متخلق به اخالقاهلل بودند و روغن قابلیت ایشان به
اسماء الهی و صفات الهی مشتعل شده بود و چراغی شده بودند در عرصه
امکان که به نور اسماءاهلل و صفاتاهلل مشتعل شده بودند و نوربخش عرصه
امکان بودند .پس به این جهت ایشان اول انسانند و مبدء انسانند .بعد به نور
پیغمبران اوصیای ایشان مشتعل شدند ،یعنی روغن قابلیت اوصیاء به آتش
انبیاء در گرفت چنانکه حضرتامیر میفرماید انا من محمد کالضوء من
الضوء پس پیغمبر چون ناطق شد به انسانیت ،وصی او در میگیرد به علم او
و به عمل او و به اخالق او ،این هم کامل میشود و چراغ هدایت میشود؛
چراغی میشود روشن مثل آن پیغمبر .پس پیغمبر مرشد او است ،هادی او
است ،دلیل او است ،سائق او است .وصی تابع است از برای پیغمبر .پس
اوصیا به این واسطه انسان شدند و چون انسان شدند ایشان هم به صفاتاهلل
متصف میشوند و به اخالقاهلل متخلق میشوند .و از اوصیا در میگیرند
کامالن مومنان و نقبا و نجبا از آن اوصیا در میگیرند .یعنی روغن قابلیت
نقبا و نجبا به واسطه وجود اولیا و اوصیا مشتعل میشود و این بزرگواران
هم چراغی میشوند روشنکننده و روشن به نور اسماءاهلل و صفاتاهلل و
اخالقاهلل .همهجا انسانیت صفاتاهلل است ،انس دارد به توحید خدا انسان
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مأنوس است به آن مقامات عالیه .همچنین بعد از نقبا و نجبا سایر علما و
حکما در میگیرند .پس از علما سایر ضعفای مومنان در میگیرند ،دیگر
هر کس به قدر قابلیتش و به قدر صفای روغن وجودش انسانیت پیدا میکند.
معلوم است آنانی که روغن وجودشان در نهایت صفا است و کسانی که
روغن وجودشان غلیظ و کثیف است شعله ایشان هم ضعیف است ولکن از
برای ایشان نور هست ،نهایت نور ضعیفی .تا اینجا مراتب انسان بود لکن از
اینجا که گذشتی آنهایی هستند که از انبیا و اوصیا نپذیرفتند و آنطرف سلسله
کفار و منافقیناند و عرصه ظلمات و عرصه جهنم است .اما این طرف مقام
نور و علیین و مقام جنات است .اهلش همه انسانند ،همه منور به نور خدا
شدهاند ان اهلل خلق المومن من نوره مومن از نور خدا خلق شده ،انسانیت نور
خدا است اتقوا فراسه المومن فانه ینظر بنور اهلل چشم او نور خدا است ،گوش
او نور خدا است ،جمیع صفات او نور خدا است ،صفات خدا است.
این را عرض کنم از سه قسم بیرون نیست :یا عالم باش یا متعلم باش یا
دوست باش .از این سه که گذشتی هالک خواهی بود .پس دیگر آن طبقه
که قبول نکردند انسان نیستند .غرض؛ انسانیت باید از خارج بیاید ،به توالد
و تناسل ظاهری نمیشود ،انسانیت را باید تحصیل کرد .انسانیت به اکتساب
است ،انسانیت را باید کسب کرد.
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خالصه؛ اگر آنچه گفتم فهمیدید ،دانستید که برای شخص نجاتی نیست
مگر اینکه یا باید خودش کسی باشد ،یا باید سر در قدم کسی گذارد .اگر
نه خودش کسی است و نه سر در قدم کسی گذارده انسان نیست .انسانیت
از کجا آورده؟ از شکم مادر آورده؟ از شکم مادر گوشت میآید ،پوست
میآید ،دیگر چیزی بیرون نمیآید .انسانیت از پیش آن انسان بزرگ میآید،
از پیش آدم میآید .این را هم بدانکه
ای بسا ابلیس آدمرو که هست
پس به هر دستی نباید داد دست

نه خیال کنی هرکس تعلیم کرد انسانیت تعلیم کرده و انسان است ،حاشا.
آیا انسان که چراغ افروخته به اسماء و صفات خدا است ،این مرشد است؟
اینها قاذوراتند که طهارت نمیگیرند ،همه کثافت دارند ،نماز نمیکنند،
طهارت نمیگیرند .مریدهاش همه میگویند التأخذه فی اهلل لومه الئم مردکه
توی قاذورات میغلطد ،چطور انسان است؟ آنی که تو شنیدهای حکایت
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دیگری است ،باید انسان را مرشدی باشد انسانی که متصف به صفات خدا
باشد ،باید متخلق به اخالق خدا باشد.
ما شیخ نادان کمتر شناسیم
یا علم باید یا قصه کوتاه

دیگر این حرفها را برنمیدارد .مرشدی که نماز نمیکند ،کاری که میکند
نهایتش این است که سکوت میکند ،چمباتمه([ )]2مینشیند ،حاال آیا مدار
عالم بر این میگذرد؟ و اگر جمیع سالطین امر سلطنت را خلع کنند و بروند
گوشهای بنشینند ،حاال این مدبر میشود برای مملکت؟! اینها نامربوط است،
هرزگی است .اینها هادیان طرق کفر و ضاللتند ،اتباع ایشان ظلمانی
میشوند به ظلمتشان ،کافر میشوند به کفرشان .سلسله سلسله توالد ابلیس
است .اما از اینطرف چنانکه خدا صاحب کماالت است پیغمبر باید صاحب
کماالت باشد و از کمال او اوصیای او کامل شده باشند و از کمال اوصیای
پیغمبر ،نقبا و نجبا کامل باشند و آنها مبدء هر خیرند ،مبدء هر کمالند و از
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علم ایشان و عمل ایشان سایر علما درگرفتهاند و اینجا منقطع میشود سلسله
انسان .وقتی که نه عالمی است و نه متعلمی است آنهای دیگر حیواناتند .پس
جمیع دنیا جهل است مگر موضع علم و خدا توی جهال چه میکند؟ پیش
جاهل خدا کی پیدا میشود؟ در جمیع دنیا جهل است اال مواضع علم ،این
حرف را به فرنگی بزنی انکار نمیتواند کرد .پس معلوم است حقپرستی و
نجات در علم است و علم پیش عالم است و اگر همچنین است پس شاه سیاه
چه میشود؟! یا مرشدی که نهایت کمال او این باشد که زبان خود را کج
بگیرد ،بابا بابا بگوید ،اینها کمال نیست .یا آنکه خیر معقول هم هست
ظاهرا لکن هنوز مسائل دین خود را نمیداند ،هنوز شاربهای خود را نمیزند،
توی ماست میافتد ،توی روغن میافتد ،توی چربی میافتد ،کثیف میشود
به طوری که سگ دلش بههم میزند .خالف میکند سنت طاهره رسول را
و این شعور او است .طوری میشود که سبب تهوع آدم میشود .مردکه نوره
نمیکشد ،میگویی چرا؟ میگوید بابا ما محرم کوی دوستیم .این نامربوطها
یعنی چه؟! پس بز از تو محرمتر است ،خرس از تو محرمتر است .ناخن
نمیگیرد ،چرا؟ بابا ما محرم کوی دوستیم .مردکه نماز نمیکند ،میگویی
چرا؟ بله بابا ما واصل شدهایم ،مکلف غیر از مکلف است .این نامربوطها
چهچیز است؟ پس از این قرار باید پیغمبر مکلف نباشد! این هرزگیها چهچیز
است؟ بازی با دین خدا کردن برای چه؟ بر که مشتبه میکنی امر را؟ بر
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احدی از اناسی مشتبه نخواهد شد .یا علم باعمل ،یا قصه کوتاه .باقی دیگر
داخل مزخرفات است.
پس یافتی که انسانیت از خارج باید بیاید و چون این را یافتی حاال عرض
میکنم مقدمه دیگر و آن این است که آنچه در عالم است از سهقسم بیرون
نیست :یا این است که خیر و نور و کمال بهقدر کفایت خود دارد ،دیگر
بیش از خود ندارد و نمیتواند به کسی دیگر کمالی بدهد ،به کسی دیگر
نوری بدهد .یا این است که زیاده از قدر خود دارد ،آن که زیاده دارد به غیر
هم میدهد .یا آنکه ندارد نه بهقدر خودش و نه بهقدری که به دیگری بدهد.
مثلش را عرض کنم .یا این است که هیچ نان ندارد و باید از مردم سوال
کند ،یا دارد بهقدری که امرش بگذرد و خودش بخورد ،یا دارد بهقدری که
خودش بخورد و به دیگری هم بدهد .همچنین یا علم ندارد و ناچار است از
تعلم ،یا آنقدر دارد که خودش بر یقین است نه زیادتر ،یا آنقدر دارد که بر
یقین است و زبانی تعلیمکننده به غیر هم دارد .همچنین یا هدایت نیافته ،یا
خودش هدایت یافته ،یا دیگری را هم میتواند هدایت کند .مثل آجر که از
خودش نور ندارد یا اینکه مثل جمره آتش است بهقدر کفایت خود نور دارد
و خودش پیدا است اما پیدا نمیکند چیزی را و دیگری را ،اما چراغ نور
بهقدر خود دارد و نورافشانی هم میکند.
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چون این مطلب را یافتی در انسانیت هم حاال همینطور قیاس کن .یکی
انسانیت بهقدر این دارد که خودش انسان است دیگر نمیتواند انسانیتی به
کسی ببخشد و یکی آنقدر انسانیت دارد که خودش انسان است و انسانیت
به دیگری هم میبخشد .این جماعت هم که غنی شدهاند و فاضل شدهاند
مراتبشان به تفاوت است ،یکی یکنفر را میتواند نان بدهد یکی دو نفر را
یکی دهنفر را یکی بیستنفر را یکی صدنفر را یکی هزارنفر را یکی هزار
هزار نفر را وهکذا الی ماشاءاهلل .اما پیغمبر و خاتم انبیا صلواتاهلل و
سالمهعلیه و آله آنقدر برای او انسانیت و کمال است که خود داشت ،سهل
است آنقدر فاضل برای کمال او بود که اهل هزار هزار عالم را هدایت کرد
و هدایت میکرد تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا
پس هدایتکننده هزار هزار عالم و هزار هزار آدم حضرت پیغمبر است و بعد
از آن بزرگوار امیرالمومنین و ائمه طاهریناند که از طینت او بودند و از نور
او بودند و از روح او بودند .ایشان هم هدایت میکردند هزار هزار عالم را
و وصی او بودند .اما پیغمبران دیگر نورشان بهقدر وسعتشان است آنکه مثال
میتوانست یکشهر را هدایت کند مبعوث بر یکشهر بود ،آنکه دو شهر را
میتوانست هدایت کند مبعوث بر دو شهر بود ،آنکه مملکتی را میتوانست
هدایت کند مبعوث به مملکتی شد ،آن نبی که بر نفس خود مبعوث بود
مبعوث به دیگری نشد بهقدر کفایت خود خدا به او داده بود .و همچنین
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است احوال علما ،یکی را میبینی بهقدری که یکنفر را تعلیم کند خدا نور
به او داده ،یکی بهقدری که دونفر را تعلیم کند ،یکی بهقدر سهنفر ،یکی
بهقدر بیشتر وهکذا تا اینکه یکی بهقدری که تمام روی زمین را تعلیم کند
خدا نور به او داده.
مقدمهای برای وضوح مطلب و برای اینکه چگونه یکی نورش زیاده میشود
و یکی کمتر عرض کنم .شک نیست که هرچه در عالم است از نوری و
ظلمتی آفریده شده و هرچه در عالم است از جانی و تنی آفریده شده است و
هرچه تن ضعیف و لطیف میشود حکم جان ظاهر میشود و نور جان بیشتر
بروز میکند و هرچه تن غلیظ میشود حکم جان ضعیفتر میشود .هرچه
تنپروری میکنی و اوقات عمر خود را صرف تربیت تن میکنی ،او را نرم
و نازک میکنی ،عقل تو و جان تو میکاهد ،آنها ضعیف میشوند و هرچه
این بدن را اعتنا نمیکنی جان تو قوت میگیرد .این است که انبیا و اولیا
دائم در ریاضت بودند و یکروز غذای سیر نمیخوردند و نه این است که
حاال سیر نخوردند ضرری کردند ،خیر ،به اینکه سیر نخوردند عقلشان زیاد
شد ،خوابشان کم شد .خوراکشان کم بود ،آب کم خوردند ،سخن کم
گفتند ،عبادتشان زیاد بود ،بدن را به ریاضت مشغول کردند به جهت آنکه
عقل زیاد شود .ببین جمره ذغالش کثیف است نگذاشته نور آتش درست
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جلوه کند اما چراغ دودش لطیف است آتش از او ظاهر شده و هویدا گشته.
پس هرچه این ذغالش لطیفتر باشد نورش لطیفتر میشود و هرچه روغن
و دود لطیفتر باشد دود بیشتر روشن میشود؛ این هم یکمقدمه.
باز مقدمه دیگر اینکه باید بدانید که پیغمبر انسانیتبخش است به وصی
خود ،انسانیت وصی را پیغمبر به او بخشیده و وصی پیغمبر انسانیت بخشیده
به نقبا و نجبا و آنها انسانیت بخشیدهاند به علما و حکما و آنها انسانیت
بخشیدهاند به مومنان ضعیفان .پس پیغمبر شفیع شده برای وصی خود ،اگر
انسانیتی که به وصی خود داده از او بگیرد حیوان میماند .حضرتامیر
صلواتاهلل و سالمهعلیه نوری از خود ندارد پس به تعلیم پیغمبر ،حضرتامیر
کامل است و به هدایت پیغمبر حضرتامیر هدایت یافته و به انسانیتی که
پیغمبر به او داده حضرتامیر انسان شده .پس به واسطه پیغمبر به بهشت رفته
همین که انسانیت به حضرتامیر آموخت به همین آموختن دستش را گرفت
برد توی بهشت .بعد از آن حضرتامیر شفاعت کرده نقبا و نجبا را و به آنها
انسانیت بخشیده است ،یعنی هدایت کرده ایشان را و انسانیت تعلیم ایشان
کرده پس دستشان را گرفته برده توی بهشت .بعد آنها تعلیم کردند به علما
و حکما و شفاعت کردند آنها را و انسانیت به آنها بخشیدند و علما و حکما
تعلیم کردند به مومنان ضعیفان .پس هرکس که تعلیم کسی کرد به او
صفحه | 177

انسانیت بخشیده ،انسانیت که بخشید او را شفاعت کرده و او را داخل
بهشت کرده.
پس ببین مشایخ ما رضواناهللعلیهم چهقدر حق بر ذمه ماها دارند؟! اشهد باهلل
اگر مشایخ ما اینطور تعلیم نکرده بودند ما را ،نمیشناختیم خدا را،
نمیشناختیم پیغمبر خدا را ،نمیشناختیم ائمه طاهرین را ،و همه شما میدانید
که قبل از تعلیم این بزرگواران آن خدایی که پدرهامان و مادرهامان تعلیم ما
کرده بودند و ما هم یاد گرفته بودیم همین بود که خدا لک نوری است باالی
عرش نشسته .این علمای سنی که هستند خدا را مجسم میدانند ،خدا را
مرئی میدانند ،مال هم هستند و همچو میگویند و همچنین ضعیفان و ناقصان
توی شیعه هم بسا چیزها که میگویند .چه چیزها که نگفتند قبل از آمدن
مشایخ؟! آخر آن حکمائی که بودند میگفتند هر سگ و خوک خدا است،
خدا است به شکل اینها درآمده؛ وحدت وجود معنیش همین است.
خود اوست لیلی و مجنون و وامق و عذرا
به راه خویش نشسته در انتظار خود است
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میگویند جمیع آنچه هست خدا است.
من و تو عارض ذات وجودیم
مشبکهای مشکوه وجودیم

چو ممکن گرد امکان برفشاند
بجز واجب دگر چیزی نماند

و اینگونه مزخرفات در مذهب اسالم میگفتند و خدا را میگفتند به این
شکلها درآمده و مثل میآوردند که مثل شکر در دکان قنادی که به شکل
لوز و نقل و سایر شیرینیها درآمده و باز میگفتند:
سه نگردد بریشم ار او را
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پرنیان خوانی و حریر و پرند

همهچیز را خدا میدانستند ،میگفتند خدا است به این شکلها درآمده .من
خدا ،تو خدا ،او خدا ،این بود مذهب آنها .شیخ عطاری بوده که معروف
است ،وقتی تاتار آمده بود قتل و غارت کند آمده بودند او را بکشند .نگاه
کرد به آن شخص تاتار ،گفت دیگر جانم به این شکل درآمدی ،بیایی مرا
بکشی ،بزن قربان ذاتت! خدا به شکل تاتار کافر درآمده ،این مزخرفات یعنی
چه؟ جمیع خلق را خدا میدانند میگوید:
فکن حقا و کن خلقا
تکن باهلل رحمانا

فانا عینه فاعلم
اذا ما قلت انسانا
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همه اینها خدا است .محققانشان اینگونه مزخرفات میگفتند ،قشریهاشان
که خدای مجسم اعتقاد داشتند.
پس خداوند به حق امامزمان درجات مشایخ ما را عالی و متعالی کند که ما
را هدایت کردند به نور توحید آلمحمد علیهم السالم ؛ آنگونه توحیدی که
خداوند آنرا پسندیده ،آنگونه توحیدی که پیغمبر آنرا پسندیده و ائمه
طاهرین آنرا پسندیدهاند .خدا را چنان تقدیس کردند که احدی آنقدر خدا
را تقدیس نکرده بود و به پیغمبر ما را هدایت کردند و او را به ما شناسانیدند.
این همان پیغمبری است که میگفتند آفتابه خال را گم کرده بود ،همان
پیغمبری است که میگویند فضه وعدهاش گرفته بود یادش رفته بود،
همینطور صفات را درباره او میگفتند و آمدند این بزرگواران فضائلی
درباره آن حضرت و آل او صلواتاهللعلیهم بیان کردند و از کتاب و سنت
بیرون آوردند که عقول حیران میشود .و همچنین درباره ائمه چهچیزها که
نمیگفتند؟! حتی اینکه کتاب نوشته بودند آنرا «تجهیل االئمه» نام گذاشته
بودند و اثبات جهل برای ائمه میکردند تااینکه مشایخ ما آمدند و فضائل این
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بزرگواران را آشکار کردند .ببین چهقدر حق به گردن ماها دارند ،چگونه
شفاعت ما را کردهاند ،همه ماها را انسان کردهاند ،علم آموختهاند ،عمل
آموختهاند .دیگر شفاعت همین است ،معنی شفاعت همینطور چیزی است
که حیوان را انسان میکنند ،میآورند نور علم و عمل به حلق آن میکنند،
اعمالشان را معتدل میکنند ،اقوالشان را معتدل میکنند ،این میشود انسان.
انسان که شد میشود از اهل بهشت ،این است که میفرماید بسا آنکه یکنفر
از شیعیان ما بهقدر عدد ربیعه و مضر که دو قبیله عظیمند در عرب شفاعت
میکند .حتی آنکه مومن شفاعت میکند برای کنیزک خود میگوید خدایا
این خدمت مرا میکرد و این مرا از سرما و گرما حفظ میکرد و او را
شفاعت میکند .قوت ایمان مومن به حدی است که کنیز خود را شفاعت
میکند ،بلکه شفاعت میکند کسی را که یکعمل صالح کرده باشد
بهواسطه هدایت او ،در نامه عمل او همان یکعمل صالح باشد به همان
یکعمل صالح شفاعت او را میکند .کسی عرض کرد خدمت امام که ما
یک همسایه داریم چنین و چنان اعمال قبیحه را مرتکب میشود ،برای او
نجاتی هست؟ فرمودند به نظرت عجیب آمد؟! مومن همسایه خود را شفاعت
میکند ،خدا میفرماید و لوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و
بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اهلل کثیرا فرمودند خداوند عالم دفع
میکند از بینمازان مردم بهواسطه نمازگزاران ،همچنین دفع میکند از آنهایی
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که زکات نمیدهند بهواسطه زکات دهندگان .اینها همه به جهت آن نوری
است که از مومن و از عالم میتابد بر سر این مردم و از نور او و از علم او
هدایت مییابند؛ اینطور شفاعت میکنند شیعیان .این را هم بدانید که
هرکس در دنیا ربطی به صاحبان آن نور پیدا نکند ،ابدا در آخرت ربطی به
آنها نخواهد داشت .در آخرت دو نفر را میآورند یکی عالم و یکی عابد .به
عابد میگویند بفرمایید داخل بهشت شوید و به آن عالم میگویند بایست و
هرکس در دار دنیا از علم تو منتفع شده ،امروز دست او را بگیر و او را داخل
بهشت کن .هرکس هرکس را در دنیا انسان کرده در آخرت هم شفاعت او
را میکند ،او را داخل بهشت میکند.
حاال یکخورده از آنچه عرض کردم معلوم شد معنی شفاعت .پس اگر در
دار دنیا به صاحبان شفاعت یعنی اگر به آن جماعتی که نورشان بیش از وجود
خودشان است در دنیا ربطی پیدا کردی ،در آخرت بهواسطه آنها ناجی
خواهی بود و اگر در این دار دنیا ربطی به آنها پیدا نکردی و مناسبتی با آنها
نداری ،یا با آنها عداوت کردهای ،انکار حق آنها کردهای ،شفاعت از برای
تو نیست الیشفعون اال لمن ارتضی شفاعت نمیکنند مگر هرکه را که خدا
راضی باشد و ربطی به اولیای او داشته باشد .و چون دانستی که هر چراغی
که لطیفتر است دود او نورانیتر است و هر چراغی که دودش کثیفتر
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است نورش کمتر است ،پس آن دود خودی چراغ است و آن نور جهتی است
که از آتش در چراغ افتاده است و همچنین مومن یک جهت خودی دارد و
یک جهت خدایی .جهت خدایی مومن کماالت او است و جهت خودی او
آن جهت خودبینی او است .اگر به زبان علمی بگویم بکار عوام نمیآید واال
آسانتر است ،بگویم جهت ماهیت عوام نمیفهمند .خالصه مومن یک جهت
خودی دارد یک جهت خدایی و هرچه جهت خودی مومن ضعیف میشود
جهت خدایی او قوت میگیرد و آن جهت که قوت گرفت به دیگران سرایت
میکند .دیگر هرچه جهت خدایی بیشتر قوت گرفت جهت خودی بیشتر
مضمحل میشود .حاال بیا توی دنیا ببینیم صاحب شفاعت کیست؟ آن کسی
که شفاعت عامه عالم را بتواند بکند کیست؟ آن کسی است که جهت
خودی خود را تمام کرده باشد و بهکلی خود را فانی کرده باشد .برویم او
را پیدا کنیم ببینیم آن کیست که جهت خدایی را آشکار کرده و خود را
چنان مضمحل و فانی کرده که «تو آمد خورده خورده رفت من آهسته
آهسته».
حاال اگر بخواهی بدانی کیست ،به آن بیاناتی که در ایام گذشته کردهام
واضح و هویدا شد که در تمام انبیا و اولیا هیچکس خود را مثل وجود مبارک
سیدالشهدا صلواتاهللعلیه فانی و مضمحل در جنب خداوند عالم نکرده و
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هیچکس از سر جان و مال و عرض و ناموس و اقارب و اوالد و اصحاب
مثل آن بزرگوار نگذشته .چگونه نه ،حضرتباقر صلواتاهللعلیه در کربال
بودهاند ،سه سال ،چهار سال داشتهاند ،میفرماید من در روز عاشورا در خیمه
بودم دیدم که جدم را چگونه کشتند .بهطوری جدم را کشتند که پیغمبر
صلواتاهللعلیه راضی نبود درندگان را آنطور بکشند .او را کشتند با شمشیر،
با نیزه ،با تیر ،با چوب ،با سنگ .خدا شاهد است هوش از سر آدم میرود
نمیدانم این کار را ثواب میدانستند؟ عبادت میدانستند که به این اصرار
فرزند پیغمبر را میکشتند به این عناد ،به این لجاج؟ ببین هیچچیز را همچنین
اصراری کسی کرده ،آخر برای چه؟ اگر مطلب کشتن بود که با یکشمشیر
هم کشته میشد ،اگر مقصود از دنیارفتن بود که یکضربت هم کفایت
میکرد .دیگر اجماع برای چه ،این اصرار برای چه؟ میفرماید کشتند او را
به اینطور .بعد میفرماید ثم اوطئوه الخیل باز با همه این زخم و جراحت
که بر او وارد آورده بودند اکتفا نکردند ،اسبها را بر بدن او تاختند ،او را
پامال کردند .لکن یکچیزی شما میشنوید و خیالی میکنید .همین خیال
میکنید اسب آمد و پا رویش گذاشت و رفت .لکن اندازه تاختن چه بود،
چهقدر تاختند ،چندتا اسب بود ،اینها را ملتفت نیستید .حاال روضهخوانها
خواندند که اسب بر بدن او دوانیدند و شما هم شنیدید لکن چهقدر دوانیدند،
چند اسب دوانیدند؟ دیگر راه نمیبرید شما ،این را خود سیدالشهدا فرمود و
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بجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی نفرموده که اسبها مرا پایمال کردند،
اسبها استخوان مرا خورد کردند ،جگرم کباب شود نفرمودند که بهواسطه
این دوانیدن اسبها گوشتهای بدن مرا تکهتکه کردند بلکه میفرماید مرا سحق
و صالیه کردند .میفرماید:
و انا السبط الذی من غیر جرم قتلونی
و بجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی

میفرماید آنقدر اسب بر بدن من تاختند که مرا نرم کردند چنانکه چیزی را
در هاون نرم میکنند.
دلم از این بهدرد میآید که ابنزیاد گفته بود سخنی که حقیقتا دل مومن از
این بهدرد میآید .آن ملعون حرامزاده بیهمهچیز برداشت نوشت به
عمربنسعد بعد از اینکه حسین را کشتی باید او را پامال سم اسبها کنی به
جهت آنکه من حرفی یکوقتی زدهام ،گفتهام اگر دست بر حسین یافتم او
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را پامال سم اسبها میکنم .چون من همچو حرفی زدهام باید حرف من دو تا
نشود .دل آدم از این حرف خیلی به درد میآید.
باری ،بعد از آنیکه آن بزرگوار خود را اینطور مضمحل و فانی کرد و از
وجود خود در راه خدا گذشت ،خدا هم لوای شفاعت کلیه عامه را در
قیامت به دست او داد .روایتی هست که در روز قیامت امت مرحومه هزار
صف بسته میشوند ،نهصد و نود و نه صف از آنها را سیدالشهدا به تنهایی
شفاعت میکند و یکصف را پیغمبر و امیرالمومنین و ائمه همه بههم جمع
میشوند و به شراکت سیدالشهدا شفاعت میکنند و باقی دیگر را خود
سیدالشهدا به تنهایی شفاعت میکند به جهت آنکه آنها را همهرا سیدالشهدا
به تنهایی انسان کرده .پیش از زمان آن حضرت انسانیتی در عالم نبود .مگر
معاویه آثار انسانیت در عالم گذارده بود؟ آن ملعون برطرف کرد آثار محمد
و علی را بهطوریکه نوشت به اطراف که کسی که نامش محمد و علی باشد
او را بکشند .این بزرگوار آمد مجدد ایمان شد ،مجدد اسالم شد و آنچه در
این عالم و در این امت از انسانیت و ایمان و اسالم پیدا شد همه به برکت
وجود سیدالشهدا و از کار او است پس او است شفیع عامه انسانیت.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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*«موعظه هشتم چهارشنبه  18 /صفرالمظفر  1280 /هـ ق»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
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دیروز و پریروز سخن در شفاعت سیدالشهدا بود صلواتاهللعلیه و کالم به
انجام نرسید ،بهقدری که مقتضی است و سینه میگذارد عرض میکنم.
خداوند عالم از برای انسان سهمرتبه قرار داده :یکی مرتبه قلب انسان است
و یکی مرتبه صدر انسان است و یکی مرتبه ظاهر بدن انسان است که به
مقتضای این دنیا است .مرتبه ظاهر انسان مرتبه اعضا و جوارح است که در
دنیا دارد و از عناصر این دنیا آفریده شده و مرتبه سینه انسان ،و مقصود از
سینه نه این استخوانها است و نه این گوشت و پوستها؛ بلکه مقصود از سینه،
خیال انسان و فکر انسان است و مقصود از قلب نه این گوشتی است که در
اندرون سینه است .اما مرتبه عقل انسان و روح انسان از عرصه آخرت است
و اما فکر انسان و خیال انسان از عرصه برزخ است و اما ظاهر اعضای انسان
از عرصه این دنیا است و بندهای است از بندههای خدا و قلب انسان نیز بندهای
است از بندههای خدا .هر سه اینها باید عبادت کنند خدا را هر یک از این
مراتب انسان بندهای هستند از بندگان خدا و چون هر مرتبهای از مراتب انسان
را عالمی است ،ظاهر بدن انسان از این عالم آفریده شده و سینه انسان از
برزخ آفریده شده و دل انسان از آخرت آفریده شده و برای هریک از این
مراتب اعمالی است به مقتضای آن عالم که در آن عالم هستند .پس برای
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ظاهر اعضا اعمالی است مثل حرکاتشان ،نمازشان ،عبادتشان مثل معاصی
که برای اعضا است اینها اعمال بدن است.
چون سینه مبارک ایشان بسیار گرفته بود و از اول نمیخواستند موعظه
بفرمایند ،بعضی عرض میکردند هر قدر ممکن میشود بفرمایید ،جمعیت
هم زیاد بود تا اینجا که فرمایش فرمودند دیگر نتوانستند حرف بزنند و صدای
مبارک ایشان درست بیرون نمیآمد .بعضی از آنها که در پای منبر بودند
عرض میکردند به همین آرامی و آهستگی شما فرمایش بفرمایید تا کمکم
سینه گرم شود ،راه میافتد .و ایشان میفرمودند این از این چیزها نیست ،از
نزله است و هرچه میخواستند فرمایش کنند نمیشد .بعضی عرض کردند
بفرمایید یکی از رفقا امروز موعظه کنند .فرمودند چطور میشود بیسابقه،
فکر نکرده چهطور میشود به آنها همچو تکلیفی کرد؟
خالصه؛ این چندکلمه را هم که فرمودند در میان آن چند دفعه تأمل فرمودند،
نمیشد بفرمایند .آخر فرمودند نمیشود اینها که میخواهم عرض کنم چیزی
نیست که از بر کرده باشم و حاال بیایم باالی منبر آن را بخوانم ،بلکه آنچه
میگویم معنی است و معنی را نمیتوان به اینطور گفت و حالی کرد .رو
کردند به محمدخان فرمودند محمدخان اگر تو راضی میشوی بیا یک روضه
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بخوان و از منبر به زیر تشریف آوردند و محمدخان منبر رفت و موعظه کرد
و روضه خواند و این روز به همین گذشت.

*«موعظه نهم پنجشنبه  19 /صفرالمظفر  1280 /هـ ق»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوندعالم جل شأنه درکتاب مبارک خود میفرماید ما خلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ما ارید منهم من رزق و ما ارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
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در ایام گذشته سخن در شفاعت سیدالشهدا صلواتاهلل و سالمهعلیه بود و
بعضی از مطالب شفاعت باقی ماند خواستم عرض کنم و نشد و خدا
نخواست .حاال دیگر هرچه خدا خواسته عرض میکنم.
دیروز عرض کردم از برای انسان سهمرتبه است :یک مرتبهای است که نام
او را قلب گویند و یک مرتبهای است که او را سینه میگویند و به زبان عربی
صدر مینامند و یک مرتبه ظاهر بدن او است در این دار دنیا و خدایی که
انسان را برای عبادت آفریده جمیع این سهمرتبه را تکالیفی کرده و برای هر
مرتبهای عبادتی قرار داده و هر مرتبهای را نهی فرموده از معاصی که مناسب
آن مرتبه است .پس ظاهر بدن انسان را امر فرموده به عبادتی چند و نهی
فرموده از معاصیی چند .اما آنچه به او امر فرموده ظاهر بدن مردم را فرائضی
است که قرار داده برای مردم و مستحباتی است که قرار داده و اما آنچه ظاهر
بدن را از او نهی کردهاند معصیتهایی است که در میان مردم معروف است از
شراب ،از زنا ،از لواط ،از اذیت مردم ،خوردن مال مردم ،خوردن مال یتیم،
ربودن مالهای مردم ،ایذا و اذیتکردن خلق و امثال اینها .و از برای سینه که
در زبان عرب آنرا صدر میگویند و مقصود از آن خیال و فکر است عباداتی
چند قرار داده و آن را امر فرموده به اخالق نیکو و تحصیل علمهای صحیح
و تحصیل علمهای آلمحمد علیهم السالم و نهی فرموده از معاصی که
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مناسب آن است از اخالق ردیه و بد و از علمهای باطل .و اما قلب انسانی،
برای این قلب هم معصیتهایی است و طاعاتی است .طاعات آن محبت اولیا
است ،معرفت خدا است ،معرفت پیغمبر است ،معرفت ائمه طاهرین و محبت
اولیاءاهلل و محبت طاعات ،محبت عبادات ،محبت اهل خیر .اینها تکلیفاتی
است که از برای دل است و معاصیی چند است که از برای دل است که آنها
بغض اولیای خدا است ،محبت اعدای خدا است ،بغض طاعات است،
محبت معاصی است ،انکار خدا ،انکار پیغمبر ،انکار ائمه طاهرین ،انکار
شریعت ،انکار آخرت و امثال اینها اینها هم طاعات قلب است و معاصی قلب
است.
و چون خداوند انسان را برای عبادت آفریده در هر عالم میبایست این انسان
مرتکب آن عباداتی شود که در آن عالم است و نهی از معاصی کرده که در
هر عالم از معاصی آن عالم باز ایستد .ولکن از برای عملی که انسان میکند
عالمتی است که ما بفهمیم این عمل را ما با بدن خود کردهایم یا با سینه
خود کردهایم یا با دل خود کردهایم .هرگاه عملی است که برای آن فکر
سابقی نکردهایم و مدتی در اندیشه او نبودهایم ولکن اتفاق افتاده عملی کرده
یا به غلبه شهوتی یا به غلبه غضبی یا اینکه العن شعور کاری کرده سهوا
عملی از او سرزده ،از روی خطا کاری کرده ،اینگونه عالمات عالمت این
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است که این عمل از بدن انسان است ،دخلی به سینه او و دخلی به قلب او
ندارد و مخصوص بدن او است و قلب او در آن عمل مقصر نیست و سینه او
در آن عمل مقصر نیست بلکه مقصر در آن عمل همان بدن او است .زیراکه
از اقتضای بدن او این عمل پیدا شده و قلب او خبر از این ندارد و سینه او
خبر از این ندارد .و کسی خیال نکند انسان زنده است و جانی دارد و دست
و پای او به حرکت جان او حرکت میکند ،پس هر کاری هم که میکند به
حرکت جان او است ،چگونه خبر ندارد سینه و دل او از عملی که شخص
میکند؟ عرض میکنم یکخبری است خبر حیات حیوانی و یکخبری است
خبر حیات خود انسان .اما خبر حیات حیوانی در همه عملها هست ،نمیشود
حیات حیوانی در اعمال نباشد ،نمیشود شخص عملی بکند و حیات حیوانی
خبر نداشته باشد ،این نمیشود .ولکن این میشود که عملی میکند و قلب
او و صدر او از آن عمل خبر ندارد .پس اگر طاعاتی چنین کرد و همین از
ظاهر بدن او سرزده و دل او و خیال او خبر ندارد آن عمل طاعت ثوابش در
دنیا باید به او برسد .اگر همه عمل انسان از اینجور باشد وقتی میمیرد و
چشمش به عالم برزخ گشوده میشود به هیچوجه طاعاتی برای او نیست.
این است طاعات او که در دنیا بوده ،ثواب او را هم خدا در دنیا به او داده.
و هرگاه عمل او معاصی است که آن معاصی هم مال بدن او است و در دار
دنیا است و قلب و سینه او از آن معاصی اطالع ندارد و عقاب این عمل هم
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به سینه و قلب او نباید برسد ،عقاب او باید در این دنیا به او برسد .و هرگاه
عمل از خیال او و فکر او است ،به این معنی که این عمل نه از اقتضای
طبیعت او پیدا شده نه از اقتضای شهوت او پیدا شده نه از اقتضای غضب او
پیدا شده بلکه به تدبیر و حکمت و از روی تدبیر کرده اگرچه برخالف
طبیعت و خالف شهوت او است ،بر خالف غضب او است این عمل را کرده
است .نمیبینی که چهبسیارها مردم از روی فکر کاری را میکنند مثال حاال
مصلحت میداند که با فالنکس راه رود میرود ،ولکن بر حسب طبیعت و
شهوت میل ندارد .زنی میگیرد به حسب حکمت و مصلحت نه از راه
طبیعت و شهوت و شهوتی در میانه نیست ،یا اینکه از کسی میبرد ،غضبی
در میانه نیست و طبیعتی در میانه نیست بلکه به حسب فکر و تدبیر و
مصلحتبینی این عمل را مرتکب میشود .گاه هست از برای رضای حاکم
شراب میخورد .حاکم مثال مردکهای است شرابخوار از شرابخوار خوشش
میآید ،این هم شراب میخورد برای همین .خودش مایل نیست بلکه به
جهت مصلحتبینیها و حکمتهایی که خیال کرده شراب میخورد وهکذا
بسیار است از اعمال که طبیعت او او را به آن کار وانداشته ،شهوت و غضب
او را به آن عمل وانداشته ،محبت قلبی هم به آن کار نداشته بلکه فکر کرده
و به جهت تدبیری عمل کرده .اینگونه اعمال از خیال انسان است دخلی به
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دنیای او ندارد ،دخلی به آخرت او ندارد ،بلکه محض فکر او است ،محض
خیال او است ،از آن عالم آمده.
شما به سینه من نگاه نکنید که گرفته است و نمیتوانم حرف بزنم بلکه به
حاجت خودتان و به مطلب خودتان خود ملتفت شوید که چه عرض میکنم.
باید انسان خود را به این بیانات آزمایش کند ،بداند نعمت او در کجا است
عذاب او در کجا است .پس این طبقه که اهل صدر و خیال و فکرند
اعمالشان از اقتضای اخالط این بدن نیست .مثلی عرض کنم مثال خلط سودا
که در کسی غلبه کرد گوشهگیری میکند ،بر حسب طبیعت سودا میل به
این میکند که گوشهگیری کند؛ اقتضای سودا این است .حاال شخصی است
سودا بر او غالب است و طبیعتش هم دایم مایل به انزوا و گوشهگیری است.
خیلی هم دلش میخواهد که ترک معاشرت با مردم بکند لکن به حسب
اقتضای روزگار معاشرت میکند به حسب طبیعت سودا تدبیرها میکند که
من باید در گوشهای بنشینم تا اینکه از چه چیز ایمن باشم ،برای من در
فالنجا فالنخاصیت را دارد ولکن معاشرت میکند با مردم به حسب
مصلحتبینی و تدبیرهایی که فکر کرده .پس فرق است میان آن کسی که
عمل به اقتضای اخالط بدن میکند با آن کسی که قید به اقتضای طبایع ندارد
ولکن فکر او و خیال او ،او را به آن کار میدارد .اما آن کسی که اعمال او
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از روی قلب او است به آن اعمال محبت دارد .میبینی از روی ایمان آن عمل
را میکند ،طبیعت او مایل نیست ولکن محبت ایمانی او را به این عمل
وامیدارد .مثال میداند حج زحمت دارد ،مشقت دارد ،گرماخوردن دارد،
صدمه سفر دارد ،باید این راه دور و دراز را با آن زحمتها طی بکند ،اینها
همه خالف طبیعت است و طبیعت میل ندارد .لکن چون ایمان دارد به خدا
و ایمان دارد به رسول و آل او صلواتاهللعلیهم ،میداند ایشان این را دوست
داشتهاند و میداند ایشان ترک این را دشمن میدارند ،میداند اگر ترک حج
کند فرق نمیکند که او را در صف یهود بدارند یا در صف نصاری ،به این
واسطه میرود حج میکند .بدن او و طبیعت او و اقتضای اخالط او مایل به
آن زحمتها نیست ،به فکر و خیال هم گاه هست مصلحت خود را نمیداند
ولکن به حب خدا و به حب رسول و به حب ائمه طاهرین ،به جهت حفظ
دین خود دندان بر جگر میگذارد و متحمل همه مشقات میشود چنانکه
یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا به حب خدا مال خود را به
مساکین و یتیمان و اسیران میخوراند .طبیعتش مال را دوست میدارد ولکن
هلل و فیاهلل خدا را اختیار میکند بر مال و در راه خدا آنها را میدهد اگرچه
مال را زحمت بسیار کشیده و تحصیل کرده ولکن در راه خدا میدهد،
محض ایمان به خدا .اینگونه عمل که اقتضائی در طبیعت و خیال و فکر
ندارد ،این عمل عملی قلبی است میگوید محبت به این دارم و به این واسطه
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این عمل را میکند هیچ باعثی از اقتضای طبیعت و اخالط و از خیال و فکر
ندارد .همینطور میبینی نمیتواند اسم علی را بشنود ،هیچ پدرکشتگی هم
در میانه نیست ،سابقهای هم نبوده در میانه ،امروز هم ظاهر نیست علی که
از آن بترسد بر منصب خود ،بر مال خود ،بر جاه خود ،همینطور خود به
خود از علی بن ابیطالب بدش میآید .این چه ناخوشی است؟ چرا باید تو از
علی روگردان باشی ،بدت بیاید؟ به چه خیال تو علی را دشمن میداری؟ به
چه طبیعت با او دشمنی میکنی؟ در طبیعت انسان خدا نگذارده دشمنی علی
را .مردکه افغان شب رفته بود مطالعه کرده بود فهمیده بود که علی برحق
است .آمده بود بیرون که «اکو ما را کشید ما رافضی برفتیم» یعنی من مطالعه
کردهام فهمیدهام علی بر حق است و بر حق بوده ،نمیتوانم ببینم علی بر حق
بوده باشد ،بیایید مرا بکشید .این چه ناخوشی است مگر اینکه در قلب او
دشمنی علی است .این معصیت از قلب است و قلب او مناسبت با
امیرالمومنین ندارد و از طینت علی بن ابیطالب نیست .پس انشاءاهلل تعالی
عالمات طاعات و عبادات قلب و معاصی قلب و طاعات و معاصی فکر و
خیال و طاعات و معاصی بدن را دانستی.
بعد از آنکه این را دانستید عرض میکنم خداوند عالم برای اهل طاعت ثوابی
قرار داده و برای اهل معصیت عقوبتی حتم کرده .برای اهل طاعت آن ثوابها
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را مقرر کرده و برای اهل معصیت آن عذابها را مقرر فرموده و این دنیا و
برزخ و آخرت هر سه ملک خدا است و خداوند عالم مستولی بر هر سه است.
در دار دنیا خداوند عالم را نعمتها و عذابها است و در دار برزخ که دار فکر
و خیال تو است و از عالم برزخ است خدا را نعمتها و عذابهاست ،و در دار
آخرت هم خدا را نعمتها و عذابهاست .مثل اینکه پادشاهی در بیرون ارگ
خود اسباب بخشش و عطاهای چند داشته باشد و نعمتی چند در آنجا مهیا
کرده باشد و اسباب غضبی و انتقامی و میرغضبی در خارج ارگ خود مهیا
کرده باشد و در مجلس سالم خود آنجا هم اسباب عطا و بخششی چند داشته
باشد در اینجا هم نعمتها مهیا کرده باشد و میرغضبی و اسباب انتقامی مهیا
کرده باشد و در اندرون خود و در خلوتکده خود در آنجا هم باز نعمتها
داشته باشد و اسباب غضبی و انتقامی داشته باشد .معلوم است که آنچه در
بیرون ارگ دارد مناسب بیرونیان است و آنچه در ارگ خود دارد مناسب
خاصان است و آنچه در خلوتکده دارد مناسب آنانی است که آنجایند .معلوم
است نعمت بیرون ارگ مثل نعمت اندرون ارگ نخواهد بود .همچنین
عذابهای بیرون ارگ مثل عذابهای اندرون ارگ نخواهد بود .و همچنین
عذابهای بیرون ارگ مناسب آنجا است و عذابهای اندرون ارگ مناسب آنجا
است و عذابهای خلوتخانه مناسب آنجا است و نعمتهای خلوتخانه هم مناسب
آنجا است .حاال خداوند عالم که پادشاه دنیا و پادشاه برزخ و پادشاه آخرت
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است در دار دنیا نعمتها و عذابها دارد ،آنچه در دنیا است از نعمت همه جنت
است .واجب نکرده جنت باغی باشد اگرچه در دنیا باغ و زراعت و گلستان
و بوستانی که هست همه جنت است .آخر بهشت چهطور جایی است؟ در
آنجا سلطنت دارد نعمت جداگانه است از بهشت ،در بهشت حوری دارد،
غلمان دارد ،ولدان دارد ،هریک نعمت جداگانه است و همه نعمت بهشت
است .در دار دنیا هم نعمتهایی که هست آنها ثوابهایی است که خدا داده.
در دنیا سلطنت آفریده ،ریاست آفریده ،اربابی آفریده ،امالک آفریده ،زنها
آفریده ،خدم و حشم و اموال و اسباب ،اینها را آفریده؛ اینها همه نعمتهای
خدا است .همچنین در اینجا هم مثل جهنم عذابها دارد ،واجب نیست عذاب
جهنم همه سوختن در آتش باشد .سگهای درنده عذابی است ،مالمتها عذابی
است ،گرزها که بر سر مردم میزنند عذابی است ،عقربها و مارهایی که در
جهنم است او را میگزند عذابی است و آن شیاطین و آن فساق و فجار و
عصاه که با شخص قرین میشوند و از صحبت خود و بدخلقی خود عذاب
جان آدم میشوند عذابی است ،آن عفونتها و گندهایی که در جهنم است
اینها همه عذاب است .در این دنیا خداوند اینگونه عذابها مقرر فرموده،
میبینی که پای یک کسی را بلند کردند و چوب است که بر پای این
میخورد ،یکدفعه میبینی که عمال غضب میآیند یککسی را میگیرند
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داغیها را میگذارند در آتش و پشت و پهلوی این را داغ میکنند ،این عذاب
خدا است.
مثلی عرض کنم مپندارید این مردم خود به خود حرکت میکنند ،مهار خلق
بر دوش خودشان است ،حاشا و کال .حرکت نمیکند یک سر سوزن از
جای خود مگر اینکه خدا محرک او است و مگر اینکه محمد و آلمحمد
صلواتاهللعلیهم محرک اویند .بکم سکنت السواکن و تحرکت المتحرکات
ای آلمحمد به شما حرکت میکنند حرکت کنندگان و ساکن میشوند
ساکن شوندگان .جمیع این خلق به حرکت امام حرکت میکنند ،جمیع
خلق مثل آالتی هستند در دست کسی دیگر که به هر طوری که میخواهد
آنها را حرکت میدهد .مثلی برای تو بیاورم ،اگر دکان زرگری باشد و در
این دکان اسباب و آالت زرگری بسیار باشد و یکی از جنیان نشسته باشد
یکدفعه میبینی که میان این اسباب ،سوهان برداشته شد و گذارده شد اینجا
و سوهان شد ،یکدفعه میبینی چکش برداشته شد و بناکرد به زدن ،دم
حرکت کرد و بناکرد دمیدن .تو جن را نمیبینی ،غیر آن اسباب چیزی دیگر
نمیبینی و میبینی این اسبابها موافق حکمت حرکت میکند .میبینی وقتی
بوته را گذاردند باالی کوره دم حرکت کرد و هی دمید و دمید تا آنقدری
که باید بدمد .یکدفعه میبینی بوته خود به خود بلند شد در ریجه ریخته شد،
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میبینی روی سندان گذارده شد ،چکش باال آمد و به آن خورد و خورد،
یکمرتبه میبینی سرقلیان ساخته شد .بعد از آنیکه اینطور میبینی میفهمی
که آنکسی که این اسباب را حرکت میدهد آن استاد است و حکیم ،و جن
را نمیبینی لکن میبینی اسباب بهطور حکمت حرکت میکند میفهمی
کننده این کار حکیم است .پس چرا استدالل نمیکنی به این مثل در این
دکان بزرگ؟ آیا تعجب نمیکنی که این آسمان چگونه میگردد و چگونه
در سر همانساعت و دقیقه که آفتاب باید طلوع کند طلوع میکند ،در سر
همانساعت که باید غروب کند غروب میکند و همچنین در همانفصلی
که باید باران بیاید میآید ،در همان فصلی که باید آفتاب شود میشود ،در
همانوقتی که به طفل غذا باید برسد میرسد ،در همان وقت پستان مادر پر
از شیر میشود ،آنوقتی که نباید برسد پستانش خشک میشود و تمام
میشود .و در ظلمات شکم مادر چه نقشها بسته میشود ،به چه شکلهای
مختلف ،به چه حکمتها که عقلها در آن حیران میشود .در آنجا غذای او به
اندازهای که باید برسد میرسد .از اینجاها باید دانست که مدبر این عالم
حکیم است و اینها خود به خود بلند نمیشود و حرکت نمیکند و این
طبیعتها که در این زمینها و کوهها گذارده ،این گوهرها و معدنها که در این
کوهها است میبینی چندی این آسمان را گردانید از میان این خاک الماسی
بیرون آورد ده کرور قیمت دارد .چندی آسمان را گرداند در دریا مرواریدی
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درست میشود که هزار تومان قیمت دارد ،چندی آسمان را گردانید میبینی
یکانسان کاملی بیرون آمد در این میانه که مدبر ملکی میتواند باشد
کارهای عجیب و غریب از او ساخته میشود.
بعد از آنیکه این را دانستی میدانی که این مردم در نزد امام تو و در نزد
خداوند عالم جلشأنه مثل اسباب در دکان زرگری میباشند .وقتی که
اینطور شد میدانی که اینهایی که داغیها را در آتش میگذارند و پشت و
پهلوها را داغ میکنند ،این دست و پاها خود به خود حرکت نمیکنند بلکه
اینها عمالند برای آن سلطان جلیلالشأن و این فراشها فراشهای اویند ،همه
اینها عمالند برای آن حرکتدهنده .او سلطان است ،هرکس را مستحق
عقوبت دید او میبندد و میزند و هرکس را مستحق نعمت دید او خلعت
میدهد .آنکه در باطن و غیب این عالم است و مدبر این عالم است میداند
که را بزند ،مثل آن زرگر که در غیب این اسباب است و میداند حاال سوهان
ضرور است .دیگر حاال کار نداریم که سوهان خوب است یا بد است ،بلکه
سوهان اینجا ضرور است .همچنین مدبر این عالم یکدفعه معصیتی برای این
خلق میبیند و میداند که چاره اینها را بجز فالنحرامزاده شقی بدبخت کسی
دیگر نمیتواند بکند ،او را مسلط میکند .میبینی حاکم بر آنها شخصی
میشود در نهایت شقاوت ،یککسی را میفرستد که حرامزاده باشد ،نه خدا
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بشناسد نه پیغمبر بشناسد ،نه دین بداند نه آیین؛ همچو کسی آلت این کار
باید باشد .بعد از آنیکه قوم موسی دست از موسی برداشتند و بتپرست
شدند ،خداوند عالم دانست که معالجه اینها نمیشود مگر بختنصر را
برانگیزاند ،او بیاید قتل عام کند ،آنها را اسیر کند ،زمین را از لوث آنها پاک
کند؛ آلتش این است .نمیآید یک شخص مقدسی ،روفی ،مهربانی،
ضعیفالنفسی را بر اینها حاکم کند .آن آلت این کار نیست .بختنصر که
میآید معالجه میشود .همچنین مردم وقتی معاصی ایشان زیاد شد
معالجهشان نمیشود مگر فالنشقی کافر را خدا بر ایشان مسلط میکند که
نه رحم بر صغیر ایشان کند ،نه توقیر از کبیر ایشان کند .یک همچو خبیث
کافری را بر ایشان مسلط میکند تا به آن اندازه که مصلحت هست انتقام از
ایشان بکشد .وقتی که آن مصلحت گذشت آن اسباب را میاندازد دور .پس
بدانید که یک سر مو در عالم حرکت نمیکند مگر به اذن مدبر حکیم .پس
مردم جمیعشان این عمالی که هستند و این حکام و سالطینی که هستند،
همه اسباب غضب آن بزرگند و در نظر حکیم همه اینها مالئکه عذابند که
موکلند به عذاب خالیق و خدا خلق را به اینها عذاب میکند .اگر این را
دانستید یکقدری بر حال خود رحم کنید ،خدا میداند که کفایت نمیکند
این مردم را ظلم ظالمین و باز معصیت میکنند تا اینکه سرما میآید باغهای
آنها را خراب میکند .این باز کفایت نمیکند تا اینکه رود میآید قناتهای
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ایشان را رود میزند خراب میکند ،اینها کفایتشان نمیکند دزد میآید
اموالشان را میبرد ،ملخ میآید زراعتشان را میخورد ،زمین را به تزلزل
درمیآورد و سقفها را بر سرشان خراب میکند .پس شما سوراخ دعا را گم
کردهاید که از بالها جزع میکنید ،جزع به کار نمیخورد بلکه پیش صاحب
دکان باید رفت و توبه در پیش صاحب دکان باید کرد تا او اسباب نعمت از
برای شما فراهم آورد و مقتضی این معاصی از شما زایل شود .آیا نشنیدهاید
که فقها و مجتهدین گفتهاند اگر سگی فیالمثل در چاه آبی افتد و بمیرد،
اندازهای معین نکردهاند که به آن اندازه باید آب کشید که پاک شود .تا سگ
را بیرون نیاوری دو هزار دول آب بکشی باز نجس است .میخواهی پاک
بشود اول سگ را بیرون بیاور که به زودی پاک میشود .این مثل مطابق
است با احوال ما ،مادام که سگ معاصی در چاه دل ما موجود است ،هر
بالئی که بیاید پاک نمیشود .زلزله بیاید پاک نمیشود ،آفت بیاید انگورها
و میوههای باغها را بزند و خراب کند پاک نمیشود ،ملخ میآید پاک
نمیشود وهکذا .پس همینطور اگر هزار سال عمر کند و این سگ را بیرون
نیاورد ،الزال او را عذاب میکنند هر روز ،هر سال ،هر ماه ،همیشه در عذاب
است .از دست زنش صدمه میخورد ،از دست فرزندش صدمه میخورد ،از
دست غالمش و کنیزش دایم در عذاب است ،نمیخواهی اینطور باشد سگ
را بیرون آور .و این سگ را نمیتوان بیرون آورد مگر به اسبابی چند از
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توبهکردن ،از رجوع به خداوند عالم کردن ،دست به دامان اولیای او زدن و
اسبابی که برای بیرون آوردن سگ است بسیار است ،اگر آن اسباب را
تحصیل کردی سگ را میتوانی بیرون بیاوری واال حاال سگ افتاده پنجاهتا
دول هم بکشی هنوز سگ توش هست ،صدتا دول بکشی هنوز توش است
خیال میکنی تازه افتاده .هزارتا دول بکشی همینطور.
مثلی عرض کنم آیا شما نشنیدهاید که هر کس گریه کند بر سیدالشهدا از
جمیع گناهان پاک میشود؟ این مسلمی است و حدیثش هم متواتر است و
معصوم هم فرموده است و راست است و حق است .گریه هم که میکنی
گناهان تو پاک میشود ولکن تا گریه تو آرام گرفت ،باز سگ همانجا است
که همان مقتضی معصیت باشد که در دل تو موجود است .آرام که گرفتی
باز به فکر این میافتی که مال مردم را میخورم ،فالنمعصیت را میکنم .تا
این مقتضی در دل تو موجود است و این نیت را داری اگر هزار مرتبه تو آب
بکشی از این چاه که پاک نمیشود و باز سگ حاضر است .این است که
کفایت نمیکند ما را این گریههای بر سیدالشهدا .گناهان گذشته را پاک
میکند لکن تا آرام گرفتی باز نیت تو معصیتهای بسیار است .آنیکه باعث
این عقوبتها است آن را تو بیرون آور ،تا آن بیرون نشود این عقوبتهای دنیا
رفع نخواهد شد .گیرم تو یکبیاضی ،یکدعائی دیدی شرحش را هم
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خواندی که هرکه این دعا را بخواند چهقدر ثواب به او میدهند و تو هم دعا
را خواندی .وقتی دعا تمام شد میبینی باز همانکارها را میکنی لکن اگر
سگ را بیرون آوردی و یکدفعه زحمت را بر خود گذاشتی ،آرام میشوی
تا آخر عمر .مردم سوراخ دعا را گم کردهاند ،حاال زحمت کشیده مال صغیر
و کبیر را برداشته رفته مکه .حاال که برمیگردد میبینی از خدا برگشته .این
از تأثیر همان مال مردم (حرام خل) است که آن سگ باشد .آخر این مال را
چهطور تحصیل کرده؟ دروغی چند گفته ،قسم ناحقی خورده ،مال یتیم
ربوده ،مال بیوهزن و صغیر و کبیر را برداشته برده مکه .حاال خیالش میرسد
حج خانه خدا رفته ،حاال که برگشت میبینی اینکه برگشته از خدا برگشته،
باز در تحصیل مال حرام مشغول میشود و سگ دویمی را در این چاه
میاندازد و واقعا این مال مردم (حرام خل) همان سگ مرده است .تو اگر
بدانی این جیفه است و شامه تو درست باشد که گند آن را بشنوی انشاءاهلل
به زودی از خوردن این جیفه دست میکشی .آنهایی که دائم جیفه میخورند
بینیشان بو نمیشنود ،دهانشان مزه این جیفه را نمیفهمد ولکن وقتی که
حواس تو معتدل شد ،عقل تو مستقیم شد ،بینی تو درست شد ،بوها را خواهی
فهمید دیگر جیفه نمیخوری .گیرم یکروزی خوردی بویش به دماغت که
رسید دیگر نخواهی خورد .حاال شما را خداوند عالم به برکت علوم
آلمحمد علیهم السالم بینا میکند و بینا کرده است .خوب و بد را به شما
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حالی کرده است ،راه و چاه را به شما نشان داده ،به زودی باید منصرف
شوید مثل آن کران و کوران نباشید .بعد از آنیکه دانستید این مهلک است،
بعد از آنیکه مشایخ دلیل شما شدند و معصوم به شما خبر داد البته گند
معاصی را خواهید فهمید .عقل هم که دارید دیگر توی چاه نخواهید افتاد.
اما آن کور که چاه را نمیبیند به زودی در چاه خواهد افتاد .پس معصوم و
آن عالم دانای بینا توی چاه را خبر دارد همچنین به شما خبر میدهد و شما
هم عالم میشوید و حقایق را آگاه میشوید دیگر غفلت از شما پسندیده
نیست و بعد از علم دیگر غفلت از انسان معنی ندارد .به او میگویند چشم
داشتی چاه را دیدی ،خودت را توی چاه انداختی .حاال عذاب همچو کسی
هفتاد مرتبه بدتر است از عذاب آن کسی که نمیبیند و نمیداند .خدا عالم
را عذاب میکند در قیامت به عذاب شدیدی که جاهل را به آنطور عذاب
نمیکند .ببین در دنیا خود تو از کسی که تو را میشناسد توقع داری ،از
همچو کسی گله میکنی میگویی مابین من و تو آشنایی است ،تو چرا باید
با من خالف کنی؟ همچنین خداوند هم میگوید تو که مرا شناختی ،پیغمبر
مرا میشناختی ،ائمه را میشناختی ،بینا شده بودی ،نعمتهای مرا که به تو
داده بودم میدانستی چه نعمتها است ،چرا معصیت مرا کردی؟
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باری؛ برویم بر سر مطلب .پس در دار دنیا خدا را جنتی و ناری است و این
جنت و ناری که در این دنیا است برای آنانی است که به اقتضای سودا و
صفرا و دم و بلغم عملی از ایشان سرمیزند ،به اقتضای شهوت و به اقتضای
غضب و به اقتضای عادت به جهت همجنسی یکپاره کارها میکند و در آن
کارها خیالی هم ندارد و قلب او هم محبتی به آن نداشته همینطور کاری از
او سرزده .همچنین کسی در بهشت این دنیا باید متنعم باشد یا باید در عذاب
این دنیا معذب باشد ،چارهای ندارد غیر از این .وقتی که از این دنیا رفت و
این بدنی را که اخالط دارد انداخت ،راحت میشود .حاال تا توی این دنیا
است سینهاش تنگ میشود ،آنجا که رفت روحش دیگر سرفه نمیکند ،آنجا
این اخالط نیست.
خالصه ،بدن اقتضاها دارد ،این اقتضاها را وقتی انداخت در عالم برزخ پاک
و پاکیزه است از این اقتضاها .بسا آنکه از طاعتها ندارد ،بسا آنکه از معصیتها
ندارد و طاعتهایی که کرده جزای او را در همین دنیا به او دادهاند که نعمتها
و عزتهای این دنیا باشد و معصیتهایی که کرده عذاب آن را به او کردهاند
که همان عذابهای دنیا باشد .پس چهبسیار مردم که در دنیا عابدند و زاهدند،
صالحند ،مقدسند و چون از دنیا میروند نه نمازی دارند نه ذکری دارند نه
فکری دارند ،به آنها هیچ از ثواب بهشت برزخ و آخرت نمیدهند ،به آنها
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میگویند اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها فالیوم تجزون
عذاب الهون شما آن کارها را در دنیا کردید ما هم جزایش را در دنیا به شما
دادیم و آن جزاها این بود که به حسب اینکه در بالد اسالم تولد کرده بود،
پدرش و مادرش مسلمان بودند ،مردم او را مسلمان میدانستند ،در پیش
مسلمانان عزیز بود ،خونش ،مالش ،عرضش ،ناموسش همه محفوظ بود.
لکن نه خیالی نه فکری نه محبتی نه ایمانی به خدا ،نه ایمانی به پیغمبر ،نه
ایمانی به امام .نمازی که کرده ثوابش را دادند ،نمازش را درست کرد
میگویند فالنکس نمازگزار است ،گفتند فالنکس عادل است ،حرمت او
را داشتند ،تصدق به او دادند ،زکات به او دادند ،معامالت با او کردند؛
نعمتش همینجور چیزها است .یا خیر ،منصبش دادند ،جاه و جاللش دادند
لکن همین است وقتی که نگاه میکنی دینش همان دین پدر و مادر است و
بس .دیگر به هیچوجه از قلب و خیال در او اثری نیست .همچنین بسا آنکه
وقتی به دار برزخ رود معصیت ندارد ابدا ،معصیتها همه از بدن او سر زده
بود .بدن که رفت دیگر عذاب ندارد .مثل آنکه عبای او به غائط و بول و
خون آلوده شده باشد .کسی که او را به مسجد میبرد وقتی که میخواهد او
را وارد مسجد کند عبای او را میاندازد بیرون ،داخل مسجد میشود طیب
و طاهر و پاک و نماز میکند و نماز او مقبول است .مومنین با او معاشرت
میکنند و نجاستی برای او نیست .چهبسیار مردم که عبای تن خود را به
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معاصی آلوده کردهاند ،وقتی برزخ رفتند طیب و طاهر میروند دیگر بسا
آنکه در عبای او گناه ثقلین باشد ،لکن همه در عبایش بود وقتی رفت عبای
خود را انداخت و پاک رفت ،حاال آنی که رفت آنجا پاک است .و چهبسیار
مردم که در برزخ طاعاتی دارند و معاصیی دارند .خدایی و امامی که پادشاه
عالم برزخ است باید آنکه اطاعت کرده او را نعمت بدهد و آنکه معصیت
کرده او را عذاب کند .و آن جنتان مدهامتان که خدا در قرآن فرموده مال
برزخ است و بهشت اهل برزخ است و آنجا است آن وادی برهوت که شخص
را میبرند در عینالشمس و عیون بقر و در جهنمی که در طرف مشرق است
او را عذاب میکنند .اینها همه در برزخ است و آنکس که اهل طاعت است
و طاعات را به فکر و خیال کرده برای او جنتی در برزخ است که جنتان
مدهامتان باشد و به او از آن جنت نعمتها میدهند مناسب اوضاع برزخ یا
اینکه عذاب او را در برزخ کم میکنند .مثال مستحق هزار چوب است او را
صد تا چوب میزنند ولکن چون به عالم قیامت رود اگر در برزخ گناه ثقلین
را داشته باشد وارد قیامت میشود طیب و طاهر و هیچ بوی معصیت از او
نمیآید .همینطور میآید یکراست به بهشت میرود ،برای او میزانی برپا
نمیکنند ،برای او نامه اعمال گشوده نمیشود ،حساب برای او نیست .و اما
آنکه اعمال او اعمال برزخی است در همان بهشت برزخ متنعم است به همان
نعمتهای برزخی یا در همان عذاب برزخ معذب است.
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و اما قومی دیگر هستند که اهل آخرتند آنها اعمالشان اعمال قلب است ،آنها
در دار دنیا جزای خود را نیافتهاند و در برزخ بجزای خود نرسیدهاند ،در
قیامت میباید بجزای خود برسند .میباید در آخرت بیاید جزای خود را که
محبت اولیا و محبت نیکان و خوبان را داشته به او بدهند و محبت اولیا و
نیکان را نمیشود جزا داد به جزاهای دنیایی و برزخی مگر به جنت آخرت
و جنات خلد .و همچنین بسا آنکه معاصی آخرتی میشود هرگاه معصیت
ذاتی او شد و بغض اولیای خدا را ورزید ،منکر خدا شد و کافر شد ،همچو
کسی بجز عذاب جهنم آخرت و عذاب خلد چیزی برای او کفایت نمیکند.
بعد از آنی که بهطور اختصار آنچه عرض کردم یافتید عرض میکنم که آنچه
معلوم میشود از احادیث آلمحمد علیهم السالم و از تجربههایی که
کردهایم و از آنچه از علم و حکمت که خداوند نصیب من کرده و میفهمم
و این را بهطور عالنیه میبینم حتی آنکه میتوانم قسمهای غالظ و شداد
بخورم این است که شیعیان آلمحمد علیهم السالم گناهان ایشان دنیایی
است .غالب شیعیان گناهانشان دنیایی است ،گناه برزخی و اخروی ندارند.
میفرماید شیعه ما همینکه میمیرد همان سکرات موت کفاره گناهان او
است اگرچه گناه او به قدر ثقلین باشد سکرات مرگ کفاره گناهان اوست
و همینکه چشمش به آنطرف باز شد و امام خود را میبیند ،امام به او
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میفرماید مرحبا ،آفرین ،خوشآمدی .خلعتها به او میپوشاند .معنی شیعه این
است که معترف به خدا ،معترف به پیغمبر ،معترف به ائمه طاهرین و محب
اولیای خدا ،مبغض اعدای خدا ،محب طاعات ،معترف به طاعات ،منکر
معاصی و مبغض معاصی و معترف به معاصی باشد .اگر کسی اینطور نباشد
شیعه نیست .اگر حفظ قلب خود را کرده ،یعنی آنچه عبادت قلبی است
دارد ،معرفت پیغمبر دارد ،معرفت ائمه طاهرین سالماهلل علیهماجمعین و
والیت اولیاءاهلل دارد ،براءت اعداءاهلل دارد ،حب طاعات دارد ،بغض معاصی
دارد ،مالمت میکند خود را بر معاصی ،مسرور میشود به طاعات ،به نکردن
طاعات غصه میخورد ،به کردن معصیت غصه میخورد .اگر این عالمات
در کسی هست معلوم میشود این معاصی از بدن او است وقتی این بدن را
انداخت ،طیب و طاهر وارد حظیره قدس میشود ،محشور میشود با انبیا و
اولیا و ائمه هدی علیهم السالم  .عمده عالمت آن این است که از خودت
به جهت معصیت بدت میآید ،اگر معصیتی هم از تو سر زد هی دل خودت
را میخوری ،میخواهی گریه بکنی ،توبه بکنی ،بیزار باشی از خودت که
چرا این کار را کردم .اگر چنین است معصیتی از دل نیست و اگر چنین
نیست معلوم است دل عاصی است و ناخوش است .اگر دل سالم است چرا
اعتراف ندارد به معصیت؟ چرا معصیت را دوست میدارد؟ اگر معصیت را
دوست داشت معلوم است قلب او عاصی است و چنینکسی صاحب قلب
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سلیم نیست .عالمت شیعه این است که قلب سلیم داشته باشد ،همان قلب
سلیمی که میفرماید یوم الینفع مال و ال بنون اال من اتی اهلل بقلب سلیم اگر
دلش سلیم شد ،معاصیی که مرتکب میشود همه نجاسات عبای او است،
دخلی به او ندارد .عبا را میاندازد و میرود .و قلیلی در میان شیعه پیدا
میشوند که معاصی خیالی بسیار دارند ،معصیت داخل خیال ایشان و فکر
ایشان شده لکن هنوز داخل دل ایشان نشده ،نزدیک قلعه دل آنها رسیده.
چنینکسی کارش مشکل است و صدمه بسیار به دل او میرسد و در میان
مردم کم کسی است کارش برسد به اینجا و معاصی به دلش اذیت نکند و
اینها بسیار کمند و کمی از شیعیان هستند که اینجور معصیت را دارند،
معاصی ایشان معاصی خیال است و فکر ولکن هنوز به دلشان نرسیده.
اینجوره مردم در میان شیعیان بسیار کمند .فرمودند شما شیعیان سعی کنید
برزخ خود را بگذرانید ما در آخرت شفاعت شما را میکنیم .برزختان را
بگذرانید ،یعنی سعی کنید فکر و خیالتان سالم باشد از معاصی ،یعنی
معصیت را با فکر و خیال نکنید برای مصلحتبینیها و از روی تدبیر نکنید.
و هستند در میان شیعیان کسانی که چنینند .اینها باید به عذاب برزخ معذب
شوند طول ایام برزخ.
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و در این برزخ یکعذابی است که خالصی از آن بسیار مشکل است دیگر
خواص نجات یابند از آن واال خیلی کم است کسی که نجات بیابد از آن و
آن عذاب را هول مطلع میگویند که در دعا میخوانی اللهم انی اعوذ بک
من هول المطلع هول یعنی ترس ،مطلع یعنی آگاه ،هول مطلع یعنی آنجایی
که تو آگاه میشوی بر اعمال خود و اعمال خود را میبینی و از آنها ترسان
میشوی .معنی هول مطلع این است همینکه آگاهی به برزخ پیدا میکنی،
چشمت به آنطرف باز میشود یکعذابی میبینی هولناک ،هولی از برزخ در
دل تو میافتد .در آنجا حیواناتی چند میبینی به تو حمله میکنند سگها،
گرگها ،مارها ،عقربها ،اژدهاها ،افعیها به شخص حمله میکنند میخواهند
او را بدرند ،نمیدرند ولکن به او حمله میکنند .اینها را میبیند زهرهاش آب
میشود .میبیند اژدها آمد بر او حمله کرد ،شیر آمد ،مار آمد ،عقرب آمد
این را میگویند هول مطلع .آیا هیچ میدانید این هول مطلع از چهچیز است
و کی دارد ،کی ندارد؟ نعوذباهلل ،عرض میکنم سبب این هول ،آن خیاالت
فاسدی است که برای انسان میآید .مثال خیال میکند مال فالنکس را
بخورد ،هنوز نخورده .فالنکار را بکند هنوز نکرده ،خیالش را دارد ،توی
دلش مثال یکدفعه زنا کرده ،به بدنش نمیکند توی خیالش میکند وهکذا
به خیال خود کارها کرده و میکند و کیست که ایمن است از این خیالهای
فاسد باطل .واجب نیست همهاش خیال زنا و لواط باشد ،بلکه یکجزئی
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خالف رضای خدا که خیال میکند ،این هول میشود .وساوسی که در
دلهای مردم پیدا میشود ،این دلهای ما مثل جمعهبازار است ،پر از قال و
قیل ،هر گوشهای صدایی میآید ،هر دم فکر این است که کی آمد ،کی
رفت ،کی چه گفت ،کی چه کرد .شماها کأنه مراقب قلب خود نیستید اگر
مراقب باشید میبینید جمعهبازاری است ،حمام زنانهای است ،هنگامهای
است .اینقدر صحبتهای ناالیق و حرفهای بیهوده در این قلب زده میشود
که نعوذباهلل من غضباهلل و به عدد هر خیالی در هول مطلع یا ماری است یا
عقربی است یا افعیی است یا شیطانی است که بر او حمله میکنند و او را
میترسانند .این است که ابوذر با وجودیکه از بزرگان شیعه بود تا در زمین
بود بر سر قبر پسرش ذر که نشسته بود گفت ای فرزند اگر ترس هول مطلع
نبود دوست میداشتم من جای تو باشم .معلوم است خیلی حکایت است این
هول مطلع .به نظرم میآید حضرت امامحسن علیه السالم هم وقتی از دنیا
رحلت میفرمود گریه زیادی میکرد .به او عرض کردند تو پسر رسول
خدایی آیا از مرگ میترسی؟ فرمود از مفارقت احباب و از هول مطلع گریه
میکنم.
خالصه؛ این هول مطلع در برزخ است از برای اغلب مردم و چاره و گریزی
برای آن نیست مگر اینکه در اینجا چاره کنند و دردی است و باید معالجه
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شود .هیچ دردی نیست مگر آنکه خدا برای او دوائی قرار داده و دوای جمیع
گناهان پشیمانی است و اقرار است به گناهان ،توبه و انابه است و تمسک به
دامان آلمحمد علیهم السالم و اولیای ایشان است .چیزی که هست این
است که مثل کارهای ما بعینه مثل آن سگ است که مثل آوردم .هرکار
بکنیم باز سگ در چاه هست ،هرچه گریه میکنیم ،توبه میکنیم باز حکایت
پنبه و ریش حالج است که هرچه پاک میکنی دوباره پر از پنبه است .حاال
ما هم همینطور چه میشود که به توبه و انابه پاک کنیم خود را لکن باز پنبه
است و دومرتبه میآید و به ریش ما میچسبد .پس انسان باید مراقب حال
خود باشد هر روز ،هر شب ،هر ساعت متوجه باشد ،مراقب حال خود باشد.
تا گناهی از او سر زد توبه کند ،استغفار کند .آیا این لطف کفایت نمیکند
ما را؟ آیا این چه شقاوت است که کفایت نمیکند ما را اینهمه لطف؟ خدا
قرار داده هر معصیتی که از بنده مومن سرزند تا هفت ساعت ملک ننویسد،
شاید او استغفار کند و توبه کند و معذلک استغفار نمیکنیم ،پشیمان
نمیشویم ،این چه شقاوت است؟ ببین روز تا پسین چهاردهساعت است اگر
اول صبح معصیت کردی تا ظهر نمینویسند ،شاید ظهر توبه کنی و در نماز
استغفار قرار داده .اگر ظهر معصیت کردی تا شام نمینویسند ،شاید در نماز
شام استغفار کنی .دیگر این چه شقاوتی است که با این همه لطف باز متذکر
نمیشوی؟ شب هم که خوابی الحمدهلل وقتی هم که میخوابی توبه میکنی
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در آن وقت هم توبه و انابه کن ،وقتی هم بیدار میشوی باز نماز صبح میکنی
و استغفار میکنی .ببین چه لطف است!
خالصه؛ فرمودند شما شیعیان برزخ خود را بگذرانید ،سعی کنید در برزخ
آلوده نباشید ،در آخرت ما شما را متکفل میشویم .دیگر در آنجا احدی از
شیعیان نمیماند که گناهی بر او باقی باشد حتی آنکه یکنفر از آنها نیست
مگر بهطور ندرت از صدهزار نفر یکنفر ،از دویستهزار نفر اگر یکنفر
پیدا شود که گناه مخلوط به دل او شده باشد .اگر همچو کسی باشد او را
در طبقه اول جهنم عذاب میکنند تا آنکه دل آن از گناه پاک شود .کارهای
جهنم از کارهای دولتی بزرگ بزرگ است ،کسی را که جهنم میبرند دیگر
آنکه بسا سیصدهزار سال ،چهارصد هزار سال در جهنم عذاب میکنند
آنوقت ایشان را از جهنم بیرون میآورند میبرند در آب حیوان آنها را شستشو
میدهند ،پاک و پاکیزه میکنند و از آن سیاهی و سوختگی که از جهنم پیدا
کردهاند پاک میشوند و داخل بهشتشان میکنند .باز اهل بهشت که آنها را
میبینند میگویند جهنمیها آمدند ،هر وقت آنها را میبینند میگویند اینها
جهنمیانند .مدتی که در بهشت میمانند عرض میکنند خدایا تا کی این لقب
بر سر ما است و ما را جهنمی بگویند و عیش بهشت بر ما گوارا نباشد؟ خدا
این را از یاد اهل بهشت میبرد که اینها جهنمی بودند .در این دنیا مثلش را
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اگر بخواهی بدانی مثال کسی صوفی بوده توبه کرده آمده داخل مومنین شده.
تا مدتی که مومنین او را میبینند میگویند این صوفی بوده ،تا بعد از آنیکه
فضل خدا شامل آنها میشود کمکم از یاد مومنین میرود.
حاال خداوند روف رحیم از برای جمیع عذابهای اخروی تو و جمیع عذابهای
برزخی تو و از برای جمیع عذابهای دنیوی تو تدبیری کرده که اگر آن تدبیر
نبود جان به سالمت در نمیبردی .تو به خیالت میرسد از اول دنیا تا آخر
دنیا همین است میگویی که من پری جهنم را ندیدهام ،نهایت ناخوش شدهام
چاق شدهام ،ضرری بردهام جایش پرشده دیگر چیزی از جهنم ندیدهام .چنین
نیست ،خبر نداری ،به همان اول معصیت که کردیم الیق این شدیم که ما
را هفتادمرتبه بسوزانند و خاکستر ما را به باد دهند ،ما را به انواع عذاب
معذب کنند .مگر شوخی است مخالفت خدای جبار و عصیان جبار آسمان
و زمین کردن؟! مگر شوخی است مخالفت خدای جبار قهار و مخالفت
محمد و آلمحمد؟! به هماناول معصیت مستحق انواع عذابها هستیم.
همینقدر است پایی میکشیم و سالمت هستیم و زنی و بچهای داریم،
خیالت میرسد اینها از تصدق سر خودت است؟ نه واهلل ،هیچ عزتی پیش خدا
و رسول نداریم مگر خدا تدبیری کرده باشد و ما را از عذاب خالص کرده
باشد و کرده .حاال آن تدبیری که خدا از برای رفع عذاب از ما ،در دنیا و
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برزخ و آخرت کرده چیست؟ آن مصیبت حسین بن علی بن ابیطالب است
صلواتاهلل و سالمهعلیه .زیراکه بایست به این مصیبت دلهای شما معذب
شود و بدن شما به این مصیبت معذب میشود و در هر یک از این سهعالم
خالصی به این حاصل میشود برای شما .خداوند عالم از فضل خود خواست
در این عالم آتشی بر جان شیعیان امیرالمومنین بیفروزد که گناهان دنیایی و
برزخی و آخرتی ایشان پاک شود ،مصیبت حسین بن علی علیهما السالم را
قرار داد .پس خوشا به حال شماها که جمع میشوید در مجلس مصیبت او
و به یاد میآورید مصیبتهای او را که بر آن بزرگوار و بر اصحاب و انصار و
برادران و فرزندان او وارد آمده .آن مصیبتهایی را که بر اهلبیت او و زنان و
دختران او وارد آمده و دلهای شما بر این مصیبت کباب میشود و به آتش
این مصیبت معذب میشود و فکر و خیال شما از این مصیبت آتش میگیرد
و سینه شما سوزان میشود و شما را در این مصیبت میکاهد و اشکهای
شما بر رخسارههای شما جاری میشود و در این آتش میسوزید و
میگدازید و عذاب میکشید .همین را خدا نصیب شما از جهنم قرار داده و
چون از این دنیا بیرون میروید گناهان شما آمرزیده ،سیئات شما مغفور ،نه
گناه دنیایی برای شما باقی است نه گناهان برزخی نه گناهان آخرتی .به جهت
آنکه شما را در همین دنیا در جهنم عذاب کردهاند و چه جهنمی بدتر از
مصیبت سیدالشهدا؟ و اگر این جهنم نیست جهنم چهچیز است؟ آخر جهنم
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آن است که آدم را بسوزانند ،چه سوزش از این باالتر است که مغز دل آدم را
آتش بزند و بگدازد و آب کند؟ و البته تو راضی نیستی به شهادت آن بزرگوار
و به این مصیبتها و دردها و محنتها ،بلکه راضی هستی که تو را عذاب کنند
به جمیع عذابها و سیدالشهدا شهید نشده باشد و حاال که شده پس گویا تو
را به جمیع عذابها معذب کردهاند .ببین آیا تو راضی میشوی که عیال آن
بزرگوار را اسیر کنند و با سر برهنه و روی گشوده در شهر و بیابانها و در
کوچهها و بازارها بگردانند؟ البته راضی نیستی ،بلکه راضی هستی که جمیع
زنان و فرزندان و عیال و اطفال تو را اسیر کنند به نهایت ذلت و خواری و
این حکایت واقع نشده باشد و تو نشنوی .و چهچیز هستند این عیال و اطفال
ما؟ این زنهای کثیف و این اطفال بیتمیز اینها چهچیز است؟ اگر صدهزار
جان داشته باشیم فدای یک موی یکی از کنیزان ایشان میکنیم .آیا ما چگونه
میتوانیم بشنویم که عیال آن بزرگوار که همه حرم رسول خدا و دختران
فاطمه زهرا و اهل بیت امیرالمومنین صلواتاهللعلیه بودند ،آنها را اسیر کنند
و در مجلس کفار بنیامیه حاضر کنند و از کبر و نخوتی که دارند سر باال
نکنند و آنها را تا مدتی بر سر پا باز دارند .آه! آه! جگر ما کباب شود .پس
این مصیبت و امثال این مصیبت را هر یکی از آنها را که دست بزنی هزار
مصیبت تو بر تو است که هر یکیش عالمی را آتش میزند ،بر خود خریدند
که ما بشنویم و دلهامان بسوزد و همین نصیب ما باشد از عذاب جهنم و از
صفحه | 221

عذاب برزخ و از عذاب دنیا .اما خدا میداند که ماها راضی بودیم معذب
بشویم به آن عذابها و این مصیبتها را بر آقا و موالی ما و فرزند پیغمبر ما و
بر اهل بیت او و اطفال کوچک او وارد نمیآوردند .دلم میسوزد بر حال آن
اطفال کوچک و آن دختران صغیر که آنها را بر قتبهای شتران سوار کرده
بودند و شترها را میدوانیدند .اگر آنها میرفتند گریه کنند یا استغاثه کنند به
آنها ناسزا میگفتند ،فحش میدادند ،کعب نیزه بر سر آنها میزدند عجب
مصیبتی است! خدا لعنت کند آن ظالمان را که عجب داغی به دل دوستان
گذاردند و ال قوه اال باهلل العلی العظیم.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
معلوم است که از این آیه شریفه در این ایام استخراج مصائب سیدالشهدا
صلواتاهلل و سالمهعلیه میشد و حقایق مصائب آن بزرگوار به عرض شماها
میرسید .ولکن چون امروز روز ختم است برخالف عادت ذاکرین مطلبی
میخواهم عرض کنم به این معنی که ذاکرین اول که ابتدا به ذکر میکنند،
یعنی میخواهند روضه بخوانند بنامیکنند احادیثی را که در فضل گریستن و
ثواب تعزیهداری است ذکر میکنند تا شما به طمع آن ثوابها بیفتید و از برای
جنت و درجات بهشت مشتاق بشوید ،آنوقت مصائب را ذکر میکنند.
اینطور کردن و این معنی احتمال این دارد که مردم مشرک شوند به جهت
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اینکه برای تحصیل ثواب عبادت میکنند ،به جهت تحصیل بهشت عبادت
میکنند .آیا نشنیدهای که عبادت کردن عبادتکنندگان بر سه قسم است:
یکی عبادت بندگان و غالمان است که از راه ترس از موالی خود خدمت
میکنند و معنی اینکه از راه ترس از موالی خود خدمت میکنند این است
که بر جان و بدن خود میترسند .میترسند که آسیبی از آقا بر بدن ایشان وارد
آید ،بدن ایشان درد بگیرد ،پس خدمت میکند که حفظ بدن خود را بکند،
پس این در حفظ بدن خودش است دخلی به آقا ندارد اگر آقا این را اذیت
نکند او را به درد نیاورد خدمت آقا را نخواهد کرد ،غمش نیست که خدمت
آقا ضایع شود ،میخواهد بشود میخواهد نشود ،این در حفظ و حراست تن
خود مشغول است .اگر به وسیله دیگری هم بتواند از آسیب آقا ایمن شود
آن را بکار میبرد .مثال میگریزد تا از آسیب آقا ایمن باشد .پس این عبادت
تنپروری است و اینگونه خدمت خودپرستی است.
یکی دیگر عبادت مزدوران است عمله را میآورید از صبح تا پسین بیل
میزند و خدمت میکند و آن کار که گفتهای بهعمل میآورد به جهت آنکه
تو اول صبح به او گفتهای که تو امروز تا پسین از برای من کار کن من به تو
یکقروش میدهم ،او هم این کار را میکند .میگوید این کار را میکنم و
یکقروش را میگیرم و نان میخرم و میخورم و به عیال خود میدهم .این
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زحمت امروز را میکشد ،اگر یکقروش از جای دیگری هم بهعمل آمد
میرود همانجا .پس معلوم است دلش نسوخته برای خانه تو و برای کار تو،
دلش سوخته بر شکم گرسنه خود و بر عیال پریشان خود .اگر خانه دیگر
هم اجرت بدهند و زیاده بدهند خانه تو را ترک میکند آنجا میرود و این
خدمت مزدوران است و عبادت مزدوران است ،این دو عبادت.
یک عبادت دیگری هم هست .عبادت سیوم عبادت آزادگان است که نه از
راه ترس و حفظ بدن خود و نه از راه امید و تحصیل منفعت خود کاری
میکند ،محض رفاقت و دوستی با تو کار میکند نه ترسی از تو مالحظه
میکند و نه امیدی از تو مالحظه میکند چنانکه حضرتامیر میفرماید
ماعبدتک خوفا من نارک و ال طمعا فی جنتک خدایا من تو را پرستیدم نه از
ترس جهنم تو و نه از طمع در بهشت تو بل وجدتک اهال لذلک فعبدتک
بلکه تو را خدایی یافتم که سزاوار و اهل پرستشی و باید مثل تو خدایی را
عبادت کرد ،از اینجهت من تو را عبادت کردم .تو خودت میدانی هرکار
میخواهی بکنی بکن .نیت من این است که تو الیق پرستشی ،باید مثل تو
خدایی را پرستش کرد ،به این جهت تو را عبادت میکنم .پس بعد از آنیکه
این مقدمه را دانستی عرض میکنم این دعائی که درکتابها میبینی اول بنا
میکنی شرحش را خواندن که مثال نوشته که هرکس این دعا را بخواند چقدر
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ثواب به او میدهند ،چقدر حوری میدهند و چقدر قصر میدهند و به جهت
این مشتاق میشوی و آن دعا را میخوانی برای آن مطالب و به طمع آن
بهشت و حور و قصور .یا اینکه کتابی را میبینی نوشتهاند که مثال هرکس
چنین گناهی کند خدا چنین و چنان عذاب به او میکند ،پس از اینجهت از
ترس جهنم ،آن گناه را نمیکند ،از آن ترس است .مثل اینکه از ترس حاکم
توی کله من نمیزند و حاال که از ترس حاکم توی سر من نمیزند کاری
نکرده است و اجری ندارد .اگر ترس حاکم نباشد میزند .معاصی هم مثل
توی سر من زدن است فرق نمیکند .معاصی هم همینطور است .معاصی را
وقتی که از ترس جهنم نمیکنی معنیش این است که اگر جهنم نبود معصیت
میکردم و چون به جهت ترس از جهنم معصیت نمیکنی ثواب نداری .پس
سعی کنید که اگر معاصی را ترک میکنید نه از راه خوف و ترس باشد بلکه
خدایی که پادشاه عظیمالقدر جلیلالشأن است ،جبار آسمان و زمین است
شما را از عدم به وجود آورده حکم کرده این کار را مکن ،در ملک من
اینطور راه مرو ،باید بگویید سمعا و طاعه میخواهد برای من منفعت داشته
باشد میخواهد مضرت داشته باشد و اگر طاعت میکنی برای این بکن که
خدای عظیم جلیل سبوح قدوس این خدای عظیم از تو همچو کاری
خواسته ،راضی است که اینطور حرکت کنی و سزاوار پرستش است ،پس
او را عبادت کن نه از راه اینکه به تو حلوا بدهد ،به تو خربوزه بدهد .از این
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قرار خدا با بقال فرقش چه شد؟ اگر این بقال به تو خربوزه نداد دیگر پیش
او نمیروی ،هرجا خربوزه هست آنجا میروی .اگر ماست به تو نداد ،هرجا
ماست هست آنجا میروی .قیدی به این بقال نداری ،هرجا دادند میروی
پول میدهی میگیری .همچنین اعمال تو هم قیمت است ،هر عملی که
میکنی قیمت جزائی است .حاال که خدا جزائی به تو نداد از پیش خدا
میروی ،پس فرقی نکرد خدا با بقال.
پس از این جهت از اول تا حال از برای شما ذکر اجر گریه را نکردم برای
اینکه از روی بصیرت و معرفت و اخالص ،تو گریه خود را بکنی .حاال که
گریه خود را کردی و اخالص خود را بکار بردی حاال ضرر ندارد برای تو
بگویند خدا چه درجهای به تو میدهد .این را هم بدانید که کسی که آمرزیده
میشود بدن او تغییری نمیکند ،امروزش با دیروزش و پریروزش تفاوتی
نمیکند ،در سر و صورتش عالمتی پیدا نمیشود .این مومنانی که بودهاند،
این موحدانی که بودهاند همینطور مثل دیگران بودهاند و راه میرفتهاند.
حاال تو هم همینطور ،اگر تو را آمرزیدند امروزت با دیروزت و پریروزت
نباید تفاوت بکند ،صورتت نباید طوری دیگر بشود .بلکه میشود که خدا
تو را آمرزیده باشد و تو خبر نداری .بدنهای شما طوری دیگر نباید بشود
بلکه ارواح شماها را خداوند تزکیه کرده ،ارواح شما را مقدس کرده و ثوابها
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و اجرها برای ارواح شما قرار داده .پس وقتی که بهطور دلیل و برهان برای
تو عرض کردم و بهطور عالنیه و آشکار فهمیدی که آمرزش برای تو مهیا
است ،چشم تو روشن خواهد شد و وثوق پیدا خواهی کرد و حسن ظن پیدا
میکنی به نجات.
پس از برای اینکه از روی بصیرت و یقین بفهمی عرض میکنم که خداوند
عالم شماها را که خلق کرد غنی بود از عبادات شما و بینیاز بود از اعمال
شما و عبادات شما ،هیچ حاجت به شما نداشت .شما را نیافرید برای اینکه
فعلگی و عملگی کنید که منفعت به او برسانید .همچنین خداوند عالم ایمن
است از معاصی شما و من کفر فان اهلل غنی عن العالمین خداوند عالم از
جمیع کاینات غنی است.
گر جمله کاینات کافر گردند
بر دامن کبریاش ننشیند گرد
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هیچ تفاوت برای خدا نمیکند .پس شما را امر به طاعات فرموده برای منفعت
خود شما و شما را نهی از معاصی کرده برای رفع مضرت از خود شما .اگر
معاصی را مرتکب میشوید ضرر به خود میرسانید و پا به بخت خود میزنید
که این معصیت را میکنید .ببین تو اگر دست خود را ببری معصیت است،
این معصیت را که کردی دست خودت بریده شد ،آیا هیچ ضرری به خدا
رسید؟ آیا هیچ دست خدا بریده شد؟ نه ،بلکه خودت بیدست شدی ،تا آخر
عمر به مرارت افتادی ،عمل حرام کردهای خودت هم ضرر کردهای .چشم
خودت را کور بکنی معصیت کردهای ،حاال هیچ ضرری به خدا رسید؟ نه،
به خودت ضرر رسانیدی ،چشم خودت کور شد تا آخر عمر به مرارت
افتادی .همچنین جمیع معاصی ضررش به خودت میرسد و خدای روف
رحیم شما را از آن معاصی نهی کرده برای اینکه ضررش به شما نرسد .گفته
مال همدیگر را مخورید ،به غصب مبرید ،مال غصب که پیش شما میآید
سبب این میشود که سایر اموال شما مخلوط میشود به حرام و همه مال
شما تلف میشود و خودت ملتفت نمیشوی .یکتومان به حرام تحصیل
کردی یکماه که گذشت میبینی دهتومان ضرر وارد آمد ،خودت خبر نداری
که این دهتومان ضرر از آن یکتومان حرام بود که داخل مال تو شده بود و
اگر ملتفت میشدی آن یکتومان حرام را داخل مال خود نمیکردی و اگر
بخوری گوشت و پوست تن تو به حرام میروید و روح تو به حرام قوت
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میگیرد .روح که حرام شد اعراض از خدا میکند و روح حرام را داخل
بهشت نمیکنند ابدا .حاال کی ضرر کرد به بهشت نرفت بجز تو؟ آیا هیچ
ضرر به خدا رسید؟ نه ،وقتی تو حرام خوردی گوشت و پوست و خون و
استخوان تو حرام میشود .بخاری که در دل تو هست که آن روح بخاری
باشد حرام میشود ،آن حراملقمهای که آن روح باشد آیا میخواهی طاعت
بکند؟ روح حرام کجا میل به طاعت میکند؟ روح که حرام است مایل به
قمار است ،همینطور که فکر میکند میل به قمار دارد ،فکر آس و تاس
میکند ،دلش غش میکند .فکر زنا میکند دلش غش میکند ،هزار زن
عقدی ماهرو دارد لکن چون لقمه حرام است آن روح ،همینکه فکر زنا
میکند دلش ضعف میکند اگرچه یکلولی بسیار زشت بدشکلی هم باشد.
پس اگر میخواهید طاعت کنید اول اصالح کنید گوشت و پوست و روح
خود را ،عبث عبث خود را گول مزنید ،برای چه خود را زحمت میدهی؟
این آههای بیجا برای چه؟ این تمناهای بیجا برای چهچیز است؟ چه حاصل
دارد ،این گریههای بیجا چه فایده دارد؟ برو روح خود را اصالح کن.
میخواهی پول گمرک تحصیل کنی و بخوری و توفیق بر اطاعت پیدا کنی؟
این چگونه میشود؟ روح تو از مال گمرک تقویت یافته ،حاال آه میکشی،
این آههای بیجا به درد نمیخورد.
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این را هم عرض کنم تا بدانید .تا نطفه انسان از زنا بعمل نیامده باشد ممکن
نیست میل به زنا کند .از شراب نطفه که بسته شد همچو نطفهای مایل به
شراب میشود .همینکه نطفهاش حالل است مایل به حالل است .هرگز
دیدهاید کبوتر بخواهد برود مثال با اسب مقاربت کند؟ این نمیشود .حالل
جفت خودش را طالب است و حرام جفت خودش را .تا انسان لواطه نکرده
باشد ناخوشی پیدا نمیکند .وقتی که لواطه کرده این ناخوشی را پیدا میکند.
وقت جوانی که مرتکب این عمل شد المحاله بزرگ که شد مبتال به مرض
ابنه میشود .اینهایی که این ناخوشی را دارند از همین جهت است .پس این
معاصی را خدا حرام کرده برای دفع مضرت خود شما ،طاعات را قرار داده
برای جلب منافع خود شما .چهچیز از این طاعات بهتر؟ چه انسانیت از این
شریعت باالتر؟ وقتی به شریعت عمل میکنی انسان میشوی ،حرفت مقبول
میافتد ،قولت درست ،فعلت درست ،ممدوح خلق میشوی ،جمیع خلق تو
را تعریف میکنند امین جان مردم میشوی ،امین مال مردم میشوی .چه باک
دارد این شریعت بجز اینکه عزتت زیاد میشود؟ واهلل اگر یهودی به این
شریعت راه برود عزیز میشود در میان مردم ،نصرانی به این شریعت راه رود
عزیز میشود ،هرکس به این شریعت راه برود عزیز میشود.
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باری ،اینها مقصود نبود .مقصود این است که خدا شما را امر به طاعت کرده
و این طاعات همه باید برای خدا باشد و این طاعات در طاعتبودنش برای
خدا همه شریکند از اینجهت که همه برای خدا است یکی از این طاعات
را بر دیگری فضلی نیست .نه این است که نماز از زکات بهتر باشد ،بلکه
نماز را برای خدا باید کرد زکات را هم برای خدا باید داد ،روزه را هم برای
خدا باید گرفت .جمیع طاعات صغیر و کبیر از این حیثیت که برای خدا
باید کرد هیچیک را بر دیگری فضلی نیست ولکن از جهتی دیگر بعضی از
عبادات بر بعضی زیادتی دارد لکن از آنجهت که برای خدا باید کرد ،همه
اعمال مثل همند .حاال میخواهیم بشناسیم کدام عمل افضل است .هر عملی
یک متعلقی دارد .آب میدهی به حیوان ثواب دارد ،متعلق آبدادن این حیوان
است ،این آب را به حیوان میدهی عملی است برای خدا و ثواب دارد.
همهکار را برای خدا باید کرد لکن درجه اینکه این آب را به حیوان بدهی تا
اینکه به انسان بدهی مثل هم نمیشود مسلما به جهت آنکه انسان اشرف از
حیوان است .پس این دو تا آبدادن هر دو ثواب دارد و آبی که به انسان دادی
شرف دارد و فضل دارد بر آن آبی که به حیوان دادی و ثواب او بیشتر است
از آن آبی که به حیوان دادی .بلکه در میان حیوانات هم فرق میکند ریزهنان
از برای مورچهها بریزی ثواب دارد اما نان به گربه بدهی ثوابش بیشتر است
از آن ،زیراکه در قتل مورچه رخصت داده شده است اگر در زیر پای تو آمدند
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و کشته شدند نقلی نیست و تو نانی که به اینها بدهی تا نانی که به گربه بدهی
تفاوت دارد .و همچنین نانی که به گربه بدهی تا اینکه به آهویی آبی و یا
علفی بدهی این بهتر است به جهت اینکه گربه حرام گوشت است ،داخل
سباع است اما آن آهو حالل گوشت است ،شرافتش بیش از گربه است .از
این مثلها که گفتم درجات اعمال را هریک را بفهم و ببین متعلق هر عملی
چیست .زیادتی ثواب و عمل بهقدر شرافت متعلق او است مثال یک عملی
است متعلق او جمادات است ،دیوار است ،سنگ است ،یک عملی است
متعلق او نبات است .سنگی را اصالح کنی برای خدا تا آنکه آب به درختی
بدهی ،آب به درخت دادن ثوابش بیشتر است.
پس این شریعت مقدسه جمیعش یک متعلقی دارد ،متعلق این شریعت خدا
نیست ،هیچکار به خدا نمیتوان کرد نه آبش میتوان داد نه نانش میتوان داد،
نه نصرتش میتوان کرد نه مشت و مالش میتوان کرد .تو که نمیبینی خدا
را برای او چهکار میتوانی بکنی؟ برای خود خدا کاری نیست ،کارها برای
بندگان و خلق خدا است هرکار که میکنی هیچکار برای خود خدا
نمیشود .و همچنین پیغمبر صلی اهلل علیه و آله غنی است از کاینات ،مظهر
غنای خدا است .برای خود پیغمبر چهکار میتوانی بکنی؟ کاری برای پیغمبر
هم نمیتوان کرد .برای ائمه چهکار میتوانی بکنی؟ برای ایشان هم کاری
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نمیتوانی بکنی .پس معلوم شد کارهای ما و جمیع اعمال ما در میان خلق
است و متعلق آن توی خلق است .ما را امر کردهاند توی والیت همچو راه
برویم ،با فالن همچو راه رو و با فالن چنین کن .سلطان این فرمانها را داده
و خودش توی ارگ است نه من دسترس به او دارم و نه از من منفعتی به او
میرسد ،نه مضرتی میتوانم از او دفع کنم .ما توی والیت آداب و تعارفاتی
داریم با یکدیگر که باید آنها را بکنیم .حاال این اعمالی که ما باید توی
ملک بکنیم یا این است که نسبت به جمادات باید بکنیم ،یا این است که
نسبت به نباتات است مثل اینکه زراعتی بکنیم ،آبی به درختی بدهیم .یکپاره
اعمال ما نسبت به حیوانات است ،حیوانی را اذیت بکنی بد است ،آب بدهی
خوب است و امثال اینها .صید فالن بکن صید فالن مکن ،فالن را ذبح کن
فالن را مکن و همچنین باقی اعمال که نسبت به حیوانات باید بکنی .از آنها
هم که گذشتی یکپاره اعمال نسبت به انسان است ،به نوع انسان باید آنها
را بعمل آورد .مثال هرچه در میان اناسی کافر است عمل تو نسبت به آنها این
است که با آنها جهاد بکنی ،آنها را اسیر کنی و مالشان را به غارت ببری تا
مضطر شوند و ایمان بیاورند .اینکه نصفی از اناسی که کافرند و آن نصفه
دیگر ،تو آن اعمالی که نسبت به این اناسی باید بکنی آنها احسان است ،بر
است ،عطوفت است ،ادای حقوق مومنان است .آن مومنان هم حال دیگر
درجات دارند ،ادنی درجات مومنان آن مسلمانانی هستند که کلمه توحید و
صفحه | 234

نبوت را میگویند ،یک نمازی میکنند ،روزهای هم میگیرند .اینجور
مسلمانان برای آنها حقوقی است و اعمالی چند که تو نسبت به آنها باید
بکنی .باالتر از اینها مومنان ضعیف هستند که برای آنها حقوقی است و آن
اعمال که نسبت به آنها باید بکنی آن اعمال افضل است از آن اعمالی که
نسبت به عامه مسلمین باید بکنی .روی همرفته اعمالی که برای نباتات
میکنی از اعمالی که نسبت به جمادات میکنی افضل است و اعمالی که از
برای حیوانات میکنی افضل است از اعمالی که برای نباتات میکنی ،اعمالی
که برای مسلمین میکنی افضل است از اعمالی که برای حیوانات میکنی،
برای مومنان ضعیف بکنی افضل است از اعمالی که برای مسلمین میکنی،
همچنین عملی که برای مومنین ضعیف بکنی تا عملی که برای عامه
مسلمانان بکنی البته درجه او باالتر است و ثواب او بیشتر است .اعمالی که
برای مومنان که متوسطند بکنی تا اعمالی که برای مومنان ضعیف بکنی البته
افضل است همچنین اعمالی که با مومنانی که قوتی در ایمانشان هست بکنی
با اعمالی که با متوسطین بکنی تفاوت دارد و مومن قوت میگیرد به علم و
عمل .هرچه علم او و عمل او زیاد میشود ،تو اعمالی که نسبت به او میکنی
آن اعمال ثوابش مضاعف میشود .مثال با عامه مسلمین مصافحه کنی در
هنگام مصافحه ثواب برای تو مینویسند لکن مصافحهای که با یکمومن
ضعیف بکنی ثوابش از آن بیشتر است اگرچه در توی کتاب یکثواب برای
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مصافحه مطلق فرموده لکن این براهینی که عرض کردم همه موافق با کتاب
و سنت بود .و همچنین ثواب مصافحه با مومن قوی دخلی به مصافحه با
مومن ضعیف ندارد ،درجه اوباالتر است به قدر ایمان آن مومن ثوابش
مضاعف میشود و اعمالی که نسبت به آن مومن کامل بکنی آن اجرش و
ثوابش به چندینمرتبه بیشتر است از جمیع اعمال که تا حال ذکر کردم از
اعمالی که نسبت به جمادات بکنی ،نسبت به نباتات بکنی ،نسبت به
حیوانات بکنی ،نسبت به مومنان ضعیف بکنی ،نسبت به مومنان قوی بکنی
ثواب آن اعمال که نسبت به مومنان کامل بکنی از جمیع آنها بیشتر است.
ثواب آن اعمالی که نسبت به مومن کامل بکنی احصا نمیتوان کرد.
میفرماید المومن الیوصف پس چون مومن به توصیف در نمیآید ثواب
مصافحهکردن با او را هم احصا نمیتوان کرد .دست از دست او رها
نکردهای که جمیع گناهان تو مثل آنکه برگ از درخت بریزد میریزد .پس
مومن کامل ،تو آن اعمالی که نسبت به او میکنی از جمیع اعمالی که ذکر
شد به چندینمرتبه که خدا بهتر میداند افضل است.
و باز در میان اعمالی که نسبت به انسان میکنی یکپاره اعمال هست نسبت
به خود تو و برای جان و تن خودت میکنی و یکپاره اعمال هست که نسبت
به یکبرادر مومن میکنی .پس آنکاری که نسبت به برادر مومن میکنی و
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ایثار میکنی او را بر خودت افضل است از آن اعمالی که برای خودت
میخواهی بکنی .دعا بخوانی برای خودت تا قضای حاجت مومن بکنی،
البته فضل این بیشتر است .آیا نشنیدهای که فضل عالم بر عابد مثل فضل
پیغمبر آخرالزمان است بر ادنای امت .چهقدر پیغمبر بر ادنای امت فضل دارد؟
عالم بر عابد آنقدر فضل دارد .عابد جان خود را حفظ میکند و برای خود
کاری میکند و عالم جان خود را به تعب میاندازد برای مردم و منفعت او
به خلق خدا میرسد .او تعمیر عالم میکند ،عابد تعمیر جان خود میکند.
روز قیامت به عابد میگویند بسماهلل بفرمایید بروید در بهشت ،به عالم
میگویند بایست در صحرای قیامت هرکس در دار دنیا از تو منتفع شده باید
امروز دست او را بگیری داخل بهشت کنی .پس در آخرت عالم شفیع است
برای خلق و در دنیا انسانیت تعلیم خلق میکند .همینکه انسان شد ،انسان
توی جهنم نمیرود .عالم مردم را انسان میکند در دنیا ،و در آخرت شفاعت
میکند مردم را.
حدیثی دیدم که چشم شما روشن میشود به ذکر آن ،میفرماید توی
یکخانواده اگر یکنفر به بهشت برود جمیع آن خانواده به شفاعت او به
بهشت میروند به جهت آنکه آن یکنفر انسان میشود ،باقی دیگر از روی
رفتار این انسان میشوند ،خوب میشوند و داخل بهشت میشوند همه اهل
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این خانه به شفاعت او به بهشت میروند .مقصود این بود که آن شخص که
برای مردم کاری میکند افضل است از آنکه برای خود کاری میکند .پس
آنچه از اعمال شرعیه نسبت به خود تو است که در خلوات میکنی نفعش به
خود تو میرسد .جاهل مباش که آن را افضل بدانی که میروی توی اطاقت،
توی پستوی اطاقت آنجا عبادت میکنی و گریه میکنی ،آن نفعش به خود
تو میرسد .نمیگویم ثواب ندارد ،ثواب دارد ولکن نفع این با اینکه صد نفر
را اهل الاله االاهلل کنند و هدایت کنند مثل هم میشود؟ حاشا .بلکه یکنفر
را که هدایت میکند به الاله االاهلل از تمام این عبادات ،بلکه اگر سالهای
دراز عبادت کند از تمام اعمال آن سالها این بهتر است ،دخلی ندارد ،بلکه
از مابین جمیع مشرق و مغرب عالم عبادت او بهتر است .پس معلوم است
اعمالی که ما نسبت به انسان بکنیم ثواب او هیچ دخلی ندارد به اعمالی که
نسبت به چیزهای دیگر کنیم .پس تقدس دامن جاهالن شما را نگیرد که
بگویند من میروم در خلوت یک گوشهای عبادت خدا را میکنم ،حضور
قلبی دارم ،با خدای خود مناجات میکنم .خوب است ،نمیگویم بد است
لکن مپندار تو از آن افضلی که دائم در میان خلق راه میرود و معاشرت
میکند و دائم دستگیری مردم میکند و ادای حقوق اخوان میکند.
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اگر بیانی که کردم فهمیدی و دانستی میدانی که در جمیع شریعت مقدسه
و در جمیع شریعتها ،شریعت آدم و نوح و ابراهیم و جمیع پیغمبران ،در جمیع
شرایع هیچعملی به ادای حقوق اخوان نمیرسد .نه خیالت برسد که هرچه
نماز کنی اگرچه هزار رکعت نماز کنی به ادای حقوق اخوان برسد .حاال
هزار رکعت نماز هم کردی ،دل خود را شاد کردی ،گلیم خود را از آب
کشیدی ولکن کجا میرسد به ادای حقوق اخوان؟! مگر تو نمیدانی معامله
با مومن معامله با خدا است؟ سروری که به قلب او داخل شد به قلب خدا
داخل شده و بجز بهشت و آمرزش برای آن کسی که مسرور کرده مومنی را
چه جزا خواهد بود؟ به همینکه مومنی را مسرور کردی بهشت بر تو واجب
شد .بلکه اینجا دو کار شد تو سرور که داخل قلب این کردی غافل از اینی
که تو شفیع او شدی ،او هم شفیع تو شد زیراکه او کریم است با او که آشنا
شدی به همین جهت شفیع تو شد و هرچه تو آشنای مومن پیدا کنی شفیع
برای خودت پیدا کردهای .اگر آشنایی با ده نفر پیدا کردی ده نفر شفیع برای
خودت پیدا کردهای ،اگر آشنایی با صد نفر کردی صد نفر دعاگو برای خود
پیدا کردهای .با تو که آشنا شد محبت به تو پیدا کرد در سحرها برای تو دعا
میکند از اینجهت خدا از تو عفو میکند بهواسطه او و از او عفو میکند
بهواسطه تو.
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اینجا کلمهای برای شما عرض کنم و از این کلمه باطنی اراده میکنم بفهمید
اگرچه به کار عوام نمیآید لکن به کار خواص میآید آنها بهره میبرند و از
ظاهر آن هم عوام بهره خواهند برد .و آن این است که عمده خلقت این خلق
و غرض از آفرینش این مخلوقات این است که جمیع این عالم به یکدیگر
متصل شوند .خواسته جمیع این خلق شبکه شوند در یکدیگر و یگانه شوند.
غرض از خلقت این خلق این نیست که هرکس برود در خانه خود ،یا برود
در کنج مغاره کوهی برای خودش مشغول کاری شود بلکه مقصود اجتماع
است ،مقصود این است که این به آن متصل شود آن به این متصل شود ،تماما
کلمه واحده بشوند .پیغمبر خدا میفرماید المومنون ید واحده جمیع مومنان
یکدستند ،یکدست را که باال میبری همهاش یکمرتبه با هم بلند میشود،
به زیر میآوری همهاش یکمرتبه به زیر میآید؛ مومنان جمیعا باید یککلمه
باشند .غرض از خلقت این خلق ،ظهور توحید خدا است و توحید خدا در
تفرقه از یکدیگر نیست .ظهور توحید در اتصال و ارتباط و اخوت مومنان
است ،در ناصر و معین هم بودن و ادای حقوق یکدیگر کردن و با یکدیگر
خلطه و آمیزش نمودن است .اگر همچو شد امام تو تا دست باال میبرد همه
دستهای شما باال میرود تا دست پایین میآورد همه دستها پایین میآید.
البرکه فی اجتماع االیدی ولکن در تفرقه که هرکسی در کنج یککوهی،
توی یکجزیرهای برود برای خودش ،این توحید نشد ،این مطلب به عمل
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نیامد .پس نیست در اسالم هیچ عملی مثل ادای حقوق اخوان و مثل اجتماع
اخوان از این جهت است که نماز جماعت در امت قرار دادهاند .همهکس
میتواند در خانه خود نماز کند برای خود لکن این به کار نمیآید ،خواسته
است بزرگ شما که همه شما جمع شوید در مساجد متفق شوید ،همه همراه
رکوع کنید ،همه همراه سجود کنید .در حدیثی میفرماید صاف بایستید در
صف نماز جماعت ،پس و پیش نایستید که عالمت نفاق است و عالمت عدم
اتفاق است .خواسته هر وقت نماز میکنید همه همدیگر را ببینید ،از حال
هم مطلع شوید اگر بر یکی از شما اتفاق افتاده همه مخبر شوید ،اگر کال
جمع شوید در نماز جماعت خدا و رسول از شما راضی میشوند به جهت
آنکه منظور نظر خدا و رسول اجتماع است زیراکه در اجتماع توحید خدا
پیدا است از این است که پیغمبر فرمود چه شده است جماعتی را که نمیبینم
به مسجد حاضر شوند؟ به آنها بگویید بیایند به مسجد و به جماعت حاضر
شوند که اگر نیایند به مسجد و به جماعت حاضر نشوند حکم میکنم که
خانههای ایشان را بر فرقشان خراب کنند ،خانههاشان را بر سرشان بسوزانند.
ببین امر چهقدر عظیم است و ببین مردم چهقدر تهاون به این امر عظیم
میکنند؟! خدا شاهد است اگر نه ترس این بود که بعضی گمان کنند که
فالنی جمعیت میخواهد و طالب جمعیت مردم است ،اگر نه ترس این بود
هرآینه تحریص و ترغیب زیاد میکردم شما را به این نماز جماعت و احادیث
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زیاد در فضل نماز جماعت ذکر میکردم .کفایت میکند در فضل نماز
جماعت که تارک نماز جماعت فاسق میشود ،مومنان نمیتوانند شهادت
بدهند که فالنی نمازگزار است ،ندیدهاند که نماز کند چهطور میتوانند
شهادت بدهند؟ بلکه هرکس پنجوقت نماز خود را به جماعت بکند بر
مسلمانان الزم است او را عادل بدانند و تا فسقی از او ندیدهاند شهادتش را
باید قبول کنند و او را عادل بدانند؛ و همین در فضل نماز جماعت بس است.
عرضم این است که از ترس مردم است که تحریص و ترغیب زیاد نمیکنم
ولکن پیغمبر نمیترسید فرمود یا بیایند به نماز جماعت یا خانههای ایشان را
بر سر ایشان آتش میزنم .اما حاال نمیتوان این حکم را کرد ،میبینی عذر
میآورد که عادلی نمیبینم .این عذر بدتر از گناه است ،نماز نکردنت یکی،
سوء ظنت دو تا .چرا باید سوء ظن به مومنان داشته باشی؟ اینها همه از روی
آن نفاقهای باطنی است واال اگر کسی خواسته باشد حفظ توحید بکند نماز
جماعت را ترک نمیکند .میخواهم بدانم اهلخیر شماها باید باشید یا
سنیها؟ جمیع سنیها همین که اول زوال ظهر میشود ،جمیعشان اگر ترازو
در دست داشته باشند اشرفی بکشند میگذارند میروند به جماعت حاضر
میشوند .حاال شیعه چرا باید مسارعتشان در عبادت کمتر باشد از سنیها؟
توی بازار صدای اذان بلند میشود تو نشستهای ،پا نمیشوی بروی به نماز،
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سنیها میروند .چرا باید دوست عمر خطاب از تو بهتر باشد در شریعت؟
آیا ننگ و عارت نمیشود که سنی عملش از تو بهتر باشد؟ پس بدان که این
بد صفتی است که نشستهاید و صدای اذان میشنوید و نمیروید به نماز .اگر
میگویی کسی عادل نیست ،میگویم در همه این والیتی که تو هستی آیا
نمیشناسی احدی را که عادل باشد؟ پس تو عجب سوء ظنی داری! اینها همه
عذرهای بدتر از گناه است و واهلل هرکس سبقت گرفت به خیر ،او از اهلخیر
است .ببین ریالی اینجا گذاشته باشد هرکس زودتر برداشت مال او است ،او
اولی است .حاال آیا راضی هستی دوست عمر سبقت به خیری بگیرد و آن
را بکند و تو آن را نکنی؟ این خیلی بد صفتی است ،خالصه این بد صفتی
است .آنچه من آرزو دارم این است که شما جماعت شیخیه طوری باشید
هرچند میتوانید سعی کنید در اجتماع که یکنماز شما بدون جماعت
نباشد .یکبرادرت را که میبینی به نماز ایستاده تو بایست با او نماز کن.
مگر واجب است عمامه آدم گنده باشد؟ مگر واجب است که آدم صاحب
اسم و رسم باشد؟ حاال اگر عمامه نداشته باشد ،کالهی باشد ،هر ترکیب
هست خوب است .وقتی بد از او ندیدهای و مردم هم بد پشت سرش نگویند
برو بایست با او نماز کن .اگر همه یکی را خوب میدانند که برو بایست تو
هم نماز کن ،اگر نیست همچو کسی هر دو نفر سه نفر که یکی را عادل
میدانید و از او همینقدر بد ندیدهاید در عدالتش کافی است ،بایستید با او
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نماز کنید .معروف شده است که شیخیها اول وقت نماز میکنند .اول وقت
که نماز کردی نمازت همراه نماز صاحباالمر باال میرود.
باری برویم بر سر مطلب .پس عبادتی که نسبت به برادران مومن خود کنی
این افضل خواهد بود از جمیع عبادات که نسبت به سایر مردم میکنی.
کفایت میکند همینکه یکساعت در مجلس عالم که نشستی ثواب
دوازدههزار ختم قرآن در نامه عمل تو مینویسند .تو صدسال قرآن بخوانی
چهقدر قرآن میخوانی؟ آیا تو چهطور چیزی بخوانی ،چندسال عمر میکنی
که دوازدههزار ختم قرآن کنی؟ حاال آن یکساعت که به جهت اجتماع و به
جهت ادای حق مومن و به جهت تحصیل علم در مجلس عالم بنشینی ثواب
دوازدههزار ختم قرآن برای تو نوشته میشود .بعد از آنیکه مومن اینقدر
عملی که برای او میکنی اینهمه اجر داشته باشد پس از جمیع نمازهایی که
بکنی ،از جمیع روزههایی که بگیری ،از اینکه هر ساله حج خانه خدا بکنی،
جهاد با دشمنان خدا بکنی ،جمیع حقوق مال خود را ادا بکنی ،همه اینها را
بکنی ادای حق برادر مومن دخلی به این حرفها ندارد.
و بعد از آنیکه این را دانستی حاال عرض میکنم اگر امام خودش ظاهر باشد
ـ البته امام هم وقتی که ظاهر است شخصی است مثل یکی از مردم از برای
او حقوقی است .حاال ثواب ادای حقوق امام چهقدر است؟ پس بدان که
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یکسالم به امام کردن از روی اخالص افضل از جمیع عباداتی است که آنها
را نسبت به جمادات باید بکنی ،یا نسبت به نباتات باید بکنی ،یا نسبت به
حیوانات یا نسبت به مومنان ضعیف یا نسبت به مومنان کامل بکنی .ببین تو
به یکمورچه اگر نان بدهی تا اینکه به امام سالم کنی مثل هم خواهد بود؟
حاشا ،برابری نمیکند .و همچنین با اعمالی که با سایر حیوانات و سایر
اناسی و مومنان بکنی برابری نمیکند و در میان این اعمال صدهزار عمل
هست که برای همه وعده بهشت کردهاند پس ببین آن عملی که تو نسبت به
امام بکنی آن چه خواهد بود ،چه عظمت برای آن خواهد بود! به آن عملی
که برای برادران مومن کردی بهشت میدهند ،به آن عمل هم بهشت میدهند
لکن مثل هم نیست .به یکی نانی میدهند که از آن نان بهتری نیست ،به
یکی نان جو خشک میدهند و هم این و هم آن هر دو نان است .نام آن
بهشت است نام این هم بهشت است ،اما آن اعال درجات بهشت را دارد و
این یکی هم در بهشت جایی دارد .پس این اعمال که نسبت به امام بکنی،
این اعمال افضل جمیع اعمال تو خواهد بود .نه نماز و نه روزه ،نه حج ،نه
خمس ،نه زکات با این برابری نخواهد کرد .پس تا میتوانی سعی کن در
ادای حقوق امام خود و امام زمان شما حی است .فرض کن پادشاهی مثال
ناصرالدینشاه بالتشبیه شاه است و در تهران نشسته و حقوق دارد که نام او
را به تعظیم ذکر کنند ،خدماتی هست که نسبت به او باید ملتزم شد و بعمل
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آورد ،احکامی که کرده حقوق دارد و رعیت باید آنها را بعمل آورند
باوجودی که او را نمیبینند .همچنین حقوقی که نسبت به امام ما باید بعمل
بیاوریم از جمیع اعمال و عبادات ما افضل است قطعا .شما نوعا دانستهاید
الحمدهلل و اینقدر عارف شدهاید که ائمه تو مرده و زنده ندارند ،میفرمایند
ان میتنا اذا مات لمیمت و ان قتیلنا اذا قتل لمیقتل اگرچه به ظاهر میمیرند
لکن مرده ایشان مرده نیست ،زنده است .چهطور مرده است که پیش روی
جنازه خود میآید و جنازه خود را از حسنین میگیرد؟ امام مرده ندارد ،امام
کشته ندارد ،امام تو کشته او زنده است ،مرده او زنده است .و تو میدانی
که امام خواه مرده خواه زنده حاضر است و تو را میبیند بهتر از اینکه تو مرا
میبینی و من تو را میبینم .ماها را میبیند ،میدانی بر قلوب ما مطلع است،
بر حقیقت ما مطلع است ،نیتهای ما را میداند .میداند نیت که فاسد است،
نیت که صحیح است .پس چون امام تو حاضر است یکپاره حقی برای او
هست که باید آنها را بجا بیاوریم و آنها خدمتی است که برای دولت او
میکنیم ،مدح و منقبتش را ذکر میکنیم و دوستان او را دوست میداریم.
دیگر چه خدمت میشود به امام کرد؟ وقتی بناشد ما او را نبینیم نمیتوانیم
برای او خدمتی بکنیم لکن من این خدمتی را که دارم این است که نام نامی
او را در عالم پهن کنم ،بندگان او را ،تابعان او را دوست دارم ،خدمتها
نسبت به دولت او کنم .نوکرم برای او ،امر او را منتشر کنم .البته دانستی
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اینگونه اعمال افضل است از جمیع عبادات و طاعات .نه به خاطر یک
مقدس برسد که امشب نماز شب میکنم عبادت خدا میکنم ،مرا چهکار به
این کارها! همچو نیست ،خیالت میرسد آن بهتر است؟ بلکه آن نماز شب
تو و آن الحمد تو و آن قنوت تو و آن دعای تو و آن گریه تو آنها کجا و این
اشاعه امر ایشان و این اشاعه فضل ایشان برای مردم کجا؟ که انسان بایستد
با این کثرت منکری که هست و با این کثرت اعادی ،و کوشش کند،
جهادی است از همه جهادها بهتر .شهدای کربال یکساعت زحمت بر خود
گذاردند و برابر دشمن ایستادند و جنگ کردند تا کشته شدند ولکن دهسال،
بیستسال ،سیسال با مردم مرابطه کردن در مقامی که همه دشمن باشند با
آدم و اثبات فضائل این بزرگواران کردن و مال اگر تلف شود صبر کند ،اگر
زنش را از دستش بگیرند صبر کند ،بر جمیع این مصیبتها ،این افتراها ،این
تهدیدها ،این وعدههای قتل صبر کند .سیسال ،چهلسال در برابر دشمن به
اینطور بایستد دیگر جهاد چهطور چیزی است؟ پس کسی خیال نکند که
نماز شب کردن یا دعا خواندن یا روزه یا عملی از اعمال عبادات افضل
میشود از خدمت به دولت اسالم .همه آنها برای خدمت دولت است ،برای
اشاعه امر ایشان و فضائل ایشان است.
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اگر دانستی اینرا حاال خواهی فهمید که عمده حکایت کربال و اینکه آن
حضرت این امر را قبول کردند برای اشاعه دولت رسول بود ،برای این بود
که دولت اسالم را منتشر کنند ،برای این بود که ظلمت اعدا را خاموش کنند
چنانکه در زمان معاویه چنان ظلمت عالم را فرا گرفت که جمیع عالم تاریک
شد .نوشت به اطراف عالم که احدی از آحاد ذکری از علی بن ابیطالب
نکند و خیلی از روی زمین در تصرف او بود .نه خیالتان برسد معاویه شام
تنها را داشت بلکه ایران را داشت ،نجد و حجاز را داشت ،سند و هند و
ماوراءالنهر تا نزدیک چین ،از آنطرف مغربزمین تا نزدیک دریا ،از آنطرف
تا روم تا فرنگ ،جمیع اینها در تصرف معاویه بود .خیالتان نرسد حاکم شام
تنها بود ،خیر هزار و یک والیت که در زمان عمر گرفته شده بود همه در
تصرف او بود و حضرتامیر فرمود مالی اال الکوفه اقبضها و ابسطها چیزی
در دست من نیست مگر کوفه ،بازش میکنم و میبندم .حاال معاویه امرش
منتشر بود در عالم ،نوشت به اطراف عالم که احدی از آحاد مرخص نیست
فضائل علی بن ابیطالب را بگوید .قرار هم این بود که قول خلیفه حتم است،
اگر خلیفه بگوید برو سر خود را ببر ،باید ببری .این قدغن را که کرد احدی
جرأت نمیکرد که فضائل آنحضرت را بگوید .اگر کسی میخواست
یککلمه فضیلتی بگوید به کسی ،باید او را ببرد در خانه ،در سرداب از ترس
و دیگر گاه هست کنیزش سنی بود ،پسرش سنی بود ،باید برود آن تو ،در
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اطاق را ببندد و قسمش بدهد که جایی بروز نکند آنوقت بگوید مثال پیغمبر
فرموده علی منی بمنزله هارون من موسی اال انه ال نبی بعدی کار اینطور
شده بود .به این اکتفا نکرد نوشت به اطراف عالم که هرکس فضیلتی در
باب عثمان بگوید جایزه به او دهند ،از بیتالمال مواجب از برای او قرار
دهند ،تیول به او بدهند ،در مجلس حاکم او را معزز و محترم بدارند ،باال
بنشانند .از اینجهت آمدند برای عثمان حدیث جعل کردند که مثال عثمان
سگ فالنآقا است درست میکردند .حاال وقتی اهل طمع همچو حکمی
بشنوند ،این طالب غدار بیمروت ،این طالب علوم دینیه بنا کردند
جعلکردن .جعلها کردند ،چیزها گفتند ،هر روزی یکی میآمد که سمعت
فالنا عن رسولاهلل صلی اهلل علیه و آله و یقول مثال عثمان کلب اهل النار.
یکچیزی از برای او درست میکردند و میگفتند .آنقدر فضیلت برای
عثمان جعل شد که معاویه به تنگ آمد گفت بس است .آنوقت نوشت که
برای ابوبکر باید فضیلت ذکر کنند ،مواجب دادند و تیول دادند به همانطور
احادیث بسیار هم در فضیلت ابوبکر جعل کردند .گفت برای عمر فضیلت
جعل کنید و بگویید و گفتند و گفتند تا گفت بس است .آنوقت حکم کرد
که این احادیث را جمع کنند ،کتابچه بنویسند بدهند دست مردم ببرند در
مکتبخانهها برای بچه پنجساله و ششساله بخوانند که از روز اول این بچه
گوشتش و پوستش بر محبت عمر و ابوبکر (عثمان خل) سرشته شود ،آنها
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را در عالم منتشر کردند .باز آتش معاویه فرو ننشست ،گفت هرکس ثابت
شد شیعه است شهادتش را قبول نکنید ،وظیفهاش را قطع کنید ،او را بکشید.
مردم را متهم میکردند به تشیع و میگرفتند و میکشتند تا در جمیع بالد
اسالم یکنفر جرأت گفتن اینکه من شیعهام نداشت .یکدفعه عرض کردم
یکشخصی دختری چهاردهساله از او مرد ،این گریه بسیاری میکرد به او
گفتند دختری بیشتر نبود ،چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفت این به سن
چهاردهسالگی رسید و من جرأت نکردم به او بگویم تو از نسل فاطمه
هستی .ببینید چهخبر است که به دختر خودش هیچ نصفشبی جرأت
نمیکرده بگوید تو از اوالد فاطمهای؟
خالصه؛ به این اکتفا نکرد نوشت هرکس را به تهمت بگویند این شیعه علی
است او را بگیرند و بکشند .وقتی امر اینطور بشود که هرکس با هرکس
بد است به او میگویند تو رافضی هستی و او را بگیرند و ببرند و بکشند،
دیگر اثری میماند از تشیع؟ دیگر نامی از شریعت میماند؟ به این اکتفا نکرد
حکم کرد نباید کسی پیدا شود اسمش علی یا حسن یا حسین باشد .حاال
دیگر میماند چیزی در عالم؟ حضرت امامحسن هم اینطور که شد چاره
بجز اینکه مصالحه کند ندید ،ساکت شد .وانگهی که ناصر و معین نداشت،
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در مسجد رسولخدا رفت باالی منبر چهلنفر ناصر خواست پیدا نشد،
مصالحه کرد و رفت گوشهای نشست.
چه عرض کنم از بزرگی مصیبت امامحسن و این مصالحه حضرت امامحسن
از واقعه کربال هیچ کمتر نیست .از تو میپرسم که برود شخصی با نهایت
شجاعت مثل سیدالشهدا کسی به آن شجاعت در برابر دشمن شمشیر
بکشد ،هزارنفر را بکشد ،خون دل خود را فرو بنشاند ،این مصیبتش باالتر
است یا اینکه در مجلس معاویه دو زانو بنشیند و فحش به امیرالمومنین بدهند
و نتواند نفس بکشد؟ در حضور مبارک او سب کنند امیرالمومنین را و حسب
و نسب او را بگویند و او قادر باشد ولکن به حسب ظاهر مأمور به صبر
باشد و حاال خون دل بخورد .مثل عمروعاص فاسق فاجر کافر بنشیند برابر
او و فحش بگوید به امیرالمومنین و او صبر کند ،خیلی کار است! پس صبر
امامحسن از غضب امامحسین کمتر نیست.
حضرت سیدالشهدا چون مأمور بود به اظهار امر ،دید اثری از شریعت نماند،
نام امیرالمومنین گم شد ،فضائل گم شد ،کتب فضائل از میان رفت .حکم
کرد هرکس از صحابه است و تابع صحابه پیغمبر است بیایند امسال به مکه
حج کنند .قریب هفتصد نفر از صحابه و تابعین آمدند حج .حضرت
سیدالشهدا خیمه در منی زدند اصحاب را جمع کردند و تقیه هم نمیکردند.
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فرمودند شماها میدانید این طاغی یاغی ـ یعنی معاویه چه کرده است و
چگونه علی بن ابیطالب را و آثار نسل علی بن ابیطالب را و آثار نسل پیغمبر
را از عالم گم کرده؟ همه گفتند بلی میدانیم .فرمودند من از شما توقعی که
دارم این است که آنچه برای شما میگویم به یاد خود داشته باشید و ضبط
کنید و آنها را ببرید به شهرهای خود به هر کس ایمن از او هستید بگویید.
آنوقت بناکردند فضائلی که از پیغمبر از برای امیرالمومنین بود
فرمایشکردن .آیات قرآن را که در فضائل آن حضرت نازل شده بود فرمایش
کرد و خواند .هر فضلی را که میفرمودند ،میفرمودند فالنکس تو نشنیدی
که پیغمبر همچو فرمود؟ میگفتند چرا .بعد فرمود من توقعی که از شما دارم
این است که چون به بالد خود میرسید به هر کس ایمن از او هستید اینها را
بگویید .این خبر به معاویه رسید که حضرتحسین چنین کاری کردهاند.
عداوت او زیاد شد و روز به روز شدت عداوتش بیشتر میشد تااینکه وقتی
میخواست به درک برود وصیت میکرد به پسرش یزید ،در ضمن سخن به
سگبچه پسرش یزید رسانید که با فالن چه کن ،با فالن چه کن ،لکن تا
حسین در دنیا است خالفت بر تو گوارا نخواهد شد .باید حکما حسین را
براندازی ،نسلش را از عالم قطع کنی .اگرچه ظاهرا اینرا نگفت لکن مطلب
خود را در ضمن سخن حالی او کرد.
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خالصه؛ عرضم این بود که غرض سیدالشهدا از اینعمل همه همین بود که
نشر بکند امر دین را در عالم و آن ظلمت کفر معاویه را از عالم براندازد و
اینکار را کرد و دیدی که چگونه این اثر بر او مترتب شد .و الحمدهلل از
روزی که قبول کرد شهادت را و این واقعه روی داد ،یوما فیوما آثار اسالم
در عالم ظهور و بروز میکند .به هر والیت که میروی داستان حسین است
و اوضاع عزاداری در میان کافر و مومن ،سنیها عزاداری میکنند بلکه
هندوها اقامه عزای او میکنند همه بالد ،ترک به ترکی ،عرب به عربی ،هندو
به هندی در همهجا هر کس به زبان خود ،بهطور خود عزاداری میکند و تو
میدانی که شیوع شهادت به همین عزاداری و اجتماع شما است واال از میان
میرفت .سنیی به شیعهای گفت شما چرا اینقدر عزای حسین را بپا میکنید؟
جواب خوبی گفت .گفت از ترس شما است مثل اینکه حکایت غدیر را
انکار کردید اینرا هم انکار کنید ،پس ما هم همینطور بر سر و سینه میزنیم
تا اینکه این امر از عالم برنیفتد سبب اشاعه ما باشیم .واهلل بهطوری است این
امر شهادت سیدالشهدا ،و این عزاداری امری است که دین پیغمبر به همین
رواج میگیرد ،واهلل بهطوری است که فرنگیها دانستهاند که این امر ،امر
عظیمی است و فایدهای بر او مترتب میشود .پول میدهند ،خرجی میدهند
که بروند روضهخوانی کنند و به همین سبب است که امر شایع شده که
صدای غوغا که در عالم بلند میشود آن مذهبهای باطل میپرسند چهخبر
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است؟ میگویند مصیبت حسین است .حسین کیست؟ پسر پیغمبر است.
چهطور شده؟ یزید او را کشته .چهکار کرده بود؟ کاری نکرده بود ،جماعتی
که ادعا میکردند امت جد اویند او را بیسبب کشتهاند .دیگر چهکار
کردهاند؟ عیال او را اسیر کردهاند .تا اینکه این حکایت در عالم پهن شود،
در هر بلدی ،در هر مقامی این امر شایع شود ،بر همهکس این معلوم میشود
که سیدالشهدا حرفش این بوده که دین جدش را رواج بدهد ،یزید او را
کشته .آخر میپرسند یزید چهکاره بوده؟ بله ،خلیفه معاویه بوده .معاویه
چهکاره بوده؟ از جانب عثمان حاکم بوده .عثمان کی بوده؟ خلیفه عمر
بوده .عمر کیست؟ عمر بعد از ابوبکر خلیفه بوده .ابوبکر چهکاره بوده؟ بله،
بعد از آنیکه پیغمبر از دنیا رفت مردم جمع شدند ،اجماع کردند او را خلیفه
کردند و به جای پیغمبر نشانیدند و هنوز کفن پیغمبر از آب غسلش تر بود
که به امر او آمدند و در خانه پیغمبر را سوختند ،دخترش را زدند بهطوری که
طفلش سقط شد ،تازیانه بر او زدند ،سیلیاش زدند ،پسرعمش را ریسمان به
گردنش انداختند و به مسجد بردند .اینها را که مردم میشنوند میدانند که
اینها دشمن دین پیغمبر بودهاند و حق و باطل بر ایشان معلوم میشود.
مقصود این است که برای عزاداری شما ثوابها است حقیقتا و همین عزاداری
در حقیقت ادای حق سیدالشهدا است ،این در حقیقت اجابت است برای
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سیدالشهدا .آخر کمککردن و یاری چهطور چیز است؟ یکی کسی
میخواهد یککاری بکند ،مثال چوبی را میخواهد از زمین بردارد ،میگوید
مرا کمک کنید .چه میکنند؟ جمع میشوند تا اینکه آن چوب برداشته شود؛
هرکسی یککاری میکند .مثال یککسی میخواهد چاهی بکند میگوید
مرا کمک کنید .معنی این این است که یکی دول بگیرد ،یکی چرخ بگیرد،
هرکسی یککاری بکند تا به انجام رسد .حاال ببینیم آن پادشاهی که
میخواهد برود والیتی را بگیرد میفرستد به اطراف پیش سالطین که کمک
کنید مرا .یعنی چه؟ یعنی کمک کنید مرا که دشمن را تسخیر کنم و بر او
مسلط شوم ،فالنوالیت را تسخیر کنم ،هر غرضی که دارد .حاال شما
بگویید ببینم غرض سیدالشهدا از این عمل چه بوده؟ برای چه آمده بود به
کربال؟ شام را میخواهد تسخیر کند؟ کوفه را میخواهد بگیرد؟ یزید را
میخواهد مسخر کند؟ نه ،واهلل غرضش غیر از اینها است .پس وقتی که
استغاثه میکند در میدان و طلب یاری میکند ،برای دعوای با یزید نیست.
نه این است که میگوید کمک من کنید که من عمر سعد را مسخر کنم و
او را بکشم ،بلکه برای آن مطلبی که در نظر دارد طلب یاری میکند و
استغاثه میکند .یعنی ای حضرات کمک کنید مرا در اظهار امر رسولخدا،
کمک کنید مرا در اشاعه شریعت پیغمبر ،کمک کنید مرا در نجات خودتان
از آتش جهنم .پس وقتی میگوید هل من ناصر ینصرنا مقصودش از این ناصر
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یعنی آیا هست کسی که یاری بکند مرا که این دین را منتشر کنم؟ والیت
علی را منتشر کنم؟ من از برای دین به این صحرا آمدهام ،من برای همین
دعوا میکنم ،من برای دعوای عمر سعد نیامدهام این نه فخری برای من است
که عمر سعد را بکشم نه طالب اینم که ابنزیاد و یزید مسخر من بشوند.
من آمدهام مردم را نجات بدهم از جهنم .آیا کسی هست نصرت من کند هل
من موحد یخاف اهلل فینا آیا خداپرستی هست درباره ما از خدا بترسد؟ و ببیند
که نام ما گم شده و بترسد از خدا و نام ما را در عالم منتشر کند؟ این معنی
استغاثه او ،حاال این استغاثه دخلی به آن روز و به امر آن روز تنها ندارد بلکه
همیشه این استغاثه بلند است .پس هر وقت دعوت او به ما رسید ما باید لبیک
لبیک گویان اجابت کنیم .حاال لبیکگفتن ما این است که در مجلس ماتم
او حاضر شویم ،بر سر و سینه زنیم ،مثالب اعدای او را آشکار کنیم ،فضائل
اولیای او را بیان کنیم .اگر چنین کردیم آن حضرت را جواب گفتهایم هل
من ناصر ینصرنای او را .عرض میکنیم لبیک لبیک ای موال ،حاضریم در
نصرت تو و اجابت تو و اعانت تو .پس این اختصاصی به آنروز ندارد.
پس وقتی که استغاثه میکند ،برای این است که آیا کسی هست که نجات
خود را بخواهد ،بیاید نصرت دین خدا را بکند و جهاد در راه خدا بنماید؟
چراکه اعدا کأنه آثار اسالم را از میان برانداخته بودند و به همینجهت بود
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که حضرت سیدالشهدا پا فشردند برای اینکه آثار اسالم را تازه کنند و واهلل
اگر این معامله را نکرده بودند در این زمان ابدا اسمی از دین و آئین در میان
باقی نبود و راه نجاتی برای مومنین نبود .پس جمیع مصائبی که بر خود و
مال خود و اهلبیت خود و فرزندان خود وارد آورد برای نجات مومنین اولین
و آخرین بود و واهلل که تحمل اینهمه مصائب را هیچ پیغمبری نداشت و این
است که جمیع مصائبی که به ایشان وارد آمده پیش مصائب این بزرگوار
کوچک است از اینجهت است که باعث نجات کل امت مرحومه گشته
است.
خالصه؛ از آنچه گفتم تا حال دانستی که هیچ از این امری که در دست است
افضل نیست .این ادای حق سیدالشهدا است و بهقدری که امام افضل است
از مومنان ،ادای حق او افضل است از ادای حق مومنان و بهقدری که مومنان
از مسلمانان افضلند ادای حق مومنان افضل است از ادای حق مسلمانان و
بهقدری که امام بر مومنان شرف دارد ادای حق او افضل است از ادای حق
مومنان.
پس از آنچه عرض کردم خواهی دانست اجر این گریه را که از جمیع طاعات
و عبادات و خیرات و مبرات افضل است .همینکه در مجلس ماتم جمع
میشوید و یکقطره اشکی در این مصیبت میریزید در این اجتماع اشاعه
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امر رسول خدا میشود ،اظهار امر والیت امیرالمومنین میشود ،ابطال امر
ابابکر و عمر میشود و اظهار حقیت محمد و آلمحمد صلواتاهللعلیهم در
آن است .آنی که رفته توی جزیرهای تنها نشسته یکگوشهای عبادت میکند،
هرچه عبادت کند با اینکار برابری نمیکند .کفایت میکند برای اجر این
عمل اینکه میفرمایند که هرکس یکشعر بخواند و گریه کند و یکنفر را
بگریاند بهشت بر او واجب میشود .سهل است اگر تباکی کند ،خود را به
زور به گریه بدارد و خود را بر هیأت گریهکنندگان بدارد بهشت بر او واجب
میشود بهجهت آنکه باز اشاعه امر آن بزرگواران میشود .کدام نماز است
که تو خود را به هیأت نمازگزار بداری از تو قبول شود و بهشت بر تو واجب
گردد و کدام قرآن است که تو خود را به هیأت قرآنخوان بداری بهشت بر
تو واجب شود؟ پس واهلل هیچ امری به این نمیرسد و هیچ عبادتی با این امر
برابری نمیکند .چگونه نه؟ میفرماید نفس المهموم لظلمنا تسبیح و همه لنا
عباده همینقدر مهموم بشوی در این مصیبت آنوقت هر یکنفسی که
میکشی تسبیح خدا میشود .پس هیچ عبادتی نیست برای شما مثل این
عبادت .بلکه یکخاصیت دیگر دارد این عمل ،حاال گیرم فالنهمسایه
چادری بلند کرد و تو به جهت رو و ریائی که با او داری و خجالتی که از
او داری میروی آنجا به تکیه روضهخوانی برای ریا .اگرچه حاال برای خدا
نکردی آنجا هم برای رو و ریائی رفتی ،گیرم روضهخوان هم که رفت باال
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خجالتت شد دست خود را پیشرو گرفتی و گریه نکردی ولکن وقتی
میشنوی آنکلمه را که سنگ آمد بر پیشانی آن بزرگوار و تیر بر دهان مقدس
آن بزرگوار زدند دیگر آنوقت خودت بیاختیار میشوی .وقتی که ذکر
مصیبت میشود و تو قلبت آنوقت منقلب میشود آن دیگر دخلی به ریا
ندارد ،ثواب خودش را دارد نهایت تو برای ریا اینجا آمدی لکن وقتی که
قلبت منقلب شد که دیگر نمیتوانی ریا کنی ،بیاختیار گریه میکنی .گیرم
که غفلت تو را گرفته بود و گریهات هم نیامد ،همینکه تباکی کردی ،خود
را به گریه داشتی بهشت بر تو واجب شد .کدام عمل به از این؟ نماز همچو
نیست ،حج همچو نیست ،به کردن آنها به ریا آدم مشرک میشود لکن گریه
مشرکشدن ندارد .چهطور به ریا میتواند بکند آنچه جگر آدم را پاره پاره
میکند و میگدازد؟ دیگر ریا برنمیدارد ،دوست است طاقت نمیآورد
بشنود سر زینب برهنه بود ،بیاختیار بنا میکند به گریهکردن ،در اینجا چه
شرکی میشود؟
پس از آنچه عرض کردم به دلیل و برهان یافتی که این اقامه عزا و این نشر
فضائل و همچنین جمیع امر آلمحمد علیهم السالم چه مصیبتشان چه
فضائلشان اینها اعظم عبادات است و همین خود مصیبتشان فضیلتشان است.
آیا این فضیلت نیست که قادر باشد بر دفع دشمن و صبر کند و متحمل شود
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بر آن بالها و محنتها و مصیبتها؟ خدا میداند فضیلت است .پس این عزاداری
ذکر فضائل ایشان است و اعظم جمیع عباداتی است که در عالم میشود.
درجه عامل این عمل باالترین درجات است .این است ثواب گریه ،و گریه
بر این بزرگواران این ثواب را دارد .حاال ببین این گریه از روی معرفت باشد
چه خواهد بود ،و چهقدر ثواب خواهد داشت؟ و چهقدر فرق میکند با
گریهای که بیمعرفت باشد و الحمدهلل رب العالمین که شما میکنید و توفیق
یافتهاید بر این عبادت .اگر چه شما این زحمت را کشیدهاید اینجا آمدهاید،
قدمهای خود را بر چشمهای من گذاردهاید از راههای دور آمدهاید لکن
ثوابهای خدا برای شما مهیا است و آنها بسیار است .اجر همه شما بر خدا
است و اینها را خدا از راه فضل و جود خود به شما توفیق داده است به برکت
محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهماجمعین و از تصدق سر مشایخ
اجلاهللشأنهم و اناربرهانهم .پس دعا میکنیم و عرض میکنیم که خدا به
حق امام زمان درجات مشایخ ما را عالی و متعالی گرداند و ایشان را جزای
خیر عطا فرماید و ما را بر والیت و محبت ایشان ثابت بدارد و توفیق اینعمل
را بیش از این به ما عطا فرماید.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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*«موعظه اول سهشنبه  21 /محرمالحرام  1286 /هـ ق»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
اگرچه در عرض سال که این آیه شریفه را عرض میکردم تفسیر فارسی آن
را عرض کردهام و غالبی دانستهاند ولکن چون مجلس دیگر مجلسی است
و از هر جا اجتماعی است و بسیاری نشنیدهاند ،باز تفسیر فارسی آیه را باید
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عرض کرد .و این را هم باید دانست که این خدا که حرف میزند حرفی
است حقیقی و حرفی است که باید اعتنا به حرف خداوند عالم کرد ،نه اینکه
بشنوید یک چیزی علی الرسم ،قصهای است ،حکایتی است ،بلکه خداوند
عالم شما را از عدم به عرصه وجود آورده و هر زمان که بخواهد از وجود
باز به عدم میبرد و در زمانی که هستید شما را از حالی به حالی میگرداند
و زمام اختیار جمیع احوال شما در ید قدرت او است .حاال این خدا چنین
میفرماید که من شما را از برای عبادت آفریدهام ،برای این شما را نیافریدهام
که بخورید و بیاشامید و کفران نعمتهای مرا کنید .مثل سایر حیوانات چرائی
بکنید و آخراالمر هم بیفتید و بمیرید و خاک شوید .برای این من شما را
نیافریدهام بلکه جن و انس را برای این آفریدهام که مرا بپرستند .عبادت به
معنی بندگی است ،یعنی آنچه آقا میگوید بنده امتثال کند و فرمان ببرد واال
اگر امتثال فرمان نباشد بندگی نیست و رسم بندگان چنین نیست .پس اگر
امتثال فرمان آقا بکنیم بندهایم و اگر امتثال فرمان نکنیم ادعای آزادی
کردهایم اگرچه در حقیقت بندهایم .یکمو از تن ما بدون مشیت خدا ،بدون
امر خدا و حکم خدا از جای خود حرکت نمیکند لکن ما خود خیال
میکنیم که آزادیم و به غلط ادعای آزادی میکنیم .پس هر کس فرمان ببرد
و به دلخواه خود حرکت نکند این بنده است .عالمتش این است که به بنده
میگویی چرا اینجا را جاروب کردی؟ میگوید آقایم گفته .اگر به او بگویی
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چرا اینجا را آب پاشیدی؟ میگوید آقایم گفته .چرا رفتی به بازار؟ میگوید
آقایم گفته .ولکن آزاد آن کسی است که به او میگویی چرا اینجا نشستی؟
میگوید دلم خواست .چرا فالن غذا را خوردی؟ میگوید دلم خواست .در
هر کاری میگوید دلم خواست.
اصل مسأله را میخواهیم بفهمیم به جهت آنکه انسان هر چیزی را ،هر کاری
را خوب است از روی تفکر و شعور بکند .خوب بگو ببینم تو چهکارهای
که هر کاری که میکنی میگویی دلم خواست؟ من و تو چهکارهایم که
چنین باشیم؟ اگر بندهایم که عالمت بندگی آن است که به او میگویی چرا
اینجا نشستهای؟ در جواب میگوید خدا مرا اذن داده ،بگوید پیغمبر صلی اهلل
علیه و آله که از جانب خدا بود فرمان داده و اذن داده .و اگر به او بگویی
چرا فالن غذا را خوردی بگوید پیغمبر صلی اهلل علیه و آله فرمان داده ،چرا
سفر رفتی؟ پیغمبر صلی اهلل علیه و آله اذن داده .چرا چنین کردی؟ آقایم
چنین حکم فرموده .این عالمت این است که این بنده است و اگر به او
میگویی چرا چنین کردی؟ میگوید دلم خواست ،من همچو میدانم .یا
آنکه این برای من بهتر است ،یا میلم به این بیشتر است ،این عالمت ادعای
آزادی است و هرکس ادعای آزادی بکند از خدا منقطع خواهد شد و در این
والیت و مملکت دیگر نمیتواند زیست کند به سالمتی .از حاکم والیت
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که خودش بندهای است کسی اگر منقطع شود دیگر در آن والیت نمیتواند
زیست کند و سالمت باشد پس چگونه از خداوند عالم میتوان منقطع شد
و میتوان در ملک او راه رفت به سالمتی؟ پس هرکس منقطع از خدا شد
دیگر ممکن نیست که در ملک خدا به سالمت زیست کند .سالمتی دنیا و
آخرت را اگر کسی میخواهد باید عبد باشد .عالمت بندگی عبد این است
که جمیع حرکات و جمیع سکون باید به سندی از امر موالی تو باشد و به
یک مستندی از فرمایش موالی تو باشد .اگر غیر از این شد و سندی از
موالی خود نداری ،این عالمت این است که ادعای آزادی داری.
پس از اینجا بیاب اگرچه بیرون میرویم از مطلب لکن اینجا جایش رسیده
و باید عرض کنم .پس از اینجا بدان که متمسک به دین خدا نیستند جز
شیعیانی که تابع آثار آلمحمدند علیهم السالم و در هر امری سندی از
فرمایش امام خود دارند .بجز ایشان عبدی نیست و عبد ایشانند و صاحبان
رأی و هوی و ظنون و اجتهادات و کسانی که به رأی خود در دین خدا حکم
میکنند ،اینها ادعای آزادی دارند ،ادعای نبوت کردهاند ،ادعای الوهیت
کردهاند ،ادعای رعیتی نکردهاند .پس شیعه هرچه میکند و هرچه میگوید
باید به سندی از امام خود باشد.
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باری؛ میفرماید ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون من خلق نکردم جن و
انس را مگر برای اینکه مرا عبادت کنند .ماارید منهم من رزق و ماارید
انیطعمون یعنی من این خلق را که آفریدهام نه برای این آفریدهام که جیره و
مواجبی به من بدهند ،جیره و مستمری به من بدهند ،هی کاسبی کنند و به
من بدهند مثل آن محتاجانی که هی غالم و کنیز میخرند و آنها را به کسب
مینشانند ،به آنها میگویند ماهی دهتومان ،پنجتومان به تو میدهم تو برو
کاسبی بکن ،به قدر قوت خود بردار و باقی را بیاور به من بده .حاال خدا
میفرماید من خلق نکردهام شما را که شما بنشینید و کسب کنید و برای من
تحصیل مال کنید و به من منفعت برسانید و ماارید انیطعمون و من شما را
به جهت این نیافریدهام که به من صدقه بدهید ،گاهگاهی به من اطعام کنید.
نه برای جیره و مواجب و مستمری شما را آفریدهام و نه برای اینکه گاهگاه
به من چیزی بدهید ،نه بطور استمرار محتاج به شما هستم و نه گاهگاه
محتاج به شما هستم .ان اهلل هو الرزاق ذوالقوه المتین خدا است رزاق همه
شماها .کسی که شما را از عدم به وجود آورده و حرکات و سکون شما را
از عدم به وجود آورده ،جمیع ارزاق شما را او به شما میرساند ،او محتاج
به شما نیست شما محتاج رزق اویید .ان اهلل هو الرزاق او رزاق است برای
خلق خود ،ذوالقوه او است ،صاحب قوت و قدرت او است که در او ضعفی
نیست که او کمک از شما بجوید و استعانت بجوید در معیشت و گذران
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بلکه او را حاجت به معیشت و گذران نیست ،معیشتآفرین احتیاجی به
معیشت ندارد و او صاحب قوت و قدرت است و قوت و قدرت آفرین،
احتیاجی به قوه و قدرت خلق ندارد .متین و محکم است ،در او فتوری راه
نمییابد خداوند عالم تغیر و تبدل در ذات او نیست ،تغیر و تبدل در صفات
او نیست ،تغیر و تبدل در افعال او برای او نیست .پس خداوند عالم رزاق
شما است و او است صاحب قوت و صاحب قدرت و او است محکم و
متین.
این تفسیر فارسی آیه بود که عرض کردم و در ایام سال در تفسیر این آیه که
بطور تفصیل میخواستم کلمهکلمه این آیه را شرح کنم تا چون کلمات این
آیه معلوم دوستان شد آن کلمات را به هم بچسبانند و مطلب را از آن بیرون
آورند .کلمهکلمه آیه را در ایام سال عرض کردم تا اینکه رسید به اینجا که
ماارید منهم من رزق سخن در کلمه رزق بود که رزق چهچیز است و تحقیق
این را میکردیم که رزق کدام است و رزق چه چیز است معنی رزق را به
قدری که میشد و ممکن بود در مجالس عامه از برای عوام خلق بگویم
گفتم ولکن در معنی رزق که میخواستم بگویم بنیاد سخن گذاردم و آن
بنیاد را باید حاال عرض کنم و به اتمام برسانم و آن بنیاد این بود که عرض
کردم ملک خدا چهار رکن دارد ،جمیع آنچه در این ملک است چهار رکن
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دارد ،یعنی چهار نوع است .جمیع آنچه در این ملک است ،جمیع ماسویاهلل
از چهار نوع بیرون نیست و این چهار نوع و چهار قسم یکی نوع خلق است
و یکی نوع رزق است و یکی نوع حیات است و یکی نوع موت است .یعنی
به هرچه در ملک خدا نظر میکنی یا این است که از باب خلق و ایجاد است،
یا این است که از باب رزق است ،یا این است که از باب حیات است ،یا
این است که از باب موت است .از این چهار قسم آنچه در ملک خدا است
بیرون نیست از اینجهت فرمایش فرمودهاند ائمه طاهرین صلواتاهلل
علیهماجمعین عرش خداوند عالم چهار رکن دارد و عرش را فرمودهاند به
معنی ملک خدا است الرحمن علی العرش استوی یعنی علی الملک استوی.
عرش خدا معنیش ملک خدا است ،اگرچه آسمان نهم را هم عرش میگویند
لکن این یکمعنی از معنیهای عرش است واال عرش سلطان آن عرشی که به
سلطنت در او قرار میگیرد ،آن تمام ملک او است اگرچه در آن عمارتی که
قرار میگیرد ،آنجا مخصوص خود سلطان است و نور او و بهای او و جالل
او و جمال او در آن موضع بروز کرده است و آن موضع مخصوص را عرش
سلطان و عریشه سلطان میگویند ولکن چنانچه برای سلطان در آن عرش و
در آن عریشه ظهوری است ،همچنین برای او در تمام ملک ظهوری است.
امر او در ملک منتشر است ،حکم او در ملک جاری است .پس عرش سلطان
و عریشه سلطان و خانه سلطان جمیع این مملکت است و سلطان در همه
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این خانه ظاهر و متجلی است .و همچنین خداوند عالم اگرچه قدرت خود
را در این آسمان نهم جلوه داده ،تفصیل آن جلوه و انتشار آن در تمام ملک
او و مملکت او است اگرچه از آنجا صادر میشود .مثل اینکه فرمایشات
سلطان و احکام سلطان از آن تاالر بیرون میآید و همه امر و حکم از تاالر
بیرون میآید ،ولی در تمام ملک او ظاهر میشود و مفصل میگردد .مثال اگر
سلطان امر کند که فالن را بکشید ،همینکلمه که از تاالر بیرون آمد .دیگر
آن بستن و آن کشتن و آن تفصیلها در مملکت میشود .اگر فرمان دهد که
به فالن ،فالنچیز را بدهید ،همین کلمه را که گفت و از تاالر بیرون آمد،
تفصیلش در ملک ظاهر میشود .پس آنچه در ملک است از تاالر بیرون آمده
نهایت محلش در ملک است و در ملک ظاهر میشود .و همچنین احکام
خداوند عالم جلشأنه از عرش به فرش میآید لکن مجمل آن در عرش است
و تفصیل آن در فرش ظاهر میشود و در سایر ملک ظاهر میشود .پس آسمان
نهم عرش خدا است ولکن عرش بزرگ خدا و عرش مفصل خدا و خانه بسیار
بزرگ باطول و تفصیل خدا ،آن جمیع ملک خدا است .و چنانچه عرش خدا
که این آسمان نهم باشد چهار رکن دارد این ملک هم چهار رکن دارد ولی
ارکان این عرش که آسمان نهم است مجمل است و ارکان عرشی که کل
ملک است مفصل است .و همه تفصیلها توی ملک خدا است و آن ملک
چهار رکن دارد و در کل ملک خدا چنانکه عرض کردم رکن خلق است و
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رکن رزق است و رکن حیات است و رکن موت است .و اشاره به این
ارکان است آنچه خدا در قرآن خبر داده است که اهلل الذی خلقکم ثم رزقکم
ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه
و تعالی عمایشرکون یعنی خدا شما را خلق کرده و خدا شما را رزق داده و
خدا شما را حیات بخشیده و خدا از شما آن حیات را سلب میکند .پس این
چهار رکن که عرض کردم چهار رکن این ملک است و آن وقتی که بنیاد
سخن کردیم در ایام سال این بیان را در آن ایام میکردیم و رکن خلق را
بیان میکردیم و رکن رزق را بیان میکردیم .اگر این بیان را نمیکردیم ،و
اگر این بنیاد را نمیگذاردیم مقام رزق و محل رزق معلوم نمیشد ،لکن
چون بنیادی گذاردهایم همان بنیاد را به انجام میرسانیم.
و رکن سیوم رکن حیات است ،حاال این حیات یعنی چه؟ معنی این حیات
را باید فهمید مسأله مشکلی است پس انشاءاهلل شرح میکنیم حیات را و
حقیقت حیات را و باطن حیات را .و اصل حیات فارسیش به معنی زندگی
است .مسلم است که حیات به معنی زندگی است ولکن آن زندگی که پیش
از آن مرگ باشد و بعد از آن مرگ باشد و در اثنای آن زندگی آلودگی به
مرگ باشد ،جمیع این امراض و این ناخوشیها و فقدان چیزها ،جمیع این
هموم و غموم ،جمیع اینها آلودگی به مرگ و نیستی است ،هستی خالص
صفحه | 269

نیست .پس این حیاتی که هست از برای این مردم همه حیاتی است که پیش
از آن مرگ بوده و بعد از آن مرگ خواهد بود و در این اثنا هم آلوده به مرگ
است ،مخلوط به مرگ است و مخلوط است به ناداری و نابودی .و اشاره به
این کرده خداوند عالم در قرآن که میفرماید کیف تکفرون باهلل و کنتم
امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون چگونه کافر میشوید
و حالآنکه اول مرده بودید ،شما را زنده کرد .باز شما را خواهد میرانید.
پس این حیاتی که شما میفهمید ،این حیات صرف خالص و حیات حقیقی
نیست بلکه برای هیچ مخلوقی حیات حقیقی نیست مگر برای ذات پاک زنده
دائم که خداوند عالم باشد جلشأنه .این است که خدا را توصیف میکنی
به حی قیوم .خداوند عالم است حی قیوم که او را یا حی یا قیوم و هو الحی
القیوم میگویی یعنی زنده و برپا؛ زنده و دائم برپا است و امور به ایستادگی
او به انجام میرسد و ایستادگی در هر مقام میکند.
باری؛ مقصود این است که حیات خالصی که پیش از آن مرگ از برای او
نبوده و بعد از آن مرگ برای او نخواهد بود و در اثنایی که هست آلودگی به
مرگ برای او نیست ،یعنی چه؟ یعنی دارای هر کمالی است و هیچ کمالی از
او فوت نمیشود .همچنین حیاتی مخصوص خداوند عالم است جلشأنه.
این است که حیات صفت ذاتی خدا است و حیات مخصوص خدا است .پس
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خداوند عالم اصل حیات است و خداوند عالم حقیقت حیات است و جمیع
ماسوی هیچکس را از خود حیاتی نیست .انک میت و انهم میتون تو میتی
ای محمد ،وحی رسید به پیغمبر صلی اهلل علیه و آله که انک میت و انهم
میتون تو مردهای و جمیع خلق مردهاند .نمیگویم بعد از این خواهی مرد
بلکه انک میت تو حاال هم مردهای ،تو از خود حیاتی نداری و جمیع ماسوی
به تنهایی خودشان از خودشان در نزد خودشان هیچکس را حیاتی نیست و
همه میتند این است که فرموده کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل
و االکرام جمیع آنچه در صفحه امکان است فانی است اگرچه دارند راه
میروند ،فانیند و میتند .مثلش را میخواهی بدانی فرض کن بندهای داری به
او هزار تومان میدهی ،جامه هم در برش دارد ،شکمش هم سیر است .حاال
این بنده از خودش عریان است اگرچه جامه در تن دارد .و اگرچه هزار تومان
پول دارد لیکن از خودش فقیر است ،از خود چیزی ندارد .پول او و جامه او
و سیری او و جمیع آنچه دارد مال غیر است .مالک نمیشود بنده چیزی را،
هرچه دارد مال آقاش است .پس پیغمبر صلی اهلل علیه و آله اگرچه دارد روی
زمین راه میرود ولکن خدا به او میفرماید انک میت حیات تو مال دیگری
است ،تو میتی و انهم میتون هرکس روی زمین است میت است ،هیچ ندارد
از خود .تو میت هستی و ایشان میتند .ایشان مال دیگری هستند و تو مال
دیگری هستی .و چنین است؛ ببین اگر آفتاب به زمین خطاب کند و بگوید
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تو ظلمتی و ظلمانی ،راست گفته .اگرچه حاال روشن است لکن آفتاب به او
میگوید تو از خود ظلمتی و ظلمانی و تاریکی .اگر باورت نمیآید روی
خود را از تو میگردانم ،ببین چگونه هیچ نداری! پس راست گفته .در میان
ظهر اگر آفتاب به زمین بگوید تو ظلمتی و ظلمانی حق گفته است و راست
گفته است .این است که خدا میفرماید کل من علیها فان یعنی جمیع آنچه
به زمین امکانند همه فانی هستند ،زیراکه از خود هستی ندارند .انک میت و
انهم میتون تو مردهای ای پیغمبر و جمیع خلق مردگانند ،هیچکس حیات
ندارد .پس وقتی چنین شد همه از انعام خدا زندهاند.
اینها که عرض میکنم دو خاصیت دارد :یکی آنکه میشنوی علمی برای تو
زیاد میشود لکن اگر این علم را به آن عمل نکنی وبال از برای تو میشود و
تو را هالک میکند و تو را به جهنم میبرد .وقتی این علم درجات بهشت
میشود برای تو که به مقتضای این عمل کنی .مگو که عمل کرده و میکنم،
نه چنین است .کسی که بخل او را بر این بدارد که زکات مال و خمس مال
خود را ندهد چگونه چنین کسی مال را مال خدا دانسته؟ و کسی که این
اعضا و جوارح خود را در طاعت قلیلی که او را به آن امر کردهاند صرف
نمیکند چگونه چنین کسی ادعا میتواند بکند که هستی من از خدا است؟
دروغ میگوید ،الفاظی است بیمعنی .هرکس مال را مال خدا دانست صرف
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در راه خدا میکند ،هرکس هستی خود را مال خدا دانست صرف در راه
خدا میکند .مال مردم مال مردم است به تو چه؟ مال خدا باید در راه خدا
صرف شود ،دخلی به تو ندارد .امروز کار شما خیلی آسان است به جهت
آنکه خدای روف رحیم ،ضعف بنیه شما را که دیده بر شما ترحم فرموده و
این است که مسامحه در امور با شما میکند واال یکیک این معاصی ،هر
یکیش را که بشکافی در نظر حکیم شرک است ،شرک به خدا است.
یکیک این معاصی را که بشکافی ادعای الوهیت است ،ادعای آزادی است،
ادعای خودسری است ،یاغیگری است .یاغی این پادشاه مشرک است به
این پادشاه .پس در حقیقت در نظر عارفان ،در نظر حکما جمیع این امور
شرک میشود .این است که خدا در قرآن میفرماید و مایومن اکثرهم باهلل
اال و هم مشرکون یعنی اکثر آنانی که ایمان میآورند به خدا مشرکند .و
توحید حقیقی حقیقی برای کسی حاصل نیست مگر برای معصوم که او
توحید حقیقی دارد .این است که لقب افتخار را خدا به ایشان داده و در حال
تشهد امر کرده که به آن لقب او را بخوانند .سالطین به امنای دولت خود
القاب میگذارند ،عالیجاه ،رفیعجایگاه .همچنین خدا هم لقب داده به
پیغمبران خود و آنها را عبد نامیده .و اذکر عبدنا ایوب ،و اذکر عبادنا ابرهیم
و اسمعیل و اسحق وهکذا در بسیاری از دعاها ،در تشهد نماز هم گفته بگو
اشهد ان محمدا عبده و رسوله این عبد و عبودیت مقام خطیری است و چون
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این لقب اعظم القاب بوده خدا به او داده .به جز انبیایی که بودهاند و به جز
معصومینی که بودهاند ،حقیقت عبودیت را کسی جز ایشان نداشته ،اینهای
دیگر عبودیت حقیقی نیست .عبودیت نیست من و تو همان ادعای عبودیت
میکنیم نه عبودیت و بندگی .چه بندگی که مضایقه میکنیم چشم خود را
از اینکه در راه خدا نظر کنیم ،مضایقه میکنیم گوش خود را از اینکه در راه
خدا چیزی بشنویم ،مضایقه میکنیم پای خود را از اینکه در راه خدا قدمی
برداریم ،مضایقه میکنیم مال خود را از اینکه در راه خدا انفاق کنیم .معنی
عبادت و بندگی آن است که تو هستی خود را و حیات خود را مال خدا
بدانی ،محیا و ممات خود را هلل و فیاهلل بدانی و جمیع ملک را از برای او و
مخصوص او بدانی .پس اگر چنین شد و این حقیقت در شخصی پیدا شد
هیچچیز خود را مضایقه نمیکند از انفاق آن در راه خدا.
چون روز اول است و نزله کردهام و زکام هم دارم و سخن به اینجا رسیده
مختصرش میکنم .پس از این جهت پیغمبران خود را و معصومین خود را
عباد فرموده و آنها را عبد خود نامیده چراکه آنها عبودیت را به انجام
رسانیدهاند .و اما سایران عبودیت را با ادعای آزادی مخلوط کردهاند .پس
از این است که عبودیت حقیقی مخصوص معصوم است .پس آنهایی هم که
در درجات عصمت تفاوت دارند ،در درجات عبودیت تفاوت دارند .پس آن
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پیغمبرانی که ترک اولی از ایشان سرمیزد همانقدر در عبودیت نقصان
داشتهاند و آن پیغمبرانی که ابدا ترک اولی از ایشان سر نمیزد ایشان
عبودیتشان کاملتر است .پس از اینجهت کاملترین عبادتها و حقیقیترین
عبادات عباداتی است که محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهماجمعین
کردهاند .این چهاردهنفس مقدس حقیقت عبودیت را دارند این است که اسم
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله عبداهلل است .در قرآن میخوانی که فرموده انه
لماقام عبداهلل یدعوه کادوا یکونون علیه لبدا میفرماید تبارک الذی نزل
الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا .این چهاردهنفس مقدس حقیقت
عبودیت را دارند ،و جمیع عباداهلل یعنی پیغمبران و جمیع معصومان از شعاع
این عباداهللاند و عبد خدا شدهاند به جهت آنکه از نور این چهارده عبدند.
آیا نمیبینی عکس آفتاب را در آئینه گرد است چون آفتاب گرد است،
درخشان است چون آفتاب درخشان است ،زرد است چون آفتاب زرد است.
زیراکه از نور آفتاب است ،اما
میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمان است

صفحه | 275

همچنین انبیا چون از نور عباداهلل الصالحین که ائمه طاهرینند سالماهلل
علیهماجمعین خلق شدهاند همه عباداهللاند لکن عبودیت ایشان بهقدر قابلیت
ایشان است ،عبودیت ایشان در زمین است و عبودیت محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهم در درجه اعلی است و بطور حقیقت است و چون در
حقیقت همه این بزرگواران یکی هستند چنانکه در زیارت جامعه میخوانی
اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده میفرماید اولنا محمد اوسطنا
محمد آخرنا محمد و کلنا محمد جمیع ایشان یکنورند .انا و علی من نور
واحد .حضرتامیر فرمودهاند انا محمد و محمد انا اینها همه یکنورند.
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله فرمود حسین منی و انا من حسین اینها همه
یکنورند و یکروحند و یکطینتند ولکن چون این یکنور کماالت بسیار
داشت و از برای این یکنور صفات عظیمه بود خواستند به هر صفتی در
ملک خدا ظاهر شوند و هر صفتی را بطور کمال ابراز دهند این است که این
یکنور به صورتهای متعدد ظاهر شد .گاهی به صورت اصطفا درآمد و
محمد مصطفی شد ،گاهی به صورت ارتضا درآمد و علی مرتضی شد ،گاهی
به صورت اجتبا درآمد و حسن مجتبی شد ،گاهی به صورت عبودیت درآمد
و ابیعبداهلل شد ،گاهی به صورت سجود درآمد و سید ساجدین شد و
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همچنین در هر صورتی از صورتها به کمالی از کمالها بروز میکند .پس آن
وقتی که به صورت ابیعبداللهی ظاهر شد وقتی بود که خواست کمال
عبودیت را و حقیقت عبودیت را در ملک خدا ابراز دهد.
عرض کردم عبودیت حقیقی پیش ایشان است ،عبودیت حقیقی آن است که
مخلوط به آزادی نباشد ،اگر یکمو مخلوط به آزادی شد در بندگی نقصان
پیدا میشود .ببین غالم تو یکغاز از آن هزار تومان را که به او دادهای اگر
مال خود بداند در بندگی ناقص است ،اگر یکمو از جامهای که به او دادهای
مال خودش بداند در بندگی ناقص است ،بهقدر همین یکمو و بهقدر همین
یکغاز ادعای آزادی کرده است و ادعای آزادی ادعای آقایی است .آقا آزاد
است دیگر جمیع ماسوای آقا بنده آقا هستند .پس بهقدر یکمو اگر چیزی
را مال خود دانست ادعای آزادی کرده ،پس بهقدر همان یکمو شرک در
بندگی خود دارد ،و همانقدر مشرک شده و تو میدانی که محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهماجمعین حق عبودیت را بجا آوردهاند ،تمام عبودیت و حق
عبودیت را بجا آوردهاند .خداوند در قرآن به ایشان فرموده فاتقوا اهلل حق
تقاته ای آلمحمد شما حق تقوی را پیشه کنید و به دیگران فرموده فاتقوا اهلل
مااستطعتم آنقدر که میتوانید تقوای خدا را پیشه کنید .به آلمحمد فرموده
اتقوا اهلل حق تقاته حق تقوی را شما باید پیشه کنید به جهت آنکه معذور
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نیستید .شما در مقامی هستید که میتوانید بندگی کنید حق بندگی را،
زیراکه اصل عبودیت برای شما است .پس چون برای محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهماجمعین است اصل عبودیت ،پس ایشان یکمو شریک در
بندگی خود برای خدا قرار ندادهاند اما سایرین هرکس بهقدر آنچه خود را
داخل کرده اگرچه یکمو باشد همانقدر عبودیتش ضعیف است ،همانقدر
ادعای آزادی کرده است.
خالصه؛ چون آن یکنور باید به کمال عبودیت بروز کند و کمال عبودیت
در این بود که دیگر هیچ برای خود نگذارد و از برای خود نخواهد و این در
همه نمیشد زیراکه اگر هر چهاردهنفر بنا بود که مثل یکی از آنها خود را
پامال کنند و با خاک یکسان کنند و تمام کنند درست نمیآمد و این نور از
عالم منقطع میشد .لکن در یکجلوه از آن چهاردهجلوه به کمال عبودیت
جلوه کرد پس در جلوه ابیعبداللهی که مقام حسین باشد چنان ظهور به
عبودیتی کرد که اولین و آخرین و جمیع انبیا و مرسلین هیچکس به اینطور
جلوه نکرده بود و این عبودیت را از برای خود قرار نداده بود .بر کدام پیغمبر
این حالت گذشته؟ گیرم حضرت زکریا را اره بر فرق گذاردند و او را دونیمه
کردند ،کجا دید مصیبت مثل علی اکبری را کجا دید مصیبت مثل علی
اصغری را و کجا در راه خدا داد اینطور اوالد و اقربا و خویشان و اصحاب
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و اموال و زنان خود را؟ گیرم اسماعیل صادقالوعد را زندهزنده پوست کندند
سر و صورت او را ،گیرم یحیی را از برای یک دختر زانیه سر بریدند ،لکن
کی به این حالت او را پامال سم ستور کردند؟
چیزهای دنیا را باید بهطور تعقل گفت و بهطور تعقل شنید نه اینکه چیزی
علیالرسم من بخوانم و شما بشنوید که آن حضرت را پامال کردند و تعقل
نکنید .آخر فکر کنید که این قشون که در کربال بودند اقل آنچه ذکر شده
سیهزار قشون بوده و سیهزار قشون اگر در یک بیابانی باشند شما میدانید
که این سیهزار قشون یکیک نمیشود هر یکیشان برای خود در گوشهای
برای خود باشند و متفرق باشند .معلوم است اینها در کربال جمع بودند و در
یکمیدان حاضر بودند ،پس صفوف همه به هم متصل بودند ،قشون همه به
هم متصل بودند ،اینها معلوم است .حاال فکر کن ببین وقتی که جوالن
میکنند این قشون ،و حرکت میکنند این قشون ،ببین از سم این اسبها
چگونه غبار به هوا باال میرود! دوتا بچه سر کوچه بازی میکنند گرد و
غباری میشود که هوا تاریک میشود و چشم چشم را نمیبیند ،کسی این
طرف کوچه باشد از آن طرف کوچه کسی را نمیبیند .حاال سیهزار اسب
و قشون در یکجا که حرکت کنند و به جنبش بیایند ،ببین چه غباری
میشود! اینکه غبار آن صحرا که تاریک کرده بود صحرا را و البته چشم
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چشم را نمیدید .حاال سیدالشهدا صلواتاهلل و سالمهعلیه در همچو قشونی
دعوا میکند و یکتن تنها هم که هست ،بعد از اینکه در میان این جماعت
از اسب سرنگون شد ،در توی این غبار ،در توی این جوالنگاه ،ببین از برای
او چه میگذرد؟! پس البته اسبی میگذرد و سم را بر چشم مبارک او
میگذارد و اسبی میگذرد و سم را بر سینه و قلب او میگذارد و بر قلم
دست و پای او میگذارد .و کسانی که دویدن اسب را و حرکت اسب را
دیدهاند میدانند که اسب در حال دویدن ،ضرب دست او به زمین و ضرب
پای او به زمین بیشتر است از وقت راهرفتن .خاک بر سر من از آن وقتی که
دست اسب بر او آمد ،پای اسب بر او آمد ،آیا چه بر او گذشت؟ آنچه از
زیارت حضرت حجت بر میآید آن بزرگوار را دومرتبه پامال کردند :یک
پامالی آن بود که در اولی که از اسب سرنگون شد ،توی آن گرد و غبار او
را ندیدند و اسبها را بر بدنش دوانیدند .به فدای بدن طاهر آن بزرگوار که
پامالنشده در روی اسب آن را ریز ریز کرده بودند و زخمهای عظیم بر او
وارد آورده بودند .و یکمرتبه دیگر بعد از آنی بود که آن بزرگوار را شهید
کردند .ابنسعد ملعون ندا کرد در میان لشکر که «من ینتدب للحسین» یعنی
داوطلب میخواهم ،کسی را میخواهم داوطلب شود حسین را پامال کند.
دهنفر داوطلب شدند و آمدند و اسبهای خود را سوار شدند و بخصوصه بر
روی جسد آن بزرگوار دوانیدند و بدن مبارکش را پامال کردند .پس به فدای
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عبودیت آن بزرگوار شوم که وجود خود را چنین نیست و نابود کرد و با
خاک چنان یکسان کرد که از خود دیگر چیزی باقی نگذاشت ،اصحاب
خود را و اوالد خود را و زنان خود را داد ،عزت دنیا را داد ،هرچه داشت
داد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه دوم چهارشنبه  22 /محرمالحرام  1286 /هـ ق»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
دیروز عرض کردم که عرش خداوند عالم جلشأنه چهار رکن دارد و عرض
کردم که عرش محل ظهور سلطنت او است پس از اینجهت از برای عرش
معنیهای بسیار است ،هرجایی که محل ظهور سلطنتی از خدا است عرش
خدا است .پس از آنجمله تمام ملک است که ظهور سلطنت خداوند عالم
جلشأنه در تمام ملک میشود ،ملک را عرش خدا میگویند .و به این معنی
آیه نازل شده که الرحمن علی العرش استوی یعنی خداوند عالم ،خدای
رحمان بر عرش مستولی است ،یعنی بر ملک خود مستولی است و عرش
میگویند و به یک معنی آسمان نهم را میخوانند بنابر آنکه آن اولخلقی است
که ظهور عظمت خدا و ظهور سلطنت خداوند عالم در آن شده .پس به این
اعتبار آن عرش خدا شده و ظهور قدرت خدا اول در عرش میشود یعنی در
آسمان نهم و از آن به سایر ملک میرسد .پس در عرش بهطور اجمال و بهطور
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اختصار بروز میکند و در ملک بهطور تفصیل ظاهر میشود چنانکه دیروز
مثل آن را عرض کردم که عرش که آسمان نهم است به منزله تاالر سلطان
است که در آنجا تمام امر و حکم سلطان بهطور اجمال بروز میکند ،بعد در
سایر مملکت مفصل میشود و به عمل میآید و از یکدیگر جدا میشود .و
همچنین از برای عرش معنیهای دیگر هم هست از آنجمله عرش میگویند
و مقام محمد صلی اهلل علیه و آله را میخواهند بهجهت آنکه او اول ماخلقاهلل
است ،آن بزرگوار اول خلقی است که در تمام هزار هزار عالم خداوند ابتدا
به او کرده و اتفاقی شیعه و سنی است که آن بزرگوار اول ماخلقاهلل است و
جمیع ماسوی را خداوند عالم از نور او آفریده .پس چون او اول ماخلقاهلل
است و ظهور عظمت و کبریا و جالل خدا اول در او میشود ،پس او مستحق
اسم عرش است و الیق اسم عرش .بلکه عرش اول و عرش اعظم آن بزرگوار
است و سایرین عرش شدهاند بهجهت آنکه از شعاع او و نور اویند و همه
تفصیل اویند و او است اجمال کل و او است وحدانیت کل که همه به سوی
او منتهی میشوند و همه از او ناشی میشوند .پس عرش حقیقی وجود مبارک
محمد است صلواتاهلل و سالمهعلیه .برای آن هم چهار رکن است :یک رکن
علی است و یک رکن حسن است و یک رکن حسین است و یک رکن امام
زمان است صلواتاهلل علیهماجمعین .این چهار امام ارکان عرش محمدند
صلی اهلل علیه و آله  .چون عرش را فرمودند چهار رکن دارد :رکن اول نور
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سفید است که همه سفیدیهای عالم از او پیدا شده .و رکن دوم نور زرد
است که جمیع زردیهای عالم از او پیدا شده .و رکن سوم نور احمر است
که همه قرمزیهای عالم از او پیدا شده .و رکن چهارم نور اخضر است ،نور
سبزی است که همه سبزیهای عالم از او پیدا شده .پس حامل رکن اول
عرش اعظم خداوند عالم وجود پاک علی بن ابیطالب است صلواتاهلل و
سالمهعلیه .بار نبوت را بجز ائمه طاهرین که میتواند بکشد؟ و علم نبوت
را بجز ائمه طاهرین که میتواند متحمل شود؟ ایشانند اهلبیت نبوت و
ایشانند خازن علم رسالت و ایشانند کسانی که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله
مأمور است به اینکه جمیع علم خود را به ایشان بگوید ،حتی آنکه خداوند
عالم نازل کرده است که التکلف اال نفسک ای محمد تو مکلف نیستی و
هیچ تکلیف نداری مگر نفس خودت را و به اجماع شیعه و سنی علی بن
ابیطالب صلواتاهللعلیه نفس پیغمبر صلی اهلل علیه و آله است به دلیل آیه
انفسنا و انفسکم و علی چون نفس پیغمبر است و نفس محمد است صلی اهلل
علیه و آله  ،نبی مکلف نیست مگر آنکه شرع خود را و دین خود را و علم
خود را بگذارد در سینه او .بعد دیگر آنچه از این بزرگواران نشر کند در
عالم ،حظ سایرین خواهد بود واال پیغمبر صلی اهلل علیه و آله اجل از این
است که خداوند عالم او را مبعوث کند از مأل اعلی و از عرصه الهوت
بفرستد برای امثال ما علقهها و مضغهها و کثیفها و رجسها و نجسها و
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معذلک که مأل اعلی را گذاردهاند و از آن عالم پاک بسوی ما آمدهاند با
ایشان اینطور سلوک کنیم و ایشان را به این بالها مبتال کنیم .خداوند پیغمبر
را و چنین ذات عظیم را مبعوث نکرد مگر بسوی علی بن ابیطالب
صلواتاهللعلیه و مگر بسوی ائمه طاهرین صلواتاهلل علیهماجمعین .این است
که خدا در قرآن بعد از آنیکه به پیغمبر فرمود التکلف اال نفسک ای پیغمبر
تو مکلف نیستی مگر به اصالح نفس خودت که حضرتامیر است بعد فرمود
و انذر عشیرتک االقربین انذار کن عشیره و اقارب نزدیک خودت را و
اخفض جناحک للمومنین و از برای سایر مومنین جناح خودت را و دست
خودت را و یمین خودت را و بال خودت را پست کن ،خفض جناح کن
برای مومنین .اصل خفض جناح در لغت ،جناح در مرغها به معنی بال است
ولکن بال انسانی دست انسان است چنانکه در بسیاری از شهرها دست را
االن بال میگویند و لغتش هم همین است و همین بال ،دست مرغان است
برای آنها ،پر و بالشان دستشان است .برای انسان ،دست ،بال است .معروف
هم هست میگویند زیر بال فالنکس را گرفت ،یعنی زیر دست او گرفت.
حاال خفض جناح کن ،یعنی کبر مکن ،شانه خود را مرتفع مکن از روی
کبر ،بلکه شانه خود را پست کن ،خفض کن یعنی پست کن .پس خفض
جناح کن یعنی با مردم کوچکی کن و خاضع شو ،یعنی خود را همچو راست
و بلند مگیر که دسترس خلق نباشی بلکه خود را پست کن تا دست مردم به
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تو برسد .این معنی ظاهر عبارت بود لکن باطن این چهچیز است؟ و اخفض
جناحک للمومنین جناح پیغمبر و بال او علی بن ابیطالب است
صلواتاهللعلیه و دست پیغمبر صلی اهلل علیه و آله حضرتامیر است
صلواتاهلل و سالمهعلیه .یعنی تو علم خود را به علی بیاموز و تعلیم علی کن
و علی را بگو او به مردم برساند و بیاموزد و او پست شود برای مومنین .آیا
نمیبینی سلطان اجل از این است که خودش پست شود و با رعیت همدوش
ایستد؟ حکم را به وزیر میکند و او میآید در میان رعایا و همدوش رعایا
میایستد .پس وزیر خود را که بال او است و جناح او است پست میکند از
برای سایر رعایا و جاه و جالل و عظمت خودش بیش از این است که خودش
همدوش رعایا شود .بهرحال آنجا فرمود التکلف اال نفسک و حرض
المومنین تحریص و ترغیب کن مومنین را و آنجا میفرماید و انذر عشیرتک
االقربین تو مکلفی که انذار کنی عشیره اقربین خود را ،آن طایفه را که به تو
اقربند و اقرب از اوالد کسی نیست و اما برای مردم ،و اخفض جناحک
للمومنین بال خود را که علی است ،او را واسطه کن در میان خود و میان
مومنین و او را پست کن و امیدواریم از برکات آلمحمد علیهم السالم که
از پرهای آن جناح باشیم و در میان مردم تعلیم کنیم علوم ایشان را به دوستان
ایشان .امیدواریم که پری باشیم از آن جناح رسته و به آن جناح متصل و این
پرها هم زینتی است برای جناح و به کار میآید.
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بههر حال مقصود این بود که پیغمبر عرش خدا است و آنچه از جالل و
عظمت خداوند عالم بروز میکند حامل آن احدی نیست بجز ائمه طاهرین
سالماهلل علیهماجمعین کسی دیگر نمیتواند حامل آن باشد .پس خداوند عالم
رکن اول را داد به حضرتامیر و حضرتامیر حامل رکن اول است و حضرت
امامحسن حامل رکن دوم عرش است و حضرت امامحسین حامل رکن سوم
عرش است و امامزمان صلواتاهللعلیه حامل رکن چهارم عرش است و این
چهارند که افضل ائمه و اکمل ائمه هستند و باقی ائمه همه تفاصیل این چهار
نفرند و تجلیات این چهار نفرند و این چهار حاملند برای ارکان عرش .این
است که خدا میفرماید که و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه در روز
قیامت عرش را هشتنفر برمیدارند .چهارنفر آنها از اولیناند که نوح و
ابراهیم و موسی و عیسی باشند که آنها در زمانهای سابق حامل علم نبوت،
آن چهار پیغمبر بودند و در آخرین حضرتامیر و حضرت امامحسن و
حضرت امامحسین و حضرت امامزمان صلواتاهلل علیهماجمعین ،این چهار
نفر حامل ارکان عرشند و عرش نبوت بر دوش اینها است و علم پیغمبر که
علم خدا است از این ارکان بروز میکند.
و عرش خدا و ارکان عرش را که امروز به این معنی و به این زبان گفتم و
عرض کردم که نور سفیدی است که همه سفیدیهای عالم از او پیدا است و
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نور زردی است که همه زردیهای عالم از او پیدا است و نور سرخی است
که همه سرخیهای عالم از او است و نور سبزی است که همه سبزیهای عالم
از او است .همین مطلب را به زبان دیگر دیروز عرض کردم و عرض کردم
رکن اول رکن خلق است و رکن دوم رکن رزق است و رکن سوم رکن
حیات است و رکن چهارم رکن موت است .همان نور سفیدی که امروز
عرض کردم همان رکن خلقی است که دیروز عرض کردم و همان نور
زردی که امروز عرض کردم همان رکن رزقی است که دیروز عرض کردم
و همان نور قرمزی که امروز عرض کردم همان رکن حیاتی است که دیروز
عرض کردم و همان نور سبزی که امروز عرض کردم همان رکن موتی است
که دیروز عرض کردم .پس حاصل این کالم این شد که عرش عظمت
خداوند عالم در تمام ملک به چهار نوع بروز کرده :یکی بهطور خلق بروز
کرده یکی بهطور رزق بروز کرده ،یکی بهطور حیات ،یکی بهطور موت .و
حاال در این مجالس در صدد اینکه بیان کنم خلق را و رزق را نیستم ،وانگهی
آنها را در عرض سال مفصل عرض کردهام.
سخن رسیده بود به اینکه رکن حیات را عرض کنم و سیدالشهدا
صلواتاهللعلیه حامل این رکن حیات است که رکن سیومی از ارکان عرش
باشد .دیروز عرض کردم که حی حقیقی خداوند عالم است جلشأنه،
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هیچکس حیات حقیقی ندارد جز خداوند عالم ،خدا است حیاتی که سابق
بر آنحیات موتی برای آن نیست و الحق آن موتی نخواهد شد و خداوند عالم
منتهی به موت نخواهد شد و اصل خود حیات او هم مشوب به موت نخواهد
بود به خالف سایر مخلوقات که حیات ایشان پیش از آن موت بوده و بعد از
آن موت خواهد بود .یعنی اولی دارند و آخری دارند .پیش از اول خود
نبودهاند و بعد از آخر خود نخواهند بود و در زمان حیات خود جمیع حیات
مردم مشوب به موت است .مردم غافلند از این موت ،موت به معنی فقدان
شیء است ،یعنی شخص کمالی را نداشته باشد .میبینی مردکه زنده است،
دارد راه میرود ولکن مریض است؛ این مرض شائبهای از موت است .چشم
او نمیبیند شائبهای از موت است ،گوش او نمیشنود شائبهای از موت است،
این هموم ،این غموم ،این علتها ،این مرضها ،اینها همه شائبهای از موت
است ،جمیع اینها مقدمات موت است و اسباب فنا است که با حیات انسان
ممزوج است .هیچکس نیست که حیاتی در این ملک داشته باشد مگر آنکه
آن حیات مشوب است به ناداری و نابودی .هر قوتی مشوب به ضعفی است،
هر بقائی مشوب به فنا است المحاله .پس حیات جمیع مردم مشوب به فقدان
است .جهل دارد همین جهل از شوب موت است و جمیع نقصها از شوب
موت است .هرکس نقصانی دارد از موت است وانگهی این خلقی که هستند
در آنها عالمات موت آشکار است .چشم نمیبیند عالمت موت است ،چشم
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مرده نباید ببیند .همچنین گوش نمیشنود عالمت موت است ،گوش مرده
نباید بشنود .میبینی قوت ندارد بهجهت این است که مرده است ،یکخورده
کمقوت میشوی همانقدر از موت به تو رسیده است .میبینی مردکه هیچ
نمیفهمد ،این جاهل است ،جاهل داخل اموات است .پس جمیع مردم
حیاتشان مشوب به نقص است ،کامل مطلق نیستند .کامل مطلق نیست مگر
خداوند عالم جلشأنه که او حیاتی است که پیش از آن مرگ نیست ،یعنی
برای او اولی نیست ،برای او آخری نیست و حیات او مخلوط به نقص نیست.
کمال مطلق مال او است ،دارای کمال مطلق خدا است یعنی هیچچیز نیست
که او نداشته باشد .این است که خداوند عالم در قرآن اشاره به این فرموده
است و نه هر عرب و نه هر عجم میفهمد ،بلکه دانشمندان میفهمند.
میفرماید هو الحی الذی الیموت خدا است همه حی و کل حی خدا است،
غیر خدا حی حقیقی نیست .کل حی و اصل حی غیر خداوند عالم کسی
نیست .این است سر خیلی صفات که در قرآن اینطور فرموده و دانشمندان
درمییابند .و همه کماالت نسبت به خدا چنین است ،شنوای مطلق خدا
است و کل شنوا خدا است .آیا نه این است که گوش تو تا هزار قدم یا دوهزار
قدم یا کمتر یا بیشتر را نمیشنود؟ پس تو کری از زیاده از آن هزار قدمی یا
آن اندازهای که میشنوی .آیا چشم تو نه این است که دوهزار قدم راه،
یکفرسخ راه میبیند و زیاده از این نمیبیند؟ پس تو نابینایی از زیاده از آن و
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بینایی در کمتر از آن .همچنین قوت تو سیمن بار را مثال میتواند بردارد،
پس تو عاجزی از زیاده از آن و آنقدر را قادر نیستی و اما خداوند عالم قادر
مطلق است ،ندارد قوت او اندازهای که بگویی او اینقدر را میتواند بردارد
و یا اینقدر کار را میتواند بکند و زیاده نمیتواند بکند ،اندازه برای قدرت
او نیست .همچنین سمیعبودن او اندازه ندارد ،سمیع مطلق است ،در جمیع
عرصات امکان از گوش خدا صوتی بیرون نیست و صوتی که خدا نشنیده
باشد و نشنود نیست .و در جمیع عرصات امکان چیزی که خدا آن را ندیده
باشد یا نبیند نیست ،در جمیع عرصات امکان چیزی را که خدا ندانسته باشد
نیست ،یا قوت و قدرت او به آن احاطه نکرده باشد نیست .از این جهت خدا
است اصل کل صفات و حقیقت کل صفات .هر بینایی از خدا است و او
بیناییش مشوب به کوری نیست ،تو کوری زیاده از آن اندازه که میبینی،
پس بینایی تو مشوب به کوری است و بینایی خدا مشوب به کوری نیست.
و همچنین قوت او و قدرت او مشوب به ضعف و عجز نیست پس جمیع
صفات کمال بهطور کمال و بهطور حقیقت مخصوص خدا است و غیر از
او کسی به آنطور کمال ندارد .حتی آنکه خاتم انبیا صلواتاهلل و سالمهعلیه
ندارد آن کمال را ،علم خاتم انبیا صلواتاهلل و سالمهعلیه در نزد علم خدا
متناهی است ،بینایی خاتم انبیا در نزد بینایی خدا متناهی است ،وجود پیغمبر
در نزد وجود خدا متناهی است و محدود است .نهایت در نزد سایر
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مخلوقات ،بینهایت است .پیغمبر در نزد خداوند عالم فقیر است ،غنای
پیغمبر مشوب به فقر است .پس خدا است غنی و غنی مطلق خدا است ،بینای
مطلق خدا است ،شنوای مطلق خدا است ،قادر مطلق ،همچنین حی مطلق
خدا است .اینها که عرض میکنم درست ملتفت باشید که به کارتان میآید.
خداوند عالم حی مطلق است و آنچه از غیر خدا است همه مشوب به نقص
است پس هر مخلوقی که به این حی مطلق نزدیکتر است حیاتش بیشتر است
و هرکس که از این حی مطلق دورتر است و از آن اصل و مبدء حیات دورتر
میشود ،نقصان در حیات او پیدا میشود .ببین درجه به درجه که فرود
میآیند چگونه نقصان پیدا میکنند! آسمانها را ببین که نزدیکترند به مبدء
کل ،آنها متحرکند و صاحب حیاتند و صاحب حسند و شعور دارند ،درجه
به درجه که فرود میآید حس او و حرکت او و حیات او کم میشود تا میآید
به این خاک و در این خاک دیگر نه حسی است نه حرکتی است نه حیاتی
است .همچنین جمیع خلق نسبت به خدا همینطورند و حیات ندارند .پس
شاید از این بیان شریفی که عرض کردم بهطور اختصار معلوم بشود آن مطلب
که در نظر بود .این مسائل که عرض کردم و میکنم هرمسأله چندین مجلس
ضرور دارد و بایست یکمسألهاش را دست گرفت ،ده بیست روز در آن
حرف زد لکن با اوضاع روضهخوانی درست نمیآید.
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باری ،مقصود این بود که حیات مخصوص خدا است و سایرین بهقدر قربشان
به خدا و اتصالشان به خدا حیات دارند و هرچه دور میشوند از مبدء و منقطع
میشوند ،حیاتشان ضعیف میشود .پس اصل حیات و موت به قرب خدا و
به بعد از خدا است .چون اینها را که عرض کردم یافتی ،اینها را اینجا داشته
باش تا اینکه مقدمهای عرض کنم و آن این است که خداوند عالم جلشأنه
چون اصل حیات است جمیع طیب و پاکیزگی و طهارت از برای خدا است
چنانکه هرچه به خدا نزدیکتر میشوی حیات تو قوت میگیرد و هرچه از
خدا دورتر میشوی حیات تو ضعیف میشود و همچنین هرچه به خدا
نزدیکتر میشوی طیبتر و طاهرتر میشوی و هرچه از خدا دورتر میشوی
در طیب و طهر تو نقص پیدا میشود .پس شاید از آنچه عرض کردم بدانی
که آنچه در نهایت دوری است آن میت است و هیچ طیب و طهر ندارد .پس
میت نجس است بهجهت آنکه از خداوند عالم دور است و بهجهت همین
دوری نجس شده است زیراکه حیات ندارد که طیب و طهر است و دانستی
که حیات طیب و طهر است و شخص هرچه به خدا نزدیکتر میشود حیات
او قوت میگیرد و طیب و طهر او زیاد میشود .پس حیات و طهارت با هم
قرینند ،هر حیی طاهر است و هر میتی نجس است .و بعد از آنیکه این مسأله
را یافتی حاال دیگر مختلف میشود حیات چیزها و موت چیزها و طهارت
چیزها و نجاست چیزها .پس اصل نجاست در میت است و اصل طهارت در
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حی است و این دیگر مراتبش مختلف میشود .چه فایده میترسم مجلس
طول بکشد و این هم که سست شدم در گفتن از اینجهت بود.
باری ،مختصر عرض میکنم این شخصی که صاحب حدث میشود از او
عذره بیرون آمده یا ریحی بیرون آمده و به واسطه خروج این حدث در
حرارت غریزی بدن او نقصان پیدا شده .آیا نمیبینی که اگر کسی اسهال
داشته باشد شکمش خیلی فعل کند ،برای او ضعف پیدا میشود؟ به جهت
آن است که حرارت غریزی او به همراه آنچه دفع میشود بیرون میآید و کم
میشود ،یا هر دفعه قدری از حرارت غریزی او و قدری از روح و جان او
که در این بدن دارد بیرون میآید و حرارت غریزی او به همراه آنچه خارج
میشود بیرون میآید لهذا زیاد که بیرون میآید هر دفعه قدری از حرارت
غریزی کم میشود ،یکمرتبه میبینی یخ میکند ،میافتد میمیرد .حاال در
وقتی که بیرون آمد حدثی قدری از جان او کم شد و همانقدر از حیات او
کم شد و چون قدری از حیات او کم شد قدری از موت در او پیدا شد .و
چون قدری از موت در او پیدا شد حاال باید معالجه این مرض را کرد ،برای
معالجه این گفتهاند وضو بگیر ،چنانکه میت را گفتهاند غسل باید بدهید
بهجهت آنکه آب ،حیات است چون حیات از تن بیرون رفته فرمودهاند بر او
آب بریز که این آب که حیات است عوض شود برای حیاتی که از تن او
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بیرون رفته .همچنین عوض آن موتی که به واسطه آن حدث از او سرزده است
گفتهاند باید وضو بگیری و دست و روی خود را بشویی .دیگر حاال چرا
باید دست را بشویید و پیش از آن رو را بشویید به این اندازه بشویید و چرا
باید سر و پا را مسح کنید ،اگر بخواهم آنها را عرض کنم طول میکشد و
وقت نیست واال هر یک از اینها برهانی دارد که اگر عرض کنم میبینید
همینطور موافق قاعده است و با چشم میبینید .از این جهت فرمودهاند در
جنابت غسل باید کرد و در حیض باید غسل کرد به جهت آنکه آن نطفهای
که از شخص بیرون میآید حیات تعلق زیاد به آن نطفه دارد و همراه آن به
همانطوری که عرض کردم بیرون میآید به این واسطه در بنیه تو فتوری پیدا
میشود از این جهت در خود ضعفی میبینی .اینها همه بهجهت بیرونآمدن
حیات است به همراهی آن نطفه .از این جهت گفتهاند غسل کن تا اینکه
قوت بگیرد آن حیات ،و عوض آن حیاتی که بیرون رفته بشود .همچنین در
حایض چون خون اصل حیات است و از او این خون بیرون آمده فرمودهاند
به جهت آن نقصان حیاتی که عارض او شده غسل کند .همه از این باب
است ،حتی خود بول را که گفتهاند نجس است به جهت آن است که مادام
که در اندرون تو بود و آن جان که در بدن تو بود تعلق به آن گرفته بود
فیالجمله روح تعلق به آن داشت ،همینکه از بدن تو بیرون رفت تعلق روح
از آن برداشته شد فرمودند نجس است ،باید اجتناب از آن کرد .همینکه
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مرگ عارض چیزی شد نجس میشود حتی آنکه سگ را و خوک را که نجس
خواندهاند به جهت آن است که آنها داخل مسوخاتند ،داخل کفارند و کفار
روحاالیمان آنها از تن آنها بیرون رفته و کافر را فرمودهاند نجس است به
جهت اینکه اتصال به مبدء حیات ندارد و روح ایمانی از بدن او مفارقت
کرده و همچنین هر چیزی را که فرمودهاند نجس است به جهت این است
که روح از او مفارقت کرده ،و هرچه را فرمودهاند پاک است به جهت آن
است که حیات در او هست.
چون این را دانستی حاال عرض میکنم حیات دوگونه است :یک حیاتی است
که در خلقت چیزها است مثل حیاتی که در حیوانات است ،در انسان است،
این یک حیات است .و یک حیاتی است حیات شرعی و آن زندگانی به
روحاالیمان است .هرکس روحاالیمان دارد زنده است و هرکس روحاالیمان
ندارد مرده است .این است که خدا میفرماید یخرج الحی من المیت خداوند
مومن را از صلب کافر بیرون میآورد و یخرج المیت من الحی و کافر را از
صلب مومن بیرون میآورد .پس مومن را خدا در قرآن زنده نامیده و کافر را
مرده نامیده .فرموده لتنذر من کان حیا فرموده انک التسمع من فی القبور
ای پیغمبر تو کفار را نمیتوانی هدایت کنی ،هرکس روحی دارد تو او را
میتوانی هدایت کنی أومن کان میتا فاحییناه یعنی ضاال فهدیناه .پس گمراه
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میت است و هدایتیافته زنده است .از این باب است که کفار نجسند چون
روحاالیمان ندارند میتند و نجس ،نواصب و یهود و نصاری نجسند .همچنین
سگ و خوک که نجس شدهاند به جهت آن است که عرض ایمان بر آنها شده
و آنها قبول نکردهاند ایمان را و منقطعند از حیات .پس چون اینها را بطور
اختصار دانستی و تمام نمیشود ،چراکه از هر مطلبی چیزی را اشاره میکنم
و میگذرم .چون اینها را دانستی پس شاید بدانی که چون روحاالیمان حیات
شرعی است مبدء این حیات شرعی و اصل این حیات شرعی ،محمد و
آلمحمدند صلواتاهلل و سالمهعلیهم زیراکه کل شرع که در ملک خدا است
از محمد و آلمحمد است صلواتاهللعلیهم .کسی نپندارد پیغمبران گذشته
مستقل در شریعتی بودهاند ،حاشا و کال .بلکه پیغمبران گذشته معلمان امت
محمدند صلواتاهلل علیهوآله و رسوالن به سوی امت محمدند صلواتاهلل
علیهوآله .جمیع خلق امت محمدند صلی اهلل علیه و آله که در هر عصری از
اعصار ،هر خلیفهای را که خواستهاند قرار دادهاند از برای خود .در زمانهای
سلف نوع خلفائی قرار دادهاند و در زمانهای متأخر هم نوع خلفائی قرار
دادهاند .و پیغمبران خلفای محمد و آلمحمدند صلی اهلل علیه و آله از
پیغمبران مرسل و غیر مرسل و مپندار که پیغمبران غیر مرسل طوری بودهاند
که بکلی فایدهای در وجودشان نبوده ،بلکه آنها عالم بودهاند ،نهایت به
رسالت مبعوث بر قومی نبودهاند لکن برای علم و تعلیم مردم و برای شرح
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تورات و برای بیان علوم و توحید در میان مردم بودند و عالم بودند و مردم
را هدایت میکردند .پیغمبران غیر مرسل این کارها را میکردند نهایت
رسول نبودند و شرعی نیاورده بودند .پس قرار داد که پیغمبران سلف خلفای
آن بزرگوار باشند در آن امتها .آیا نیست که حضرتعسکری علیه السالم
میفرماید ان روحالقدس فی جنان الصاقوره ذاق من حدائقنا الباکوره و ان
الکلیم لماعهدنا منه الوفاء البسناه حله االصطفاء یعنی چون موسای کلیم را
وفادار یافتیم خلعت نبوت را به او پوشانیدیم و او را به رسالت مبعوث کردیم
و موسی از جمله بزرگان انبیاء و صاحب شریعت است.
باری ،مقصود این بود که آنهایی که گذشتهاند از پیغمبران آنها خلفای پیغمبر
بودند و اما خلفای متأخرین آنها علمای این امتند که پیغمبر فرمود اللهم
ارحم خلفائی گویا سهدفعه فرمود اللهم ارحم خلفائی عرض کردند یا
رسولاهلل و من خلفاوک؟ کی هستند این خلفای تو که دعا میکنی آنها را؟
فرمودند قومی هستند که در آخرالزمان میآیند که نه نبیی را دیدهاند و نه
وصی نبیی را و ایمان میآورند به سیاهی بر روی سفیدی که مقصود همین
نوشتهها است و احادیثی است که درکتابها ثبت است .فرمودند ایمان
میآورند به سیاهی بر روی سفیدی و احادیث مرا به امت من میرسانند و
تعلیم آنها میکنند .این است که فرمود علماء امتی کانبیاء بنیاسرائیل علمای
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امت من در آخرالزمان مثل پیغمبرانند در سابق ،چنانکه پیغمبران بنیاسرائیل
صاحب شریعت نبودند ولکن شارح تورات و حلکننده تورات بودند،
همچنین علمای این امت صاحب شریعت تازهای نیستند لکن شرحکنندگان
قرآن و رسانندگان احادیث پیغمبر و اوصیای او بسوی امتند .این است که
میفرماید اگر نبودند علمای شیعه در زمان غیبت که دلهای مردم را نگاه
دارند چنانکه سکانی کشتی زمام کشتی را نگاه میدارد ،هرآینه احدی باقی
نمیماند در دین مگر آنکه مرتد میشد از دین .انصاف دهید اگر سکوت
کنند علمای این امت و زبان در کام کشند ،آیا جهال امت حفظ دین خدا
را میتوانند بکنند؟ آیا نه این است که جهال آنچه میدانند ده بیست سال
نمیگذرد که فراموش میکنند همه آنها را و آنچه را هم که یاد گرفتند چون
علمائی که هستند سکوت کردند خوردهخورده آنها هم که میکردند،
نمیکنند تااینکه تمام میشود تااینکه حیا از چشمشان میرود و مردم دین را
به کلی فراموش میکنند .اگر یک و دویی هم باقی بمانند یک پشت که
گذشت طبقه اولی آن اطفال نوخیزی که برمیخیزند و جوانند و غرور هم
که دارند لب میبندند ،به کلی شریعت از میان میرود و سی سال نمیگذرد
مگر آنکه به کلی آثار دین و شرع از میان میرود .حاال اگر علما زبان در
کام کشند ،بروند در کنج مغارهای مسکن کنند ،یا در میان مردم باشند و
هیچ نگویند ،جهال ،جاهل باقی میمانند و هیچچیز از دین و مذهب در
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دست کسی نخواهد ماند؛ پس باقی نمیماند در این امت کسی مگر آنکه
مرتد میشوند از دین .پس از اینجهت علما خلیفگان رسولخدایند و حفظ
میکنند دین آن حضرت را.
و چه عجب میکنی از اینکه جمیع مردم اتفاق کنند در قدح آنها و قتل آنها
و بر راندن آنها و بر ساکتکردن آنها؟ مگر با خلفای اول نکردند؟ مگر با
ائمه طاهرین سالماهلل علیهم اجمعین نکردند؟ مگر با پیغمبران چنین نکردند؟
این عهد معهودی است از خداوند عالم از وقت آدم تاکنون این عهد جاری
است و همیشه چنین بوده و همه دعوتکنندگان به سوی خدا همیشه مبتال
بودهاند به گرفتاری و به فحش ،به اسیری ،به کشتهشدن ،به تهمتها ،به
بالها ،به محنتها و این عهد معهودی است ولکن برای این عهد آخری است
و تا دولت باطل برقرار است مقدر چنین است که دولت باطل در دنیا باشد،
باید مخالف باطل در دنیا ذلیل باشد ،تا مقدر است که فالنکس سلطان باشد
باید که مخالف او ذلیل باشد .سلطان وقتی سلطان است که ماسوای سلطان
برای سلطان مقهور باشد .پس اگر خدا مقدر کرده که سلطان فالنکس باشد
باید تقدیر همچو باشد که این مقهور و مغلوب باشد و چون خدا مقدر کرده
بود که سلطان یزید باشد و دولت دولت او باشد ،نمیشود که حسین علیه
السالم بر او غلبه داشته باشد .اگر غلبه داشته باشد با سلطنت یزید نمیسازد
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و حسین علیه السالم پدرش را از گور در میآورد .حاال که مقدر است
دولت دولت باطل باشد باید ائمه و خلفا مقهور باشند .پس یکی را شمشیر
بر فرق زدند و او را شهید کردند ،جگر یکی را از حلقش بیرون آوردند،
یکی را با شمشیر شربت شهادت چشانیدند ،یکی را با زنجیر اسیر کردند و
بر شتر سوار کردند و در شهرها گردانیدند .باید یکی را در زندان جفا سالها
بیندازند و به غیر از این درست نمیآید ،نمیشود .این عهد معهودی است از
خدا برای خلفا .همچنین شماها هم هریک از شما که جزء خلفا نیستید ،اگر
تابع خلیفگان هستید و از رجال دولت حق میخواهید باشید ،باید ذلیل
باشید .تشخص میخواهی اینک دولت باطل برو منصبها بگیر و حرامها
بخور .برو اشک چشم یتیمان را افشره کن ،جگر بیوهزنان را کباب کن
بخور .لکن اگر از رجال دولت حق میخواهی باشی ،میخواهی جالل در
دولت حق داشته باشی ،به قاعده دولت حق راه برو .و قاعده دولت حق آن
است که باید مقهور باشید ،باید مظلوم باشید ،باید مالت را بخورند و تو
نتوانی نفس بکشی و به این فخر کنید شما و نه به خیالتان برسد که حاال
ذلیل شدید ،حاشا و کال هلل العزه و لرسوله و للمومنین آیا عزت برای تو
نیست که بر تو وارد آید آنچه بر حسین علیه السالم وارد آمد؟ آیا میخواهی
بر تو وارد آید آنچه بر یزید بن معاویه لعنه اهللعلیهما وارد آمد؟ چه شکوه از
این میکنی که نان ندارم؟ سادات تو سهروز سهروز نان نداشتند و
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نمیخوردند .چه شکایت میکنی که مریضم؟ سید تو مریض بود و او را بر
شتر لنگ سوار کرده بودند از کوفه تا شام .جگر ما بسوزد این چه مصیبتی
است؟!
دیروز عرض کردم که هر سخنی را باید به طور تدبر و تعقل گفت و شنید.
حاال شنیدید حضرت سیدسجاد را سوار شتر کردند و غل کردند و او را به
شام بردند ،لکن تعقل نمیکنید .در کربال به تجربه رسیده است در همین
اوقات هم تجربه کردهاند که اگر گلوله سرب را در دوری مسی بگذارند در
آفتاب گرم ،چنان هوا گرم میشود که این گلوله سرب آب میشود از شدت
حرارت آفتاب .هرکس دانست که چه گفتم دانست و هرکس ندانست حاال
برای او میگویم .این غل آهنی که در گردن این بزرگوار بود در این آفتاب
گرم ،در این پنجاهمنزل راه ،این چله آفتاب عربستان به اینطور که عرض
کردم و شنیدید ،آیا بر آن بزرگوار چه وارد آمد؟ آیا این آهن به چه حرارت
شده بود و بر آن گردن مبارک چه وارد میآمد؟ مصیبتها را نمیتوان درست
شرح کرد ،فکر کنید حاال این غل با این حرارت آفتاب که بود معلوم است
که آنهایی که همراهند دشمنند ،نمیآیند دور این غل حریر بپیچند که نرم
باشد برای اینکه این غل که آهن است به گردن که کردند این دم آن نبرد،
آن دم آن نبرد؛ معلوم است از باال و پایین مجروح میکند .اصل معنی غل
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چهچیز است؟ این را عرض کنم ،غل یکچیزی است که به دست میکنند
از باال تا پایین آن را به دست میبندند .غل یک زنجیری است که به دست
میبندند و برای اینکه دستها را از اینطرف و آنطرف نبرد ،این را به گردن
هم قفل میکنند با آن زنجیر .اینطور که کردند این دست همینجا خواهد
ماند ،دیگر نمیشود دست را حرکت داد .حاال چون دست را با گردن به
هم جمع کرده ،اسم این غل میشود .و این غل را در عربی جامعه میگویند.
معنی جامعه یعنی غل ،نه اینکه غل جامعه میگویند .و این روضهخوانها معنی
میکنند که بدن را جمع میکند .جامعه یعنی غلی که جمع میکند دست را
به گردن .این که معلوم شد ،حاال آیا میپنداری آن شتر لنگ را که حضرت
را بر آن سوار کرده بودند به آرامی میبردند؟ خشونت شتر که پیدا است ،آن
حرکت شتر هم که پیدا است ،دیگر بخصوص اگر لنگ هم باشد .حاال آیا
میپنداری برای آن حضرت زیرپایی درست کردند؟ آیا تشکی ،آیا بالشی
گذاردند زیر پایشان که پای مبارک ایشان نساید؟ نه ،بلکه ایشان را سوار
کردند بر قتبهایی که بالشی نداشت ،زیرپایی نداشت .و البته دیدهاید قتب
شتر را ،آن چهارچوبی است که درست میکنند که از پایین چوب دارد ،از
باال هم چوب دارد .انسان حاال باید باالی آن چوبها بنشیند و میدانید انسان
پاهایش پوست است و گوشت است و نازک است .باز معلوم است و میدانید
که جهاز شتر را از چه درست میکنند ،نمیآیند از حریر درست کنند،
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نمیآیند از پارچه نرم و نازکی درست کنند ،بلکه از این پالسها و گلیمهای
سیاه کلفت زبر خشن درست میکنند و انسان را که بر این قتب سوار کنند
آیا چه حالتی دارد؟ باز چه گمان میکنید ،آیا گذاشتند برای علی بن الحسین
علیه السالم لباسهای بسیاری که بکند و تا کند و در زیر پای خود گذارد؟
نهخیر ،نگذاردند ،بردند.
خاکم بر سر ،آن دردی که بدتر از همه اینها است و بدتر از آن دردی نیست
آنکه پاهای مبارک او را هم زیر شکم شتر بسته بودند .باز اگر پاها بسته نبود
گاهی میشد پا را بردارند روی جهاز بگذارند ،اندکی زخم او افاقه شود
لکن پاهای بسته ،آن جهاز سخت پشمینه ،آن قتب شتر ،آن چهارچوب ،آن
پاها مجروح شده و از آن خونآمده و در آن آفتاب گرم آن خونها خشکیده،
آیا چه حالتی است؟ دست را هم که غل کرده بودند .باز اگر دستی باشد
میگذارد گاهی روی جهاز قدری بلند میشود و مینشیند ،یکخورده حالتی
پیدا میکند .دستهای مبارکش غل کرده ،پاهای مبارکش زیر شکم آن شتر
لنگ بسته ،پس ببینید آن ساقهای مبارک چقدر مجروح شده بود و آن ران
مبارک چگونه زخم شده بود! و به این ترکیب سی منزل ،چهل منزل راه
ببرند؛ چه خواهد بود؟ اال لعنه اهلل علی القوم الظالمین.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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*«موعظه سوم پنجشنبه  23 /محرمالحرام  1286 /هـ ق»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
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دیروز سخن در معنی حیات بود و چون حیات رکنی از ارکان عرش خداوند
عالم بود سخن در ارکان عرش بود از این جهت خواستم رکن حیات را هم
شرح دهم .نظر به اینکه از برای عرش خداوند عالم چهار رکن است و مراد
از عرش خدا ملک خدا است و تمامی ملک خداوند عالم چهار نوع است.
آنچه در این عالم پیدا میشود ،آنچه در ملک خدا پیدا میشود از موجودات،
چهار نوعند :یکی نوع خلق است ،یکی نوع رزق است ،یکی نوع حیات
است ،یکی نوع موت است .از این جهت گفته شد که عرش خداوند عالم،
یعنی ملک خداوند عالم چهار رکن دارد .گاهی عرش خداوند عالم به علم
هم گفته میشود و علم خدا را عرش خدا میگویند و حامالن این عرش یعنی
عرش علم را میدانید که محمد و آلمحمدند صلواتاهلل علیهماجمعین .پس
محمد صلی اهلل علیه و آله که فرمود انا مدینه العلم و علی بابها پس او است
عرش علم و حامالن این عرش حضرتامیر و حضرت امامحسن و حضرت
امامحسین و حضرت امامزمان صلواتاهلل علیهم هستند .و عرض کردم که
همین حامالن حامالن عرش خداوند عالمند و حامالن ملک خداوند هم
هستند زیراکه ملک خداوند از نور این بزرگواران آفریده شده و احادیث شیعه
و سنی بر این داللت میکند که خداوند عالم محمد و آلمحمد صلواتاهلل
علیهم را آفرید و از نور مقدس ایشان سایر ملک را آفرید .بلکه ایشان را مقدم
بر تمام ملک خود به هزار هزار دهر آفرید که هزار هزار دهر گذشت و این
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بزرگواران بودند و هیچ مخلوقی از مخلوقات نبود .آیا مخلوقات را میدانی
چهقدرند؟ میفرماید حضرت باقر علیه السالم خداوند عالم هزار هزار عالم
آفرید و هزار هزار آدم آفرید و این عالم آخری آن عالمها است و این آدم
آخری آن آدمها است و هیچیک از آن آدمها و هیچیک از آن عالمها از خاک
نبودهاند ،این عالم از خاک است .پس این هزار هزار عالم که ملک خدا است
اینها جمیعا از شعاع محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم آفریده شده و چون
این عوالم از شعاع این بزرگواران آفریده شده پس حامل این عوالم ایشانند.
خیالت نرسد که حامل آن است که برود زیر چیزی ،حامالن عرش بلکه
حامل هر چیزی دو جور است :یکی آن است که از زیر عرش را برمیدارد و
یکی آن است که از باال عرش را نگاه میدارد .مثل اینکه توی دستمال چیزی
میکنی و دست میگیری ،حامل آنی .دستت زیر آن نیست و دست تو باال
است لکن تو حامل آنی از باال و دستمال از دست تو آویخته است .حاال وقتی
که آلمحمد علیهم السالم حامل عالم باشند ،نه معنی حاملی ایشان این
است که زیر عالم رفتهاند و عالم را بر دوش گرفتهاند بلکه عالم آویخته به
نور ایشان است ،بسته به عنایت ایشان است چنانچه آفتاب حامل نور خود
است و آفتاب نور خود را برمیدارد و چراغ نور خود را برمیدارد و میبرد.
اگر چراغ را از خانه بیرون برند نور خود را برمیدارد و میبرد ،اگر آفتاب
در هنگام غروب برود نور خود را برمیدارد و میبرد و همچنین این هزار
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هزار عالم را همینطور محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهماجمعین
برداشتهاند.
به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را
اگر نازی کند از هم بپاشد جمله قالبها

پس اگر ایشان چشم عنایت را از این ملک بردارند جمیعا فیالفور به عرصه
عدم خواهند رفت .هستی این عالم بسته به هستی ایشان است زیراکه جمیع
این ملک از نور ایشان است .هستی نور چراغ بسته به چراغ است و هستی
نور آفتاب بسته به آفتاب است ،همچنین هستی جمیع این عالم بسته به وجود
مقدس محمد و آلمحمد است صلواتاهلل علیهم و به این معنی و به اینطور
که کاملترین معنیها است حامل این عالم آلمحمدند علیهم السالم و
حامالن عرش خداوند عالم آلمحمدند علیهم السالم که ایشان این ملک را
برپا داشتهاند .ان اهلل یمسک السموات و االرض انتزوال خداوند عالم
نگاهدارنده و ماسک آسمان و زمین است در قرآن همچو میفرماید و در
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زیارت جامعه میخوانی بکم یمسک السماء انتقع علی االرض اال باذنه شما
آلت و اسباب این کارید ،خداوند به واسطه شما آسمان را نگاهداشته که
نیفتد بر زمین .پس این بزرگواران نگاهدارنده این عالمند و حامل عرش
ملکند.
و عرض کردم که تمام ملک چهار نوع است :یکی رکن خلق است و حامل
این رکن وجود مبارک علی بن ابیطالب است .نه اینکه علی خالق است،
خداوند عالم خود خالق است و حضرتامیر علیه السالم این رکن را حامل
است و این رکن را خداوند عالم از نور مقدس علی بن ابیطالب صلواتاهلل
علیه آفریده .از شما میپرسم آفتابی است و نور آفتابی است که بر در و دیوار
افتاده .بگویید به من این نوری که بر در و دیوار افتاده ،آیا خدا خالق این
نور است یا آفتاب خالق این نور است؟ شکی نیست که خدا خالق این نور
است .هرکس بگوید این نور را آفتاب خلق کرده و آفتاب آن را از عدم به
وجود آورده مشرک شده به خدای عزوجل و در ملک خدا خالقی غیر خدا
اعتقاد کرده و حالآنکه خداوند در قرآن میفرماید قل اهلل خالق کل شیء.
پس وقتی که خدا خالق هر چیزی شد چگونه شایسته است بگویی آفتاب
خالق این نور است؟ پس چنانکه این نور از آفتاب صادر میشود و نه آفتاب
و نه چراغ خالق نور خود نیستند ،همچنین جمیع این ملک به همینطور
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است .خالق خدا است ،هرکس بگوید علی بن ابیطالب خالق است چنین
کسی مشرک شده به خداوند عالم و کافر شده.
همچنین رکن رزق را هم حضرت امامحسن علیه السالم حامل است ولی
خدا رازق است نه امام حسن .هرکس بگوید امام حسن رازق است مشرک
شده به خدای عزوجل لکن عرضم این است که این رکن را خداوند عالم از
نور مقدس امامحسن علیه السالم آفریده.
و رکن حیات را از نور حضرت سیدالشهدا صلواتاهلل و سالمهعلیه آفریده و
حامل رکن حیات حضرت سیدالشهدا است و حیات کل مخلوقات بسته به
عنایت سیدالشهدا است و موت کل مخلوقات در انقطاع از وجود سیدالشهدا
است و مثل سیدالشهدا در این عالم و مثل حیاتبخشی او در این عالم مانند
قلب تو است در بدن تو .قلب تو است منبع کل حیات و اصل کل حیات و
این حیات که در جمیع بدن تو ساری است به فیض او و به بخشش او است.
اگر عضوی به قلب متصل شد حی است و جنبنده و حرکت میکند و اگر
میان روح و میان قلب سدهای پیدا بشود ،در مجرای روح سدهای پیدا شود،
منقطع میشود آن عضو از قلب و آن عضو خواهد مرد و ادراک و حس و
شعور او تمام میشود .و همچنین جمیع این ملک ارتباط به وجود جناب
سیدالشهدا صلواتاهلل علیه تا دارند زندهاند و هرگاه از آن بزرگوار منقطع
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شدند مرده خواهند شد و چون مردند گندیده میشوند و نجس خواهند بود
و کافر میشوند و نجس و معاشرت آنها باعث نجاست میشود ،مس آنها
باعث نجاست میشود .پس چه خواهد بود حال کسانی که از محمد و
آلمحمد صلواتاهلل علیهم منقطع شدهاند و مابین ایشان و آنها سده انکار
فاصله شده و توجه به آن بزرگواران ندارند و منقطعند ،از کجا حیات دارند؟
واهلل ،هیچ جان ندارند؛ واهلل داخل امواتند .خداوند در قرآن ماسوای مومنین
به محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم را میت خوانده به جهت آنکه برای
آنها جان نیست و جان شعاع سیدالشهدا است و آنها ارتباط به سیدالشهدا
صلواتاهلل علیه ندارند بهطوری که دیروز عرض کردم .پس هر چه به آن
بزرگوار نزدیکتر میشود جان او بیشتر میشود و صفای جان او بیشتر میشود
و هرچه از آن بزرگوار دورتر میشود کدورت جان او بیشتر میشود ادراک
و شعور و حس و حرکت او کمتر میشود .آیا نمیبینی ادراک و حس و
شعور پاشنه پای تو چه نسبت دارد با گونه صورت تو ،با دست تو؟ البته حس
پاشنه پا کمتر است به جهت اینکه او دورتر است از دل ،حسش و شعورش
کمتر است لکن دست نزدیکتر است به دل و صورت نزدیکتر است به دل از
این جهت حس او و شعور او و بهای او و صفای او و حرکت او جمیعا اقوی
و احسن است و شرافت بیشتر دارد .پس هر عضوی که به دل نزدیکتر است
شرافت او بیشتر است و صفا و بها و جمال و کمال او بیشتر است و هر
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عضوی که از دل دورتر است البته ادراک او و بها و شرف و صفا و جمال و
کمال او کمتر است و اینها همه از خواص حیات است .انک التسمع من فی
القبور دشمنان آلمحمد لهم قلوب الیفقهون بها و لهم اعین الیبصرون بها و
لهم اذان الیسمعون بها میفرماید دشمنان آلمحمد گوش دارند ،یعنی سوراخ
گوش را دارند لکن شنوا نیست اگرچه شنوای صدایی باشد چنانکه االغ هم
صدا را میشنود ولی صدای حق را نمیشنود و حق را نمیفهمد .پس دشمن
آلمحمد کر و کور و بیجان است از ایمان و حق ،اگرچه گوش و چشم و
زبان و دست و پای االغ را داشته باشد این است که میفرماید ان هم اال
کاالنعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون پس ایشان زیاده از آنچه االغ و
حیوانات دارند ندارند .نهایت مو ندارند ،مار هم مو ندارد .دم ندارند قورباغه
هم دم ندارد و این دلیل نشد که آنها حیوان نیستند .دوپا راه میروند میمون
هم دوپا راه میرود ،نسناس هم دوپا راه میرود و مرغها هم دوپا راه میروند
حاال این دلیل این نیست که حیوان نیستند ،حیوانند ،دوپا هم دارند ،تنش را
هم لباس پوشانیده .سگها و تازیها را هم جل میپوشانند ،االغها هم جل
دارند ،پاالن دارند این دلیل انسانیت ایشان نیست .انسان و زنده به
روحاالیمان آن است که حق را درک کند ،حق را ببیند و حق را بشنود ،حق
بگوید و حق بکند و دل او با حق باشد .همچو کسی صاحب روحاالیمان
است این است که میفرمودند الناس کلهم بهائم اال المومن المومن قلیل
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المومن قلیل المومن قلیل المومن اقل من الکبریت االحمر و هل رأی احدکم
الکبریت االحمر فرمودند مومن کم است ،مومن کم است ،مومن کم است،
مومن کمتر از گوگرد سرخ است .آیا کسی از شما گوگرد سرخ را دیده؟
بسیار کمیاب است .پس از اینجهت به جز شیعیان آلمحمد علیهم السالم
کسی دیگر انسان نیست و زنده به روحاالیمان نیست .ان هم اال کاالنعام بل
هم اضل آنها بهائمند مثل سایر چهارپایان و حیوانات نهایت دو پا دارند و
اینکه داللت نمیکند بر اینکه آنها حیوان نیستند.
باری ،مقصود این بود که هرچه انسان اتصالش به سیدالشهدا بیشتر میشود
حیات ایمانی او بیشتر میشود و هرچه از سیدالشهدا دورتر میشود حیات
ایمانی او کمتر میشود و دانستید که اصل حیات ،خداوند عالم است
جلشأنه و حیات از صفات ذاتی خداوند عالم است و دانستید که هرکس به
خدا نزدیکتر است حیات او بیشتر است و هرکس از خدا دورتر است حیاتش
کمتر .خوب بگو ببینم آیا مومن به خدا نزدیکتر است یا کافر؟ البته مومن
نزدیکتر است ،پس حیات مومن بیشتر است و ادراک مومن بیشتر است.
نمیبینی مومن دقایق ایمان را درک میکند؟ نمیبینی مومن اشارات احادیث
و آیات را ادراک میکند و اما کافر ،ضروریات و بدیهیات عالم را نمیفهمد.
میبیند چیزی را که مثل آفتاب در نهایت وضوح است و معذلک شک برایش
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پیدا نمیشود .فخر رازی میگوید چهارصد سند در حدیث غدیر خم دیدم
و برای من شک حاصل نشد که مبادا این واقع شده باشد .حاال امر ببین
چهطور واضح است و نمیبیند چشم او .پس معلوم است آن کسی که مومن
نیست چشم دیدن حق ندارد و مومن دقایق ایمان را میفهمد ،آن حقایق
ایمان را که در نهایت خفا است میفهمد ،اسرار ایمان را بیان میکند .پس
ببین اینها چهقدر ذکاوت دارند! و این نیست مگر به جهت قرب خدا و آنها
بدیهیات را نمیفهمند مثل کوری که سنگ پیش پای خود را نمیبیند
باوجودی که این از بدیهیات است .همچنین دشمنان آلمحمد بدیهیات را
نمیفهمند.
حاال از آنچه عرض کردم برای شما باید معلوم شود که عالمت آنکه این
حیات در بدنی آمده این است که این شخص از چیزی که مناسب با این
حیات است التذاذی ببرد و لذتی از آن بیابد و از هرچه منافی با آن حیات
است متألم بشود .ببین سنگ اگر چیزی مناسب به او برسد حظی از آن
نمیکند و اگر چیزی که منافی با مزاج او است به او برسد متألم از آن
نمیشود ،لکن اگر زنده باشد و حیوانی باشد ،اگر او را المی برسد منزجر
میشود ،یا رم میکند ،یا عقب میرود ،یا فریاد میکند و درد احساس
میکند .و هرگاه چیزی مناسب طبع او به او برسد میل میکند ،انس
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میگیرد ،رو به تو میآید و خوشحال میشود؛ این است عالمت حیات .پس
اگر کسی از خوبی خوشش نیامد و از بدی بدش نیامد ،حیات ندارد بعینه
مثل سنگ است هرچه میخواهی سنگ را نازش بکن ،قربان و صدقهاش برو،
هیچ حظ نمیکند لکن اگر االغ باشد تا سیخش کردی فرار میکند معلوم
است جان دارد که از بدی بدش میآید .اگر او را جو دادی ،تیمار کردی و
دیدی انس میگیرد و دیگر رم نمیکند و از پی تو میآید عالمت این است
که حیوان است و جانی دارد .پس عالمت جان این است که از نیکیکردن
به او خوشش میآید و از بدی که به او میکنی متألم میشود.
اگر این را یافتید پس به یک معنی یک عالمت از عالمتهای حیات ایمانی این
شد که مومن از معاصی بدش میآید ،زیراکه معاصی المرساننده جان است.
الم جان در چهچیز است؟ الم جان در چیزی است که جان را ضعیف کند یا
فانی کند .و هرچه جان انسانی را قوت دهد آنچیز خوب است که جان از
او قوت میگیرد .پس انسان اگر از معاصی متألم میشود عالمت این است
که جان دارد و چون جان دارد اتصال به آلمحمد علیهم السالم دارد .پس
این عالمت این است که شعاع آلمحمد است ،پس شیعه آلمحمد است ،پس
مضاف به آلمحمد است ،پس میرود آنجا که آلمحمد علیهم السالم
میروند و دور میشود از آنجا که آلمحمد از آنجا دور میشوند .نمیبینی
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آفتاب از مشرق که دور شد نورش هم از مشرق دور میشود و به مغرب که
نزدیک شد نورش هم به مغرب نزدیک میشود .وقتی که فرو میرود نورش
هم به همراهی او فرو میرود ،وقتی که طلوع میکند نورش هم به همراهی
او طلوع میکند .پس هرکس از شعاع آلمحمد علیهم السالم شد شیعه
ایشان است .انماسمیت الشیعه شیعه النهم خلقوا من شعاع نورنا شیعه را
شیعه گفتند به جهت آنکه از شعاع آلمحمد آفریده شده .پس چون از شعاع
ایشان آفریده شده میگردد به همراهی ایشان اگر به مشرق بروند یا به مغرب
بروند همراه ایشان است .به جابر فرمودند یا به راوی دیگر بود فرمودند
پیغمبر دست زده کمر خدا را گرفته و خدا کمر ندارد ،کنایه از این است که
نور خدا را گرفته ،یعنی متعلق به نور خدا شده پیغمبر دست زده و کمر خدا
را گرفته و ما دست زدهایم و کمر محمد را گرفتهایم و شیعیان ما دست
زدهاند کمر ما را گرفتهاند ،آیا روز قیامت خدا پیغمبر خود را کجا خواهد
برد؟ و آیا پیغمبر ما را کجا خواهد برد و ما شیعیان خود را کجا خواهیم
برد؟ راوی این را که شنید از شوق و شعف دست برهم زد و گفت دخلناها
واهلل به حق خدا که داخل بهشت شدیم زیراکه حرفی در این نیست یقینا که
خدا جهنم نمیرود مسلما پیغمبر متصل به نور خدا هم که کمر خدا را گرفته
او را هم به جهنم نمیبرد؛ کمر خدا نور خدا است .باری ،آلمحمد علیهم
السالم هم که نور محمد صلی اهلل علیه و آله و متصل به محمد و از طینت
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محمدند آیا خدا ایشان را کجا خواهد برد؟ معلوم است بهشت خواهد برد و
همچنین شیعیان ایشان که از شعاع ایشان و از نور ایشان آفریده شدهاند آیا
خدا ایشان را کجا میبرد؟ اینهایی را که عرض میکنم نه مقصودتان شنیدن
تنها باشد .راه دراز طی کردهاید ،گرما و زحمت و تعب بر خود گذاردهاید،
حاال اگر گوش ندهی و نشنوی یا آنکه ضبط نکنی ،یا عمل به مقتضایش
نکنی به ثوابی که خدا وعده کرده در روز قیامت نمیرسی حاصلش چهچیز
است؟ بلکه تو را به این کارت عذاب میکنند چراکه حجت تمامتر میشود.
پس چه فایده دارد؟
باری ،اینها را که عرض میکنم سعی کنید و بناتان این باشد که عزم کنید و
انشاءاهلل تا میتوانید سعی کنید از بدی بدتان بیاید .هرکس از معاصی بدش
نیاید این شخص مخلد است در آتش جهنم صد هزار سال او را عذاب میکنند
و هنوز اولش است ،هزار هزار دهر او را عذاب میکنند و تمام نمیشود و
نجات از برای او نیست و هرکس از معاصی بدش میآید و از اهل معصیت
بدش میآید ،اگر خدا او را عذاب هم بکند ،عاقبت نجات خواهد یافت
زیراکه این شعاع از آن آفتاب است و زنده است و اهل جنت جمیعا زندگانند
به حیات ایمان و اهل نار جمیعا مردگانند از حیات ایمان .هرکس از معاصی
بدش میآید بدانید که این شخص ناجی است به جهت آنکه متصل به آلمحمد
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است علیهم السالم  .عالمت مومن این است که از خیر و نیکی خوشش
بیاید .هرکه از نیکی نیکان خوشش آمد و از نیکان خوشش آمد و دوست
داشت نیکان را اگرچه خودش از نیکان نباشد ،واهلل العلی العظیم که با محمد
و آلمحمد محشور میشود .قسم میخورم به حق خدا که با ایشان محشور
میشود .به چه جهت قسم خوردم؟ به جهت آنکه خود آلمحمد علیهم
السالم قسم خوردهاند واهلل لو احب رجل حجرا حشره اهلل معه هر کس
سنگی را دوست دارد خدا او را با آن سنگ محشور میکند به جهت آنکه از
طینت او است اگرنه چرا آن را دوست نداشت و این را دوست داشت؟ معلوم
است از طینت این بود .آب آتش را دوست نمیدارد از طینت او نیست .پستی
بلندی را دوست نمیدارد ،از طینت او نیست .سیاهی سفیدی را دوست
نمیدارد از طینت او نیست .پس اگر کسی از طینت این سنگ نباشد این
سنگ را دوست نمیدارد .پس اگر شما نیکان را دوست دارید از نیکانید
مسلما اگر از نیکی خوشتان بیاید نیکید مسلما اگرچه به جهت عوارض دنیا
به یکپاره معاصی آلودگی پیدا کنید .پس عالمت حیات ایمانی شما و عالمت
اتصال شما به حیات این است که از نیکی خوشت بیاید و از نیکان خوشت
بیاید و هرکس تو را منع از نیکی و دوستی نیکان میکند از او بدت بیاید
عالمت ایمان همین است .عرض کرد خدمت امام هل الحب من االیمان؟
آیا دوستی از ایمان است؟ فرمودند هل االیمان اال الحب آیا ایمان غیر از حب
صفحه | 318

چیز دیگری است؟ دیگر ایمان چیز دیگری نیست ،ایمان همین است که
من عرض کردم .اگر از نیکان خوشت آمد و از نیکی خوشت آمد و هرکس
تو را امر به نیکی و دوستی نیکان کرد از او خوشت آمد و هرکس تو را نهی
از بدی و دوستی بدان کرد از او خوشت آمد ،اگر تو چنینی بدان که داخل
نیکانی بدان از آلمحمد میباشی و از شیعیان ایشان میباشی .یکپاره اتباع
ابوموسی اشعری پیدا میشوند تا چیزی از ایشان میپرسی میگویند ما چهکار
داریم به این کارها؟ مردم خودشان میدانند ،هرکس خودش میداند ،به ما
چه این حرفها؟ آیا میدانید معنی این حرف چهچیز است؟ معنی این حرف
این است که ما کار به ایمان نداریم ،ما را چه کار به این کارها یعنی ما را
چه کار به ایمان .پس مردکه! تو چهکارهای؟ کافری یا مومنی؟ اگر مومنی
که با کافران باید بد باشی ،اگر بد نیستی مخالفت رسول خدا کردهای،
مخالفت خدا کردهای ان اهلل عدو للکافرین تو اگر با کافران بد نیستی پس
تو اتباع خدا نیستی ،اتباع رسول نیستی بلکه اگر تو مومنی با کافران باید بد
باشی .بگو ببینم این چه مذهبی است تو برای خودت درست کردهای که
گوشه خانهات بنشینی بگویی هرکس هرکس را خوب میداند خودش
میداند ،هرکس هرکس را بد میداند خودش میداند .این چه حرفی بود که
زدی؟ آیا ندانستی که به این حرف از مذهب آلمحمد علیهم السالم بیرون
رفتی؟ پس تو مذهب آلمحمد علیهم السالم و والیت اولیای ایشان و براءت
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از اعدای ایشان نداری ،پس تو مخالفی با قرآن که دشمنی با کافران نداری.
از احوال هر چیز و هرکس از او که بپرسی جواب میگوید من گوشه خانهام
نشستهام کاری به این کارها ندارم ،ابوموسای اشعری شدهام .اینها یعنی چه؟
تو بگو خودت چهچیز هستی ،چه مذهبی داری؟ اگر مومنی بگو آنها کافرند،
اگر کافری بگو مومنند .این نمیدانم ،یعنی چه؟ پس بدانید که المحاله این
جماعت داخل منافقین امت میباشند ،اظهار ایمانی فیالجمله میکنند که
امر دنیاشان بگذرد و بهطور نفاق اظهار اسالمی میکنند و با همه راه میروند
که اگر یکروزی کار به دست کفار پیدا کنند آنها اعانتش کنند .اگر
یکروزی کار به دست مومنی پیدا کنند آنها اعانتش کنند ،میگوید ما همه
را خوب میدانیم .شما غلط میکنید ،سرتان را بر سنگ میزنید همه را خوب
میدانید .پس تو یزید را میخواهی خوب بدانی امامحسین را هم میخواهی
خوب بدانی ،این نشد .هرکس متصف به صفات امامحسین است از اتباع
امامحسین است ،هرکس متصف به صفات یزید است از اتباع یزید است .تو
چطور همه را خوب میدانی؟
باری ،برویم بر سر مطلب که عالمت حیات باشد .عرض کردم این یک
عالمت حیات است که از نیکی و نیکان خوشت بیاید و از آمرین به نیکی
و آمرین به دوستی نیکان خوشت بیاید و از آنطرف از بدی بدت بیاید و از
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آمرین به بدی بدت بیاید و از بدان بدت بیاید .هرکس تو را امر به بدی میکند
از او بدت بیاید ،هرکس تو را امر به خوبی میکند از او خوشت بیاید .اگر
چنین کردی تو زندهای ،اگر چنین نکردی تو زنده نیستی و چون زنده نیستی
متصل به سیدالشهدا نیستی ،پس از سیدالشهدا منقطع شدهای و هرکه از
سیدالشهدا منقطع شد در درک اسفل جهنم خواهد رفت .پس عالمت ایمان
شما حب اولیا است و براءت از اعدا است ،پس تا جان دارید در این بکوشید.
واهلل اینها را از پیش خودم نمیگویم ،تا حدیث ندیده باشم انشاءاهلل
نمیگویم .پس اگر از صالحین نباشی ولی دوست صالحین باشی محشور با
صالحین میباشی ،اگر از اولیا نباشی دوست اولیا باشی با اولیا محشور
میشوی ،خاطرت جمع باشد .پس تا میتوانی سعی در دوستی خوبان کن
که خدا به واسطه آنها از تو میگذرد .آیا آیه قرآن را نخواندهای که میفرماید
و لوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد
یذکر فیها اسم اهلل کثیرا خداوند عالم در روز قیامت به برکت نمازگزاران
شیعه از بینمازان شیعه در میگذرد و به برکت زکاتدهندگان شیعه از آنها
که زکات ندادهاند عفو میکند و عذاب را دفع میکند .معلوم است از
روضهخوانها هم که مکرر شنیدهاید اگر یکنفر در میان جمعی گریه کند یا
از خوف خدا یا بر سیدالشهدا هرکدام باشد ،خدا از تصدق سر آن یکنفر بر
همه ترحم میکند .پس تو خودت اگر نه نماز بکنی و نه روزه بگیری،
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هیچکار نکنی لکن دوست میداری نمازگزاران را و خشم بر خودت هم
داری که چرا من این صفت بد را دارم؟ خدا از تصدق سر نمازگزاران و
روزهداران بر تو رحم میکند به نص کتاب چنانکه عرض کردم.
عالمت دیگر حیات؛ برای آن فیالجمله مقدمهای عرض کنم .اعظم
مصیبتهایی که به انسان میرسد مصیبتی است که به مال انسان میرسد و مال
انسان تلف میشود و انسان فقیر و محتاج میشود .این از همه مصیبتهای دنیا
بدتر است .انسان تا نان دارد هر مصیبتی به او میرسد هیچ باکیش نیست
لکن وقتی یکشب سر بیشام زمین میگذارد و نان ندارد و نمیتواند برای
خود روزی تحصیل کند ،آنوقت ببین چه مصیبتی است و چه مصیبت بزرگی
است فقر! بعد از مصیبت کفر در عالم هیچ مصیبتی از مصیبت فقر بدتر
نیست .از این مصیبت که گذشتی باالتر از این مصیبت مصیبت بدن است،
بازی برنمیدارد .فقر چیزی بود که در اموال خارجی بود که مضاف به تو
بود ،و دخلی به تو نداشت لکن مصیبت بدن دیگر از تو خارج نیست .یک
دندان تو درد میکند تا صبح خواب نمیروی ،یکخورده چشم کسی درد
بیاید از دنیا و مافیها سیر میشود .از جمیع ماسوای خودش سیر میشود.
ببین مصیبت بدن با مصیبت مال چقدر فرق دارد؟ هزارمرتبه مصیبت بدن
بدتر است از مصیبت مال .همه مال را برای بدن خود میخواهی ،پس مصیبت
صفحه | 322

بدن تا مصیبت مال ،مصیبت بدن هزارمرتبه از مصیبت مال بدتر است .دیگر
بدتر از مصیبت بدن ،مصیبت دل است ،غم دل است .آدم هست بسا آنکه
لقوه شده ،فالج شده ،هزار ناخوشی دارد ،دلش که خوش است و خوشحال
است باکی ندارد لکن اگر سلطان جهان در سالمت بدن مثل رستم باشد،
دل او که غمگین است و محزون است نه از مال بهره میبرد نه از بدن بهره
میبرد .پادشاه دل است ،بدن ،مملکت این پادشاه و مال و دولت این پادشاه
است .وقتی این مصیبت به پادشاه برسد و دل غمگین بشود آدمیزاد طوری
است که به جمیع مصیبتهای بدن و به جمیع مصیبتهای مال تن در میدهد و
راضی میشود که غم دلش برطرف شود .بسا کسی که فی المثل یکسال
است تب میکند لکن میبینی دل خوشی دارد ،میخندد .این به جهت این
است که دلش خوش است و دل پادشاه کل است لکن همینکه دل غمگین
شد سر بر روی زانو میگذارد و از جمیع مالش و از جمیع بدنش فراموش
میکند ،نمیخواهد حرف بزند .از این گذشته هر دردی که تو را به فغان
میآورد مثال مصیبتی بر دستت وارد آمد از دست تو که به دل تو رسید دل
درد میگیرد ،مال تو که تلف شد به دل تو اثر میکند .مال تو در بندر غرق
میشود و تلف میشود احساس درد این را نمیکند مگر دل تو .اگر دل در
میان نباشد بدن احساس درد نمیکند ،عضوی که خرف شده باشد احساس
درد نمیکند .لکن همینکه این درد به دل رسید و دل خبر شد ،تو به فغان
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میآیی و داد و فریاد میکنی .پس مصیبت دل و مصیبت جان از جمیع
مصیبتها بدتر است.
چون این را یافتی حاال عرض میکنم که هر عضوی که جان دارد عالمتش
آن است که اگر خاری به آن عضو رود آن عضو خبر میشود ،و عضوی که
جان ندارد عالمتش این است که اگر خاری به آن عضو رود آن عضو خبر
نمیشود ،هر کاری به سر او بیاوری وقتی که خرف باشد و جان در او
نباشد ،اگر جوالدوزی به او بزنی نمیفهمد ،احساس نمیکند .پس یافتید از
این مقدمه شریفه که عرض کردم که همه دردها و اعظم دردها آن دردی
است که به جان تو برسد و اما به دست و پای تو یا به اموال تو که رسید
اگرچه عظیم است لکن در پیش مصیبت جان تو کوچک است.
چون این را یافتی و یافتی که جان جهان حسین بن علی بن ابیطالب است
صلواتاهلل و سالمهعلیه در تن این عالم .آن بزرگوار به منزله جان است ،یعنی
روحاالیمان در تمام این عالم است و این عالم تمامی اعضای او و جوارح او
است .پس مصیبت این بزرگوار برابری میکند با مصیبت هزار هزار عالم که
همه اعضای اویند .مصیبتهای سیدالشهدا به این واسطه اعظم مصیبتها است.
از این تعجب مکن ،مگر چهطور شد همچو شد .این عالم جانش سیدالشهدا
است و از همه جای عالم خبر دارد .این جان تو از سر تو خبر دارد چنانکه
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از پای تو خبر دارد شتر به این گندگی وقتی جان در کل تن او باشد جان از
سر شتر خبر دارد چنانکه از پای او خبر دارد ،چنانکه از دست او خبر دارد
و همچنین امام ،جان این عالم است .آیا نه این است که در دعای رجب
میخوانی بهم مألت سماءک و ارضک حتی ظهر ان الاله االانت خداوندا به
وجود محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم پر کردی آسمان و زمین خود را تا
اینکه ظاهر شد خدایی جز تو نیست .پس آن بزرگواران در جمیع این عالم
هستند ،در هر ذره ذره این عالم مثل جان در تن حضور دارند .پس چون در
ذره ذره این عالم هستند مانند جان در تن هستند .پس ایشان به الم جمیع
شیعیان متألم میشوند .نه خیال کنی که مصیبت سیدالشهدا اسم است برای
همان واقعه کربال .نه چنین است ،اگر همچو اعتقادی داری اعتقادت ناقص
است .واهلل در مشرق و در مغرب عالم هر مومنی که مصیبتی به او میرسد
همان مصیبت سیدالشهدا است .میفرماید ان لنا مع کل ولی اذنا سامعه و
عینا ناظره و لسانا ناطقا از برای ما ،در نزد هر دوستی چشم بینایی و گوش
شنوایی و زبان گویایی است .پس در جمیع مومنین آن بزرگوار هست .پس
واهلل العلی العظیم قسم میخورم که هرکس به مومنی اذیت برساند از جهت
ایمانش ،اذیت به سیدالشهدا رسانیده .یک فحش به او بدهد واهلل به
سیدالشهدا داده .و هرکس یک خاری به پای مومنی بزند واهلل به پای
سیدالشهدا زده .همچنین تو خیال مکن که همان یزید و همان اصحاب یزید
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همانها قتله سیدالشهدا هستند .نه واهلل ،قتله سیدالشهدا تا امروز هستند ،جمیع
اعدای آلمحمد جمیعا قاتالن سیدالشهدایند که ایستادهاند و تیر بر روی
سیدالشهدا میاندازند .امر عظیم است ،واهلل حسین با هر کشتهای کشته شد،
با هر مجروحی مجروح شد ،با هر مکروهبینندهای مکروه دید ،با هر اسیری
اسیر شد .از این جهت مصیبت آن بزرگوار اعظم مصیبتهای عالم شده .اینکه
از آنطرف ،از اینطرف هم عرض میکنم آیا نه این است که مصیبتی که به
دل تو رسیده دست تو از کار میافتد؟ اگر ما هم اعضای آن دل باشیم ،هر
مصیبتی که به او رسیده به ما رسیده و ما از کار افتادهایم ،ما همه علیل و
مریض شدهایم به این واسطه .پس عالمت زندگی ما این است که اگر بشنویم
حسین علیه السالم مصیبتی بر او وارد آمده ،هر مصیبتی از مصیبتهای آن
بزرگوار را که شنیدیم اگر گریان شدیم اگر مهموم و مغموم شدیم از اعضای
اوییم ،و اگر مهموم نشدیم از اعضای او نیستیم .این است که خودش فرموده
ماذکرت عند مومن و ال مومنه اال بکی و استعبر لمصابی من در نزد هیچ مرد
مومن و زن مومنه ذکر نمیشوم مگر آنکه گریان میشود و اشک او میریزد.
و مومن عضو من است و من دل اویم .حاال دل او که شکسته شد ،چهطور
دل تو نمیشکند؟ اگر حسین دل تو است و دل او شکست آیا دل تو
نمیشکند؟ البته باید بشکند.
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یکچیزی عرض کنم ،از جمله چیزهای مسلمی این است که انسان و آدم
عاقل جمیع اعضای خود را فدای دل خود میکند ،سهل است تو عضو پست
را فدای عضو شریف میکنی .اگر سنگ بیاید بخواهد به چشم تو بخورد تو
دست خود را برابر چشم خود میگیری ،عضو خسیس را تو حایل میکنی و
فدای عضو شریف میکنی و جمیع تن را فدای دل میکنی ،از سر همه تن
میگذری که بر دلت مصیبتی وارد نیاید .آیا نمیبینی چیزی که برای تو عار
است به کشتن خود راضی میشوی که آن عار بر تو وارد نیاید .میگویی
قتل بهتر از عار است .انسان از سر بدن میگذرد که جانش یکدقیقه عار
نکشد .ببین چه امر عظیمی است که مالت را و بدنت را فدا میکنی برای
این دل .پس معلوم شد که تو دل خودت را دوستتر از تن خود میداری.
اگر همچو شد انسان انسان است اگر غیر این شد انسان انسان نیست.
بعد از آنیکه این مسأله معلوم شد عرض میکنم که پیغمبر میفرماید حدیثی،
درست حواس خود را جمع کنید و دلهای خود را با من بدارید که حدیث
عظیم است و امر خطیر است .میفرماید پیغمبر صلی اهلل علیه و آله الیومن
عبد هیچ بنده مومنی نیست ،اسم مومن بر او گفته نمیشود و ایمان به خدا و
به من نیاورده ،الیومن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه بنده مومن نیست
مگر اینکه مرا از خودش دوستتر دارد .اگر میخواهی ببینی مومن هستی یا
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خیر اینجا امتحان کن خود را .پیغمبر فرموده الیومن عبد حتی اکون احب
الیه من نفسه و عترتی احب الیه من عترته و اهلی احب الیه من اهله و ذاتی
احب الیه من ذاته چندین حدیث به همین منوال فرمایش فرمودهاند که بنده
مومن نیست تا جان مرا از جان خود دوستتر دارد و عترت مرا از عترت
خود دوستتر دارد و مال مرا از مال خود دوستتر دارد .اگر اینطور شد
مومن به خدا است و مومن به من است واال فال .اگر وقتی او مردد شد میان
محبت خودش و میان پیغمبر ،پا بر روی پیغمبر بگذارد تا جان خود را به
سالمت دربرد ،این چه ایمانی شد به خدا؟ و اگر مردد شد امر میان عترت
خودش و عترت پیغمبر ،عترت پیغمبر را بگذارد و عترت خود را نجات دهد
چه ایمانی شد؟ مثل آن ملعونی که گفت اگر با تو محاربه نکنم و جنگ نکنم
با تو ابنزیاد عیال مرا اسیر میکند .این چه محبتی است؟ چنین کسی ایمان
ندارد به پیغمبر .و همچنین اگر مال پیغمبر را و مال خودش را بنا باشد ترجیح
دهد ،مال پیغمبر را به باد میدهد که مال خودش را درست بهدر برد ،ایمان
نیاورده است .این است که سخت است ،این حدیث را خوب گوش بدهید
که باید عمل کنید .عرض میکنم وقتی شما مومنید که پیغمبر خود را بر
جان خود ترجیح بدهید و عترت او را بر عترت خود ترجیح بدهید و عیال او
را بر عیال خود ترجیح بدهید .بعد از اینکه این حدیث را شنیدیم به چندین
سند و دیدیم مطابق با قرآن هم هست قل ان کان اباوکم و ابناوکم و اخوانکم
صفحه | 328

و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجاره تخشون کسادها و
مساکن ترضونها احب الیکم من اهلل و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی
یأتی اهلل بامره ان اهلل الیهدی القوم الفاسقین بگو ای محمد به این مردم که
اگر شما پدرانتان را ،پسرانتان را ،برادرانتان را ،زنهاتان را ،خویشانتان را و
مالهاتان را که کسب کردهاید و تجارتهاتان را که از کسادش میترسید و
خانهها و منزلهاتان را که در او مینشینید ،اینها را دوستتر میدارید و اینها
نزد شما بهتر است از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا ،پس منتظر عذاب
خدا باشید که عذاب خدا شما را در خواهد یافت خدا فاسقان را هدایت
نمیکند و شماها فاسقید و خدا فاسقان را به بهشت نمیبرد و هدایت
نمیکند.
بعد از اینکه فارسی آیه را هم یافتید و فهمیدید و حدیث را هم مطابق با
کتاب خدا دیدید حاال بیاییم ببینیم ما چکارهایم امروز .ببینیم آیا ما عترت
محمد را بر عترت خود ترجیح میدهیم یا نه؟ نگاه که میکنیم میبینیم
الحمدهلل ترجیح دادهایم عترت محمد را بر عترت خود .پس چشم شما روشن
باد که شما مومنید به جهت آنکه جان محمد را از جان خودتان ،عیالش را
از عیال خودتان ،مالش را از مال خودتان ،عترتش را از عترت خودتان
دوستتر میدارید .هریک از شماها سیسال ،چهلسال از عمرتان گذشته و
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از هر یک از شماها پسرها مردهاند ،برادرها رفتهاند ،زنها رفتهاند ،مالها تلف
شده و شما مصیبت همه را فراموش کردهاید و بعد حناها بستهاید ،شادیها
کردهاید .چهبسیار کسان از شما مردهاند و چون چندی گذشته یاد آنها
نکردهاید و همه را فراموش کردهاید لکن هزار و دویست سال است از
مصیبت عترت آلمحمد میگذرد و جمع میشویم و دور یکدیگر مینشینیم
جوقه جوقه ،گروه گروه و برپا میداریم مصیبت آن بزرگوار را و بر سر و
سینه میزنیم .پس همانا الحمدهلل شما ترجیح دادهاید پیغمبر خود را بر خود
و بر پدران خود و بر اوالد خود ،بر برادران خود .و عترت او را بر عترت
خود ترجیح دادهاید .امروز همه شماها نشستهاید بر دور یکدیگر پس از هزار
و دویست سال بر ده گز کرباس خیمه او گریه میکنید که آن را آتش زدند
و آن نیست مگر آنکه انشاءاهلل و ال قوه اال باهلل به فضل و کرم آلمحمد از
ایشانیم و مرتبط به ایشان هستیم و انشاءاهلل از زندهدالنیم ،متألم میشویم به
آالم ایشان و آالم اولیای ایشان و حمد میکنیم خدا را که دوست میداریم
نیکی را و نیکان را ،اگرچه نه نیکی بکنیم و نه نیک باشیم .و حمد میکنیم
خدا را که از بدی بدمان میآید و از بدان بدمان میآید اگرچه سرتاپای ما
بدی باشد و اگرچه با بدان محشور باشیم به جهت اعراضی که در این دنیا
عارض شده است و این نیست مگر از برکت محمد و آلمحمد صلواتاهلل
علیهماجمعین.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه چهارم جمعه  24 /محرمالحرام  1286 /هـ ق»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
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چون سخن در معنی حیات بود ،عرض کردم که حیات رکنی از ارکان عرش
خداوند عالم جلشأنه است و از برای حیات دو معنی است :یک معنی حیات،
حیات دنیاوی است .به این لفظ باید بگویم از برای اینکه عوام درست
بفهمند ،اگر برای علما میگفتم ،میگفتم حیات کونی لکن چون برای عوام
میگویم ،میگویم حیات دو حیات است :یکی حیات دنیاوی و یکی حیات
اخروی .اما حیات دنیاوی این حیاتی است که مردم به آن زندهاند ،به آن
میجنبند مثل سایر حیوانات و چشم ایشان چیزها را میبیند ،گوش ایشان
میشنود ،بینی ایشان بوها را میبوید و زبان ایشان مزهها را میچشد و اعضای
ایشان درک گرمی و سردی و نرمی و زبری و سبکی و سنگینی و تری و
خشکی چیزها را میکند ،این حیات حیات دنیاوی است .و اما حیات
اخروی این نیست ،حیات اخروی به روح ایمانی است .هرکس در بدن خود
روح حیوانی دارد حیات دنیوی دارد و هرکس در بدن خود روح ایمانی دارد
حیات اخروی دارد و زندگی جاوید از برای او ثبت است و داخل زندگان
است و زنده و پاینده خواهد بود .و اما حیات دنیاوی حیاتی است منقطع و
به تمامشدن این ایام دنیا آن هم تمام میشود و اهل دنیا بجز این حیات چیزی
دیگر را نمیفهمند و نمیدانند از این جهت خدا فرموده یعلمون ظاهرا من
الحیوه الدنیا و هم عن االخره هم غافلون حیات دنیا را میدانند و از آخرت
غافلند .پس چون اهل دنیا همین حیات دنیا را میدانند ،در صدد قوت و
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حفظ این برمیآیند و دفع مکروهات از این میکنند و تمام همت ایشان در
این است که حیات دنیا را حفظ کنند ،خیال دیگر ندارند بجز اینکه بروم
نان پیدا کنم بخورم زنده باشم ،لباس میخواهم برای اینکه بپوشم زنده باشم،
مسکن میخواهم برای اینکه زنده باشم در آن منزل بگیرم .جمیع همتشان
بر این است که این حیات دنیا و زندگی دنیا برای ایشان باقی بماند .همه
همت اهل دنیا بر این است که این حیات دنیاوی را حفظ کنند زیراکه
قدیئسوا من االخره کمایئس الکفار من اصحاب القبور وقتی که بشکافی
مغز دلشان را اعتمادی به آخرت و اعتمادی و اعتنایی به حیات اخروی و دار
خلود ندارند .باورشان نشده ،چیزی هم اگر بگویند علیالرسم میگویند و
از مردم شنیدهاند لفظی و همان لفظ را میگویند؛ لفظی است .در دلهاشان
معنی برایش نیست .هرگاه یک جای خلوتی بروند یک گوشهای بنشینند با
دل خود سخن بگویند ،از دل خود بپرسند از حیات اخروی تو چه داری؟ در
دل خود که نگاه میکند میبیند در دست چیزی ندارد و همین حیات دنیاوی
را اعتقاد دارد و درصدد قوت دادن و دوام دادن او است.
و اما مومنان که خدا ایشان را توصیف به ایمان به غیب کرده ،آنها مومنان به
غیبند ،آنها ایمان دارند و تصدیق میکنند به حیات اخروی و در صدد قوت
دادن حیات اخروی خود هستند و دوام حیات اخروی و سالمتی حیات
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اخروی را طالبند و این را قوت میدهند ،و هستند قومی که طالب اینند که
حیات دنیاوی را قوت بدهند اگرچه آن خراب شود .و قومی طالب اینند که
حیات اخروی را قوت بدهند اگرچه این خراب شود .قومی آن را فدای این
میکنند قومی این را فدای آن میکنند و چنانچه شما در حیات دنیا محتاجید
به غذا ،به لباس تا اینکه این بنیه محفوظ بماند و محتاجید به مسکن،
همچنین حیات اخروی شما هم غذا میخواهد ،لباس میخواهد ،مسکن
میخواهد .اگر اینها را برای آن تحصیل نکنید بنیه آن از هم میپاشد .واهلل
تعجب میکنم از کسانی که به هیچ وجه منالوجوه درصدد قوت آن و حفظ
آن بر نمیآیند؛ چگونه آن حیات برای اینها باقی میماند؟ و چرا باید باقی
بماند؟ به چه استحقاق باید باقی بماند؟ شما ببینید چه اسباب فراهم آوردهاند
برای حفظ حیات دنیایی خود! چه کشتیها در دریاها نساختهاند و چه سفر
دریا و محنت دریا برای خود فراهم نیاوردهاند و چه اسباب که در بیابانها
فراهم نیاوردهاند و چه سفرها و چه صنعتها و چه کسبها؟! معلوم است جمیع
اینها برای حفظ حیات دنیاوی شما است .پس چرا از برای حیات اخروی
خود از پی صنعتی برنمیآیید؟ از پی تحصیل رزقی برای آن نیستید؟ از پی
تحصیل لباسی برای آن نیستید؟ از پی تحصیل مسکنی و تحصیل اوضاعی
برای آن نیستید؟ و حال آنکه حیات دنیاوی شما سیسال است ،چهلسال
است آخر هم میگذارید میروید .بشارت دهم صاحبان مال را و
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جمعکنندگان مال را که هرچه از مال دنیا تحصیل میکنید جهاز زنهای خود
را برای دیگران درست میکنید .تو که میمیری زنت اینها را برمیدارد و
میبرد خانه شوهرش ،خانه آنی که تو او را رقیب خود میشمردی و غیرت
میکردی که نام او را ببرد و االن که تو سعی میکنی در تحصیل مال دنیا،
جهاز آن زن را برای رقیب خود درست میکنی و جمع میکنی .پس چه
سعی میکنی؟ برای که سعی میکنی؟ برای دختران مردم سعی میکنی؟ برای
پسران مردم جمع می کنی؟ اگر برای پسران خود جمع میکنی میبرندش
دختران مردم .و اگر برای دختران خود جمع میکنی میبرندش پسران مردم.
آنها متصرف میشوند این مال را .اگر آنها اطاعت کنند به این مال ،تو میبینی
و دست حسرت بر سر خود میزنی که واویال! زحمت را من کشیدم،
تحصیل مال کردم و اطاعت را آنها به این مال کردند و به درجات عالیه آنها
رسیدند و اگر حرام تحصیل کرده باشی باز دست حسرت بر سر خود میزنی
میگویی واویال! ایمان خود را دادم ،مشغول الذمه مردم شدم ،تحصیل مال
کردم برای جهاز زن خود ،برای پسران مردم و دختران مردم .و واقعا برای
همینها است و دخلی به تو ندارد .اگر آنها معصیت کنند به این مال ،تو
دست حسرت بر سر میزنی که دیدی چه کردند؟! من اسباب معصیت برای
آنها مهیا کردم ،برای یاغیان بر خدا گلوله خریدم ،برای یاغیان بر خدا اسباب
و اسلحه حرب فراهم آوردم و واقعا معصیت همینطور است .تحصیل کردم
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برای اینکه اینها شراب بخرند و بخورند ،برای اینکه معصیت کنند ،مال
تحصیل کردم برای اینکه اینها بروند با آن جندهبازی کنند ،لواط کنند،
قماربازی کنند .پس چه حرص میزنی بر جمع مال دنیا؟! این عاقبت حیات
دنیاوی تو است ،اینهمه زحمت میکشی برای مردم .واال این لقمه نانی که
تو بخوری و این پارچه لباس که تو بپوشی و به منتهای عمر خود برسی،
اینهمه محنت ضرور ندارد و اینهمه سفرهای دور و دراز ،اینهمه
مشغولالذمهگیها ضرور ندارد و هیچ احتیاج به این اجتناب نکردن از حرام
و از ربا و از معصیت ضرور ندارد و این لقمهنانی که تو بخوری و این پارچه
لباسی که بپوشی به ادنای سعی برای تو حاصل میشود .در عرض سال
دهروز ،بیستروز که سعی میکنی برای تو حاصل میشود .این که گیرت
میآید ،احتیاج به زیاده هم که نیست؛ اینکه حیات دنیای شما.
اما حیات آخرت ،حیات جاویدان باید باشد برای آن هم غذایی است که اگر
به آن نرسد خورده خورده ضعیف میشود و بیقوت میشود تا کمکم تمام
میشود .چرا هرگز درصدد تحصیل غذای جان برنمیآیی؟ تو اگر جاندوستی
چرا جان را قوت نمیدهی؟ همانا که ایمان شما ضعیف است ،همانا اعتماد
به آن جان ندارید ،همانا تصدیق خدا نکردهاید .اگر تصدیق خدا کرده بودید
چرا درصدد تحصیل غذای جان برنمیآیید؟ و این جان غذای او علوم
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آلمحمد است علیهم السالم  .خدا در قرآن میفرماید فلینظر االنسان الی
طعامه امام علیه السالم در تفسیر این آیه میفرماید یعنی الی علمه عمن یأخذه
نظر کند انسان به طعام خود ،یعنی به علم خود که از که اخذ کرده و میکند.
پس غذای آن روح علم آلمحمد است علیهم السالم و لباس آن روح ،تقوی
است خدا در قرآن میفرماید و لباس التقوی ذلک خیر لباس آن تقوی است
که عورتهای آن روح را و عیوب آن روح را میپوشاند .مسکن او والیت
آلمحمد است ،زیر سایه آلمحمد علیهم السالم مسکن دارد .پس باید در
صدد غذای این روح و لباس او و مسکن او برآمد تا اینکه آن حیات روز به
روز قوت بگیرد ،و بر دوامش بیفزاید؛ پس باید آن حیات را تقویت کرد .و
التماس من به شماها این است که اینها را علیالرسم گوش ندهید ،بلکه
اینهایی را که عرض میکنم در دل خود جا دهید و قصد این داشته باشید که
آنچه میشنوید عمل کنید نه آنکه آنچه را میشنوید اعتنا به آن نکنید و حجت
خدا را بر خود تمام کنید.
باری ،هر دوی این حیات به واسطه وجود مبارک سیدالشهدا صلواتاهلل و
سالمهعلیه به این خلق افاضه شده و میشود .اما حیات دنیا که به واسطه
کرم آن بزرگوار است که در دار دنیا مردم زندهاند و این حیات را به ایشان
انعام کردهاند و در این انعام مضایقه از هیچ کافری و منافقی و ظالمی نکرده
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و این حیات را به جمیع موجودات انعام فرموده .اگرچه هنوز دوریم از مطلب
لکن حاال جایش رسیده و عرض میکنم .البته برای شما ذکر کردهاند و
شنیدهاید که حر بعد از آنیکه با لشکر خود آمد سر راه حضرت را گرفت،
حضرت سیدالشهدا دید آثار تشنگی را در اصحاب حر ،دید از تشنگی
مشرف به هالکت شدهاند .به اصحاب خود فرمود آب بدهید به اینها و هیچ
مضایقه نکرد از آبدادن به دشمن ،و جان آنها را نجات داد .چنانکه به
حسب ظاهر اینطور بود در باطن هم به جمیع کفار و منافقین انعام این
حیات دنیاوی را فرموده است .و اما آن حیات اخروی و آن روح االیمان را
به مومنان انعام فرمود و کفار را از آن حیات محروم فرموده به حسب ظاهر
و به حسب باطن .بعضی از اسباب باطن را در این چند روز عرض کردم و
عرض هم خواهد شد که چگونه به حسب باطن حیات ایمانی به واسطه
ایشان است ولی در این دنیا هم حیات ایمانی را آن بزرگوار انعام کرده .حاال
عرض میکنم تا به ظاهر ببینی چگونه به واسطه سیدالشهدا آن حیات را خدا
به مومنان داده و مخصوص سیدالشهدا است و اگر آن بزرگوار نبود جمیع
مردم در مرگ ایمان مانده بودند ،همه از اصحاب قبور و موتی بودند.
برای فهم این ،عرض میکنم درست گوش بدهید اگرچه به ظاهر مثل
حکایت تاریخ و قصه میآید لکن باطن آن حکمت بسیار و فواید بسیار دارد
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و آن این است که قبل از بعثت حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله که هنوز
مبعوث به رسالت نشده بودند ،اهل این عالم اجسام بعضی از آنها یهود بودند
و یهودی که قبل از پیغمبر باشد جمیع آنها مشرک بودند و کافر .به جهت
آنکه مأمور بودند ایمان به عیسی بیاورند و عیسی مبعوث بر بنیاسرائیل بود.
یهود بنیاسرائیل بودند و ایمان به عیسی نیاورده بودند و بر کفر و ضاللت
ماندند .وانگهی تغییرها و تحریفها در تورات پیدا شده بود ،بتپرستیها در
میان بنیاسرائیل رواج گرفت و گوساله پرستیدند ،خالصه مشرک شدند.
نصارایی هم که قبل از پیغمبر بودند هفتاد و دو فرقه شدند ،هفتاد و یک فرقه
کافر و مشرک شدند و یک فرقه بر دین پیغمبر عیسی باقی ماندند و مومن
ماندند و باقی دیگر کافر شدند .گرفتند عیسی را پسر خدا و کافر و مشرک
شدند به خدا؛ این هم حالت نصاری .از این دو طایفه یهود و نصاری که
گذشتی دیگر مومنی در روی زمین نبود .از اینها که گذشتی باقی روی زمین
جمیعا بر کفر و ضاللت بودند ،مجوسی بودند ،بتپرستان و مشرکین بودند.
غرض ،جمیع روی زمین کافر بودند و ظلمت جهل و کفر جمیع روی زمین
را فراگرفته بود مگر آن رهبانانی که بر دین عیسی باقی بودند .خداوند
حضرت پیغمبر صلواتاهلل علیهوآله را در همچو وقتی مبعوث فرمود به
رسالت به سوی زمین و آمد در میان جمیع این کفار و مشرکین و اظهار
ایمان فرمود و در میان آنها مدتهای مدید میفرمود قولوا الاله االاهلل تفلحوا و
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کسی از آن بزرگوار نمیپذیرفت .این مردم و این عرب جفاکار که االن از
اسالم اینقدر گذشته یککلمه حرف حالی اینها نمیشود بکنی ،آن روز
حالی آن عربهای نافهم چه میشد بکنی؟! چیزهای منجمدی ،نادان نافهمی
که هیچ حرف راه نمیبردند مگر همانهایی که در بچگی یادگرفتهاند .مثال
صدهزار بار از پدرش شنیده پشگل شتر جمع کن ،یا مثال برو موشخرما
درست کن ،یا موش دوپا بگیر .همین کلمهها را یاد گرفته ،چیز دیگر هم
راهنمیبرد .اینها را هم میگوید و امثال این کلمهها چندتا دیگر هم از
اینجور کلمهها یادگرفته میگوید لکن اگر یکچیزی از محسوسات را
بخواهی حالیشان بکنی ،حالیشان نمیشود .یکچیزی از نظافت بخواهی
حالیشان بکنی حالیشان نمیشود ،شعور این را ندارند .حاال اینطورند ،پس
ببینید در زمان پیغمبر و در آن عهد جاهلیت آنها چه بودند و آنوقت چگونه
باید حالی اینها کرد توحید خدا را که از جمیع مسائل مشکلتر است! چگونه
چنین کسی را میتوان علوم فهمانید؟ این ،نبوت چه میفهمد؟ و چه میفهمد
توحید خوردنی است یا پوشیدنی ،خیالش آن بزرگوار پادشاهی است مثل
سایر پادشاهان ،شعور غیر از این نمیکند .این بزرگوار در همچو وقتی آمد
در میان مردم و همچو مردمی! و فرمود قولوا الاله االاهلل و آن جفایی که آنها
داشتند و آن سختی قلبی که آنها داشتند که هرچه میفرمود از او نمیپذیرفتند
و اعتنا نمیکردند .زیاد که میگفت سنگی هم برمیداشتند به او میزدند،
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شکنبه گوسفند با آنچه در او بود بر سرش میریختند .در مکه اذیتهای بسیار
به آن بزرگوار رسانیدند ،چیزهای عجیب و غریب! آخر شما میدانید که
اعظم سری که در عالم به واسطه آن بنای خونریزی میشود این است که
نسبت به خدای کسی حرف بزنند .باز اگر نسبت به پیغمبرش حرف بزنند،
تهمتی به پیغمبرش بزنند هرگز مثل این نیست که نسبت به خدای او حرف
بزنند .از اولش عرض کردم در نظر این مردم ،مال دنیا خیلی عظم دارد ولکن
اگر کسی را به مالش تهمتی بزنند باوجودی که مال در نظرش خیلی عظم
دارد ،با وجود این باز نیست مثل اینکه نسبت به خودش حرف بزنند؛ به
خودش اگر حرف بزنند ،این اعظم است .دیگر اگر نسبت به پیغمبرش حرف
بزنند ،این دیگر از آن اعظم است و اعظم از همه سرها آن است که در خدای
کسی حرف بزنند و نسبت به خدای او بیادبی کنند .به آن خدایی که آن را
میپرستد ،آن را فحش دهند .االن این صوفیه که هستند ادعای خدایی دارند،
ارشاد میکنند مردم را به خدایی خود .حاال ببینید اگر کسی نسبت به خدای
اینها چیزی بگوید چه میکنند؟ حاال پیغمبر آمده خدایان اینها را باطل کند،
به خدایان آنها دارد فحش میدهد ،میخواهد خدایان آنها رابشکند ،از این
بود که فغان برآورده بودند أجعل االلهه الها واحدا اینهمه خدایان ما را
میخواهد باطل کند و یک خدا باقی بگذارد؟ این بزرگوار هم بایست مردم
را به یگانگی خدا بخواند این بود که این اعظم اسرار بود برای عرب که
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بیاید بگوید خدا یکی است و خدایان آنها را باطل کند .پس توحید را گفت
و خدایان آنها را قدح کرد و آنها هم آنچه میتوانستند در نصرت خدایان خود
با پیغمبر کردند .چنانچه نمرود در نصرت خدایان خود حضرت ابراهیم را
در آتش انداخت ،اینها هم به جهت نصرت خدایان خود آنچه توانستند با
پیغمبر کردند و اذیت پیغمبر کردند و او به هیچوجه منالوجوه از خدمت
خود منصرف و روگردان و ملول نشد و الزال مشغول کار خود بود و یکی
و دوتا و سهتا به آن بزرگوار ایمان میآوردند .کفار که دیدند هفت ،هشت،
دهتا شدند محاصره کردند آنها را در یکی از درههای مکه و رفتند و قدغن
کردند که کسبه به آنها نان نفروشند و آذوقه نفروشند و تا مدتها در آن شعب
محصور بودند و مدتها در آنجا به تعب و محنت و بینانی و بیآبی
میگذرانیدند و آن بزرگوار را ماللت نگرفت و هی گفت و گفت تااینکه
جمع کثیری در گوشه و کنار از اطراف به او ایمان آوردند لکن خیلی که
میشدند نهایت صدنفر میشدند ،دویست نفر میشدند .قریش که دیدند کار
به اینجا رسید ،عزم قتل آن بزرگوار کردند .دید مفری نیست ،از مکه
مهاجرت کرد به مدینه آمد.
به مدینه که تشریف آوردند اهل مدینه اغلب یهودی بودند و بسیاری از آنها
از مشرکین عرب و بتپرستان عرب بودند و آمد در مدینه خوردهخورده بنای
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دعوت را گذارد و بعضی او را نصرت کردند لکن روی زمین همه کفر بود
تااینکه مدتی در مدینه به همین حالت باقی بودند آنوقت خدا فرمود مأموری
به مقاتله .تا حاال ناصر و معین نداشتی و حاال دیگر یاور داری ،دیگر حاال
اگر بخواهی به خانه بنشینی و همین مسأله بگویی ،امر پیش نمیرود ،دین
تو منتشر نخواهد شد .عالم شمشیر میخواهد تا امر منتشر شود ،حاال برو
شمشیر بکش و برو پی کار خودت .آن بزرگوار شمشیر کشیدند و بنای
غزوه و جنگ گذاردند تا اینکه مکه را تسخیر کردند ،تا اینکه صدا بلند شود
و مردم به این سبب از پی حرف بلند شوند و خوردهخورده ایمانی بیاورند
ولکن چون پیغمبر شمشیر کشید و به زور شمشیر جمعی را کشت و جمعی
را اسیر کرد ،مردم را دعوت به اسالم کرد ،چهبسیار مردم که از محض ترس
شمشیر یا از طمع غنیمتها ،از طمع عزت و غلبه ایمان آورده بودند به حضرت
پیغمبر .از اینجهت منافقین در امت بسیار پیدا شدند لکن در اول آن
چندنفری که بودند فدائی بودند و یک یک ایمان آورده بودند ،فدائیهای
خالص بودند .کمکم دورش جمع شدند ،منافق پیدا شد .حاال دیگر منافقین
به طمعهای بسیار آمدند ،منافق بسیار شد و آن بزرگوار و آن سرور به همین
قناعت داشت که بیایید بگویید الاله االاهلل محمد رسولاهلل همین را اسالم
قرار داده بود ،به همین خونشان را حرام کرد و مالشان را حرام کرد ،زنشان
را حرام کرد ،یعنی بر دیگری .آن روز مسلمانان آنجور بودند و خدا هم به
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او خبر داد و من اهل المدینه مردوا علی النفاق التعلمهم نحن نعلمهم و ضمنا
میدانست اینها منافقند ولکن ابراز نمیداد .دختر به عثمان داد و از ابوبکر و
عمر دختر گرفت .صبح تا شام با اینها میرفت و میآمد و صحبت میداشت.
خیر ،همه مسلمانان پاک بودند ،وقتی بنای اسالم شد همه داخل مسلمانان
بودند ولکن چون به ضرب شمشیر و به طمع مال مسلمان شدند و خداوند
نازل کرده بود الم أحسب الناس انیترکوا انیقولوا امنا و هم الیفتنون و
لقدفتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اهلل الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین مردم
خیال میکنند که همینکه گفتند ما مومنیم دیگر دست از ایشان برمیداریم
و هیچ نمیگوییم و آنها را آزمایش نمیکنیم .استغفراهلل ،بلکه آزمایش
خواهیم کرد ایشان را .از اینجهت حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله به
حضرت امیر وصیت فرمود که شمشیر مکش ،بگذار ،با همانسخن و همان
برهان و دلیل با آنها راه برو.
و از این جهت حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله که چشم مبارک خود را
برهم گذارد آنوقت دیگر اسباب نفاق از میان رفت .هرچه در دل داشتند
بروز دادند .از که میترسیدند؟ به محضی که پیغمبر چشم برهم گذاشت
ریختند و در خانه او را سوختند و دختر او را زدند و طفل او را کشتند و
وصی او را ریسمان به گردن کردند .اینها همه از راه آن کفر باطنی بود که
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هیچ اعتنا نداشتند به پیغمبر و ایمان نیاورده بودند .امیرالمومنین اینها را به
همان وصیت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله از روی مدارا داشت تا آنکه غنای
خداوند عالم معلوم شود که نمیخواهد قشون برای خود درست کند ،بلکه
آزمایش میکند امت را تا آن کسی که حقیقتا مومن است از آن کسی که
بهطور نفاق آمده ممتاز شود .از این است که به حضرت امیر فرمودند تو
سبب آزمایش این امتی ،شمشیر مکش و صبر کن .او هم دست برهم
گذاشت و آنها هم آنچه در دل داشتند بروز دادند .اگر آزمایش نمیکرد معلوم
نمیشد واال سبب چه بود که بیستوسه سال زحمت کشید ،به محضی که
چشمش را برهم گذارد چهار نفر باقی ماندند ،باقی دیگر کافر شدند چنانچه
فرمودند ارتد الناس بعد رسولاهلل اال اربعه همین سلمان و ابوذر و مقداد و
عمار یاسر باقی ماندند ،باقی دیگر جمیعا مرتد شدند.
بعد از آنی که حضرت امیر سکوت را اختیار کردند و از محاربه و مقاتله
دست کشیدند ،در مجالس انصار تشریف میبردند و همه را به برهان و دلیل
میخواستند بر گردنشان بگذارند و حرف با آنها میزدند .مثال میفرمودند
شما را به خدا قسم میدهم آیا پیغمبر نگفت من علی را دوست میدارم؟ آیا
پیغمبر نفرمود اللهم وال من وااله و عاد من عاداه؛ دلیل میآورد .این تدبیر
را فرمود عمدا که فرمود من قسم یادکردهام که ردا بر دوش نگیرم تا قرآن
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را جمع کنم تا اینکه آنها فرصتی بکنند ،بروند در سقیفه بنیساعده جمع
شوند و آنچه میخواهند بکنند .معلوم است خیالی داشتند واال چه وقت قسم
بود؟ چه وقت قرآن جمعکردن بود؟ قرآن جمع است احتیاج به جمعکردن
نداشت .مگر حضرت امیر فراموش میکرد قرآن را؟ مگر در ایام خالفتش
نمیتوانست جمع کند؟ پس اینها اسبابی بود که از خانه بیرون نیاید به جهت
آزمایش که هر که رفتنی است برود پی کار خود .اهل جهنم را میخواهد
چه کند در دورش آنچه از این نجاسات و از این منافقان بودند همه را متفرق
کرد لکن مومنان خالص باقی ماندند به جهت آنکه نور خدا پنهان نشود،
برهان میآوردند لکن کسی از ایشان نمیشنید مگر بطور ندرت ،تکتکی
ایمان میآوردند دیگر باقی روی زمین کفار و مشرکین بودند .آن
تکهنصارایی هم که مانده بودند آنها هم کافر شدند به جهت آنکه محمد
صلی اهلل علیه و آله که تشریف آوردند آنها اسالم اختیار نکردند .خالصه
جمیع روی زمین کافر و مشرک بودند لکن آثار اسالم و سخنهای پیغمبر بر
ظواهر این مسلمین باقی بود ،باالی گلدستهها فریاد میکردند اشهد ان ال اله
اال اهلل اشهد ان محمدا رسولاهلل نمازی میکردند علیالرسم ،روزهای
میگرفتند ،موسم حج که میشد حجی میرفتند ،این اسباب ظاهر اسالم و
صورت اسالم بر ظواهر این کفار باقی بود و آثار دین فیالجمله بر ظواهر
بعضی ظاهر بود ولکن به طور حقیقت ،همان چهار نفر ایمان داشتند.
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خوردهخورده ابوبکر رفت از پی کار خود ،عمر را خلیفه خود کرد .عمر
هم چندی بود و آن هم رفت پی کار خودش عثمان را خلیفه کرد و به
همینطور چندی گذشت تا آن هم رفت ،حضرتامیر خلیفه شدند .لکن
حضرت را خلیفه چهارم میدانستند و مردم هم اعتمادی که به آن حضرت
داشتند به این بود که خلیفه چهارم است و اگر میخواست حضرت امیر علیه
السالم سنتی از سنتهای ابوبکر و عمر را تغییر دهد به فغان میآمدند .مثل
آنکه نماز تراویحی که عمر قرار داده بود و مردم نماز سنتی را به جماعت
میکردند ،حضرت امیر به امامحسن فرمودند برو به آنها بگو نماز نافله به
جماعت مشروع نیست و بدعت در دین است .تا حضرت امام حسن این را
فرمود قشون خود حضرت امیر فغان برآوردند که واعمراه! علی میخواهد
شریعت تو را از میانه بردارد .حضرت دیدند بد غوغایی است در میانه لشکر،
فرمودند چه خبر است؟ عرض کردند قشون همچو میگویند .فرمودند خوب
همانترکیب که میخواهند بکنند .مقصود این است که امر حضرت امیر
اینطور بود .همین قشونی که در صفین قشون حضرت امیر بودند پنجاههزار
نفر قشونی که بودند ،پنجاهنفر شیعه توشان نبود باقی دیگر همهشان
چهاریاری بودند و حضرت امیر را خلیفه چهارم میدانستند و به همین با
حضرت بیعت کرده بودند که تغییر سنت شیخین ندهد لکن باز آثار اسالم
در ظاهر در میان بود ،یکپاره نمازی میکردند ،روزهای در میان بود ،باز
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آثار پیغمبر در میانه بود .باز اینهایی که بودند سعیشان این بود که در اسالم
بهطور ظاهر باشند ،اگرچه در باطن چهاریاری باشند.
در زمان حضرت امیر معاویه برخاست و ادعای خالفت کرد و به قوم و
خویشی عثمان طلب خون عثمان خواست بکند از آن حضرت .مردم را دور
خود جمع کرد و او را هم عثمان حاکم کرده بود .وقتی که عثمان مرد یاغی
شد به حضرت امیر ،ادعای خالفت برای خودش کرد و مردم هم که آن رگ
چهاریاری را داشتند ،دور او را گرفتند و او را خلیفه خواندند .خوردهخورده
معاویه غلبه کرد و مسلط شد بر بالد مسلمین و بالد مسلمین خیلی بود در
زمان عمر و عثمان بهقدر هزار شهر تسخیر شد .چهبسیار از هند و سند،
چهبسیار از ماوراءالنهر و ترکستان و ترکیه ،و اینهمه ترکمانهایی که هستند
اینها همه داخل مسلمین بودند همچو بکله .نه این است که این ترکمانها و
ترکیه از اسالم خبری نداشتند ،در ظاهر خود را مسلمان میدانستند و
میدانند ،و داخل دسته مسلمانان گفته میشوند .باری ،جمیع ترکستان و
ترکیه و ترکمان و افغانستان ،دیگر از آنطرف جمیع نجد و حجاز و جبل
عامل و شامات و آن بالد عربستان تا نزدیک مغربزمین ،از اینطرف تا
قسطنطنیه همه در دست اسالم بود .آنهایی هم که اسالم نیاورده بودند همه
در دست مسلمانان بودند تااینکه همه در ذمه اسالم درآمدند .بالد اسالم
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وسیع شد ،دولتی در روی زمین نماند مگر آنکه معاویه بر آنها خلیفه شد .نه
خیالتان برسد که معاویه همین شام تنها را داشت ،این بالد جمیعا تصدیق
معاویه کرده بودند ،آن رگ سنیگری هم که در مردم بود ،کسی دور
حضرتامیر نمیآمد .حضرتامیر میفرمود ما لی اال الکوفه اقبضها و ابسطها
و خود حضرت در کوفه بودند تا مدتی حضرت در آنجا بودند و چند نفری
شیعیان او در کوفه بودند .و باقی دیگر خلیفه چهارمش میدانستند و از
آنباب تمکینش میکردند .امر به همینطور بود تا آنکه معاویه غلبه کرد،
بعد از آن همه جنگها و کشت و کشتار که در صفین شد و میخواست خون
عثمان را بگیرد و مردم را به هیجان آورده بود .امر اینطور بود تا حضرت
امیر از دنیا رحلت فرمود .معاویه اینجا قوتی گرفت ،بالمانع شد ،چندان
بیعتی هم برای امامحسن محقق نشد ،کسی تصدیق نکرد آن حضرت را مگر
بعضی هم که تصدیق کردند چهاریاری بودند به اینطور تصدیق کردند که
او خلیفه پنجم باشد دیگر نه این بود که او را امام میدانستند .بلی قلیلی هم
بودند که او را امام میدانستند از این جهت همینکه معاویه بنای عداوت با
امام حسن گذارد هرچه قشون برای حضرت بود حضرت را میگذاردند و
همه میرفتند پیش معاویه و دور امام حسن کسی نماند مگر آنها که بعد از
حضرت علی یار پنجمی هم میخواستند ،دیگر باقی میرفتند به طرف
معاویه .معلوم است ایمان که ندارند ،میروند .لکن باز آثار اسالم در میان
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مردم بود و خوردهخورده تشیع هم در عالم بیشتر شده بود .اما چه تشیعی؟!
خاک به سرشان همینطور شیعههایی بودند که به امام حسن میگفتند
«السالم علیک یا مذل المومنین» تا کی در خانه نشستهای؟ برخیز بیا از خانه
بیرون .اینطور اعتراض بر آن حضرت میکردند ولکن شیعیانی هم که کاری
دست دینی و مذهبی داشتند در عالم بودند ،کمکم زیاد شده بودند .لکن
بعد از آنی که امام حسن دید کسی ناصر او نیست ،معینی ندارد رفت باالی
منبر ،خطبه غریبی خواند و مردم را به محاربه خواند و طلب یاور کرد.
هیچکس سر باال نکرد مگر بیست نفر که برخاستند و عرض کردند ما مالک
نیستیم مگر جانهای خود را ،دیگر احدی یاری ننمود .وقتی دید امر اینطور
است بنای مصالحه را گذارد با معاویه که من تمکین کردم که تو خلیفه
باشی ،من در گوشه خانه بنشینم نه دعوایی باشد نه کسی به من کاری داشته
باشد .معاویه هم روزبهروز کینهاش زیاد میشد آن کینههای بدر و احد که
در جاهلیت داشتند آلابوسفیان در دلشان بود خوردهخورده اینها قوت گرفت
و حاال میخواهد تالفی کند .وانگهی که به روایت و سند درست کاغذی
دیدم که عمر نوشته بود به معاویه ،نصیحت کرده بود او را که به الت قسم،
به عزی قسم که من ایمان به محمد نیاوردهام شما هم ایمان نیاورید .اینها
دشمنان خدایان مایند ،تا میتوانید اینها را از روی زمین براندازید ولکن
نمیتوانید مجاهده کنید به عداوت با ایشان .بلکه با ایشان به شمشیر
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خودشان جنگ کنید ،به اظهار اسالم با اینها عداوت کنید .این کاغذ را
معاویه داشت تا بعد از اینکه حضرت سیدالشهدا امرش اینطور شد عبداهلل
عمر فریاد و فغان برداشت که این یزید کافر ذریه پیغمبر را کشته و عیالش
را اسیر کرده و از دین بیرون رفته .جمعیتی از مردم را بر دور خود جمع کرد
خواست انتقام خون حضرت را از یزید بکشد .به یزید خبر دادند که عبداهلل
عمر جمعیتی بهمزده و دارد میآید با تو جنگ کند و انتقام خون حسین را از
تو بکشد .گفت نقلی نیست« ،هذه فوره من فورات ابیعبداهلل» نقلی نیست،
یک جوشی است که خون حسین زده ،فرو مینشیند .عبداهلل را طلب کرد و
او را به خلوت طلبید و با هم نشستند .یزید گفت میخواهی چه کنی؟ عبداهلل
گفت این چه کاری است کردهای که حسین را کشتهای؟ یزید گفت مرحوم
والد شما عمر نوشتهاند ،خط مبارکشان را اگر ببینید میشناسید؟ گفت بلی.
گفت فالنجعبه را بیاورید ،آوردند .آن را بوسید و بر سر گذارد از آن مکر
و حیلهای که داشت .بعد دست کرد و سر جعبه را گشود و از توی آن لوله
کاغذی بیرون آورد و آن را بر سر و چشم خود مالید و مهرش را کند ،داد
به دست عبداهلل عمر که این خط والد مرحوم شماست یا نه؟ گفت بله و
گریهاش گرفت .باز کرد ،بنا کرد خواندن ،دید نوشته به حق الت قسم ،به
حق عزی قسم ،به حق همه بتها قسم که ایمان به محمد نیاوردهام .شما هم
تا میتوانید اینها را از روی زمین براندازید لکن با شمشیر خودشان با
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خودشان جنگ کنید؛ خواند کاغذ را تا آخر .عبداهلل عمر اینها را که دید
گفت صدق ابی ،آرام گرفت .از پیش یزید آمد بیرون گفت مردم شما بروید
پی کار خود .یزید آنچه کرده موافق قاعده بوده .مقصود این بود که اینها
اینطور بودهاند ،ایمان چه؟ کار چه؟ هیچ ،هیچ نداشتند.
خالصه؛ بعد از آنیکه معاویه به جهت وصیت عمر سعیش در برانداختن ذریه
پیغمبر بود ،سالی رفت به مکه .به مدینه که رسید خیلی از مردم به استقبالش
آمدند ،نگاه کرد دید قریش همه استقبال آمدند ولی از انصار از اهل مدینه
کسی نیامده بود .گفت چطور شده انصار به استقبال نیامدهاند ،همان قریش
آمده بودند .یکی از جانب آنها عذری خواست ،گفت فقیرند انصار و حیوانی
ندارند استقبال بیایند .چون انصار نیامده بودند به استقبال معاویه دقش گرفته
بود ،طعن بر آنها زد ،گفت شترهای آبکششان چه شده بود؟ طعن بر آنها
زد .یعنی اینها بیعرضه بودهاند ،اینها راویهکش بودهاند .قیس بن سعد از
بزرگان انصار بود ،و پدرش داخل بزرگان انصار بود این طعنه را که از معاویه
شنید بر او گران آمد گفت ما شترهای راویهمان را در جنگ بدر و حنین که
با پدرت دعوا میکردیم تلف کردیم ،به ضرب شمشیر ما ،تو و پدرت ایمان
آوردهاید اگر آورده باشید .شترهای راویهمان در آن جنگها تلف شدند از
اینجهت ما فقیر شدیم .معاویه خیلی کجخلق شد گفت با خلیفه رسول
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اینطور حرف میزنی؟ یعنی میخواهی منت بر ما گذاری ،که بواسطه ما
قبیله قریش ایمان آوردهاند؟ چنین نیست .خدا و قریش بر تو منت دارند ،که
تو را هدایت کردهاند .حاال میخواهی تو منت بر ما گذاری که بواسطه ما
قبیله قریش ایمان آوردهاند؟ قیس خیلی از این حرف کجخلق شد گفت تو
خیالت میرسد پیغمبر مال شما است؟ پیغمبر بر جمیع سیاه و سفید عالم
پیغمبر است ،نبی کل است دخلی به شما ندارد بلکه قریش به او ایمان
نیاوردند .اول کسی که ایمان به او آورد علی بن ابیطالب بود و با شما
محاربه کرد .پیغمبر همچو مال شما نبود که نسبت به خودت میدهی و
بناکرد فضائل حضرتامیر را ذکر کردن و آیاتی که در شأن حضرتامیر بود
خواندن و احادیثی که از پیغمبر درباره حضرتامیر شنیده بود خواندن .معاویه
از این حکایت خیلی درگرفت ،دید خیلی بد اوضاعی است .حاال خلیفه با
این جاه و جالل آمده اینجا ،میخواهد برود به مکه در میان اینهمه استقبالی
قیس او را اینطور مفتضح کند و رسوا کند بد اوضاعی است .گفت تو اینها
را از پدرت میگویی یا از خودت؟ گفت از خودم و پدرم .دید خیر ،بد
اوضاعی برپا شد ،منشیهای خود را طلبید گفت کاغذ بنویسید به اطراف بالد
که هرکس در هر بلدی از بالد فضیلتی از علی بن ابیطالب ذکر کند او را
مورد مواخذه کنند ،تنبیه کنند و قدغن کرد که دیگر کسی نگوید فضائل
علی بن ابیطالب را .این کاغذ به هر بلدی از بالد رفت ،هندوستان ،ایران،
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ترکستان ،ماوراءالنهر ،حجاز ،مغرب ،شامات ،و سایر بالد که در تصرف او
بود به همهجا کاغذ نوشت که هیچکس مرخص نیست در فضائل علی حدیثی
بگوید؛ این کاغذ رفت به اطراف جمیع بالد .آنهایی که صاحب منصب
بودند این کاغذ برایشان رفت .چون در میان سنی قاضی و شیخاالسالم و
امامجمعه داشتند که باید از جانب آن امیر در آن بالد باشند ،حاال
امیرالفاسقین که همچو کاغذی بنویسد ،قاضیها و شیخاالسالمها و امامهای
جمعه همه گفتند سمعا و طاعتا .رفتند باالی منبرها به تملق معاویه بناکردند
لعنکردن به حضرتامیر ،توبیخ و مالمت به شیعیان کردن ،بنا گذاردند انکار
فضائلکردن ،بناکردند در اطراف عالم این حکایت را منتشر کردن ببینید
چه اسباب میچیند شیطان! دل معاویه به این خنک نشد ،چون وقتی که در
مدینه میگشت دید ابنعباس نشسته و بنیهاشم را دور خود جمع کرده و
برگرد او نشستهاند .همه به جهت تعظیم او برخاستند ابنعباس پا نشد .معاویه
از این کجخلق شد .به ابنعباس گفت برای چه تو پا نشدی ،مگر نشنیدهای
تو که ما نهی کردهایم که از فضائل علی کسی نگوید و امر کردهایم که
هرکه از دوستان علی در والیت ما باشد او را بگیرند و اذیت کنند؟ ابنعباس
گفت اینی که تو گفتهای و حکم کردهای از آن کینههای پیش است که در
دل داری ،اینها احقاد صفین است .معاویه گفت خون عثمان شهید مظلوم را
خواستم از علی بگیرم و شما از لج این با من عداوت کردید .ابنعباس از
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این حرف خیلی بدش آمد بنا کرد فضائل علی بن ابیطالب را ذکر کردن.
گفت حضرتامیر قاتل عثمان نیست و خونخواهی عثمان دخلی به تو ندارد
و تو چهکارهای که خون عثمان را بخواهی؟ از جمله بحثهایی هم که با
معاویه کرد این بود که اگر خونخواهی عثمان سبب این است که تو خلیفه
شوی پس خالفت چرا به عبداهلل عمر نرسد ،او را هم پدرش را کشتند و او
اولی است به خالفت از تو .اگر تو قوم و خویشی با عثمان داری او پسر عمر
بود .گفت عمر را کافر کشت و عثمان را مسلمانان .گفت خیلی خوب این
بهتر ،اگر واجبالقتل نبود چرا مسلمانان او را کشتند و اگر واجبالقتل بود
که الیق خالفت نبود .وقتی که عثمان الیق خالفت نباشد پس تو دیگر
هیچکارهای .خالصه ابنعباس قدری مداحی حضرت امیر را کرد .معاویه
گفت مگر تو نشنیدهای ما قدغن کردهایم که فضایل حضرتامیر را کسی
نگوید؟ گفت تو میگویی ما قرآن نخوانیم؟ گفت نمیگویم قرآن مخوان،
قرآن بخوان معنیش مکن .گفت میآیند معنی قرآن را از ما میپرسند ،چه
بگویم؟ گفت هر طور مردم دیگر معنی میکنند معنی کن .گفت قرآن در
خانه ما نازل شده ،حاال برویم معنی آن را از یهود و نصاری بپرسیم؟ گفت
خیر ،قرآن بخوان و معنی مکن .بنای مکابره شد ،معاویه گفت در خلوت
بگو ،عالنیه مگو .بگذار دولت ما برقرار باشد .دید خیر ،ابنعباس میگوید
و حریفش نمیشود رفت به خانه دههزار تومان برای ابنعباس فرستاد آن هم
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ساکت شد .این ابنعباس هم چیز غریبی بود ،آخر هم برگشت .اینهمه
روایتی که از او رسیده اعتباری ندارد به جهت آنکه محشور با سنیها بوده
و آیه من کان فی هذه اعمی فهو فی االخره اعمی و اضل سبیال در شأن او
نازل شده بود .مال بیتالمال را هم که برداشت تلف کرد.
باری ،معاویه دید این بد بازیی است برداشت به اطراف عالم نوشت که
هرکس از شیعیان علی بن ابیطالب در هرجا که هست باید او را فاسق
بدانند ،باید شهادتش را در محله قبول نکنند .همینطور که امروز اینطور
است ،همینکه اسمش شیخی شد حاال دیگر باید هرجا برود حرمت از او
ندارند ،شهادتش را قبول نکنند ،او را فاسق بدانند .باری ،نوشت هرجا شیعه
علی است او را فاسق بدانید و شهادتش را قبول نکنید .اگر وظیفه و انعامی
و مواجبی از زکات و غیره دارد از او منع کنید و دیگر بعد از این به شیعیان
امیرالمومنین ندهید و از دفترها و جایزهها و انعامها آنها را منع کنید و اسم
آنها را از دفتر بیرون کنید .باز دلش آرام نگرفت ،گفت هرکس حدیثی در
فضیلت عثمان بگوید او را جایزه و انعام دهید .مردم بناگذاردند احادیث در
فضیلت عثمان جعل کردن .هر حدیث جعل میکردند میآوردند پول
میگرفتند ،خلعت میگرفتند .احادیث و فضائل را هم که قدغن کرده بود
کسی نگوید و نخواند ،تا یک کسی لب به آن احادیث تر میکرد فیالفور
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گریبانش را میگرفتند که تو شیعهای و او را آزار میکردند .مثل حاال که تا
یککلمه از فضیلت امیرالمومنین گفتی فیالفور میچسبند به گریبان آدم که
تو هم شیخی شدی .احادیث که ترک شد ،آن احادیت را هم که در فضیلت
عثمان جعل کرده بودند هی جعل کردند و آوردند تا اینکه کتابها شد و
معاویه امر کرد آن کتابها را در میان مردم پهن کنند و اطفال در مکتبخانهها
آنها را بخوانند .اطفال بر این بزرگ شدند که رسول خدا همچو فرموده.
مردم فهمشان خیلی کم است ،مثال میگوید دنیا تا دنیا ،قناغستان تا ماهان،
آنروز هم پیش آنها دنیا تا دنیا کوفه تا بصره بود جای دیگر را هم که ندیده
بودند این کتابها هم شهرت کرد .کمکم اجماعی شد ،خورده خورده
ضروری اسالم شد .بچهها به این کتابها بزرگ شدند در مکتبها خواندند و
کمکم فضائل امیرالمومنین از میانه گم شد ،فضیلت عثمان زیاد شد .اینقدر
حدیث جعل کردند که معاویه به تنگ آمد گفت حاال دیگر بس است ،حاال
هرکس حدیثی در باره ابوبکر و عمر بگوید او را انعام بدهید ،جایزه بدهید،
صله به او بدهید .بناکردند این طالب مقدسانتساب حدیث جعلکردن .مثال
یکی میآمد و میگفت پیغمبر مثال فرموده مثل ابوبکر در این امت مثل فالن
است ،یا اینکه فرموده مثال عمر کلب هذه االمه ،یا اینکه عثمان خرس هذه
االمه .بناکردند فضیلت جعلکردن و در میان مردم منتشرکردن .اینها هم
درست شد و شهرت گرفت تا اینکه کار به جایی رسیده بود که احدی را
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جرأت ابراز این نبود که من از منسوبان آلمحمد علیهم السالم هستم .اگر
یککسی میخواست ذکر فضیلت علی بن ابیطالب بکند ،اگر میخواست
حدیثی برای رفیق خود بگوید و او را هم میشناخت بهطور یقین ،این را
میبرد توی خانهاش ،توی صندوقخانه او را قسم میداد که زبانشل نباشی
که این حدیثی را که من میگویم جایی نقل کنی آنوقت میگفت پیغمبر
درباره حضرتامیر همچو فرموده .اگر حدیثی میخواستند در فضیلت
حضرتامیر بگویند تا عهد نمیگرفتند و شرط نمیکردند نمیگفتند .از
کنیزشان تقیه میکردند ،از اوالدشان تقیه میکردند .نه خیالتان برسد که
آسوده بودند .زن مردکه سنی بود ،فرزندش سنی بود ،برادرش سنی بود یا
پدرش سنی بود .این بیچاره کجا جرأت میکرد اظهار تشیع بکند .یک وقتی
عرض کردهام شخصی دختر چهارده سالهای از او مرده بود ،این گریه زیادی
میکرد .به او گفتند چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفت این دختر چهاردهسال
از عمرش گذشت و جرأت نکردم به او بگویم تو از اوالد فاطمهای و این
نمیدانست از اوالد فاطمه است .به او نگفتم مبادا زبانش سست باشد برود
جایی بگوید ،بگیرند او را بکشند .وقتی کار به اینجا رسید که ظلمت کفر
فرا گرفت کل عالم را ،در عالم اسم علی نماند ،کسی که نامش حسن باشد
نماند ،کسی که نامش حسین باشد نماند ،عالم ظلمانی شد .وقتی سیدالشهدا
صلواتاهلل و سالمهعلیه دید کار به اینجا رسیده ،این امری است که دیگر
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نمیتوان صبر کرد .آثار اسالم بکلی از میان میرود دین حق که دین آلمحمد
است بکلی از میان میرود ،کمر بست که این ظلمت را از عالم براندازد.
دیدم یک حدیثی که حضرت سیدالشهدا به امامحسن عرض کرد که چقدر
خوب بود و کار پیش میرفت اگر دل مرا تو داشتی و زبان تو را من داشتم،
اگر اینطور بود خیلی کار پیش میرفت.
خالصه؛ وقتی حضرت سیدالشهدا صلواتاهلل علیه دید کار به اینجا رسیده
امر کرد در میان مردم ،در میان بنیهاشم و اصحاب ندا دردادند که هرکس
حج کرده و هرکس حج نکرده امسال حکما باید بیاید به مکه .این ندا که
بلند شد آن سال هفتصدنفر از اصحاب پیغمبر و از تابعین اصحاب هفتصدنفر
میشدند جمع شدند به حج رفتند .بعد به منی که آمدند آنها یکگوشهای
رفتند جمع شدند .در میانه آنها برخاست حضرت سیدالشهدا خطبهای خواند
و فرمود ای اصحاب! شما میدانید این طاغیه یعنی معاویه کار را به کجا
رسانیده! میبینید چگونه آثار اسالم را میخواهد از زمین براندازد و امر به
اینجا کشیده که میبینید .التماسی از شماها که جمع شدهاید دارم و آن این
است که گوش بدهید آنچه میگویم اگر راست گفتم تصدیق کنید ،اگر
دروغ گفتم بگویید دروغ است و اگر راست گفتم التماس من این است که
به خانههای خود که رفتید ،به قبیلههای خود که برگشتید از هرکس که
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خاطرجمع باشید اینها را برای او بگویید .بعد بناکرد ذکرکردن فضائلی که
پیغمبر درباره حضرتامیر فرموده بود ،آیاتی که در شأن آن بزرگوار نازل
شده بود .میخواند حدیثی را بعد میفرمود یا فالن! تو از پیغمبر در این
خصوص چه شنیدهای؟ میگفت من خود شنیدم که پیغمبر چنین فرمود .یا
اینکه تابعینی که بودند میگفتند ما از پدرمان شنیدیم ،یا از فالن شنیدیم که
پیغمبر چنین فرموده .خالصه؛ بناکردند فضائل گفتن و این صحابه هم که
همه صلحا و مقدسین بودند ،همه گفتند شنیدهایم که پیغمبر همچو فرموده.
فرمودند تصدیق کردید اینها را؟ عرض کردند بلی .فرمودند بروید از برای
اقوام و عشیره خود ،برای برادران خود ،برای اهل والیت خود اینها را نقل
کنید .این خبر به معاویه رسید و معلوم است که وقتی در منی خبری شود
پوشیده نمیماند .این خبر به گوش معاویه رسید ،حقد او طغیان کرد و فرستاد
پیش والی مدینه و خبری هم شنیده بود که عبداهلل زبیر در آن روزها با
امامحسین منازعه کرده بود .عبداهلل قسم خورده بود که جمیع بندگان من
آزاد باشند اگر من دیگر پیش حسین بروم ،یا بر او سالم کنم .امامحسین هم
قسم خورده بود که آشنایی را با او موقوف فرماید ،میان اینها شکرآب شده
بود .والی مدینه این خبر را برداشت نوشت به معاویه ،او هم این خبر را که
شنید حکایت منی را هم که شنیده بود ،نوشت به حاکم مدینه که اختیار
بیتالمال را تو باید به عبداهلل زبیر واگذاری .این فرمان معاویه وقتی رسید
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حاکم مدینه عبداهلل را طلبید و جمیع بیتالمال را به او واگذاشت .عبداهلل
زبیر هم اموال بیتالمال را به همه قوم و خویشهای خود داد و مضاعف به
آنچه برای همه داده بود ،برای خود برداشته بود؛ فرستاد خدمت امامحسین.
مروان دید بد اوضاعی شد ،عبداهلل را طلبید فحش بسیار به او داد ،او هم
فحش داد به مروان .گفت یاابن الزرقاء من یکموی حسین را نمیدهم که
تو و آقای تو را بگیرم .آن یکموی حسین در پیش من از تو و آقایت عزیزتر
است .آن دعوایی که ما با هم داشتیم دعوای قوم و خویشی بود و میان
خودمان بود ،چه دخلی به شما داشت؟ مروان برداشت نوشت به معاویه که
عبداهلل این کار را به روز ما داد .فیالفور برداشت معاویه کاغذی نوشت به
مدینه به والی مدینه که باید به رسیدن نامه ،حسین را به بیعت طلب کنی.
خود ملعونش این کار را در زمان حیات خودش کرد ،نوشت از حسین بیعت
میگیری که بیعت کند با یزید پسر من به اینکه بعد از من بر او طغیان نکند.
راضی مشو از حسین که بگوید در خلوت بیعت میکنم ،بگو باید عالنیه
بیعت بکنی .بعد از آنی که کاغذ رسید مروان آمد خبر داد حضرت را به
کاغذ معاویه .فرمودند مظنه من این است که به بیعت تنهایی من راضی
نمیشود .عرض کرد بلی .فرمودند فردا جمعه است ،من فردا میآیم در
مسجد ،و تشریف آوردند؛ مردم هم به نماز مشغول بودند .حضرت نزدیک
قبر پیغمبر ایستاد به اعلی صوت خود فرمود هرکس مرا میشناسد بشناسد،
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هرکس نمیشناسد بگویم تا بشناسد .بدانید که من پسر فاطمه دختر
رسولخدایم .ای اهل مسجد پریروز نبود که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله در
زمان حیات خود مرا بر دوش خود سوار میکرد و شما هم مرا برای تبرک
بر دوش خود سوار میکردید؟ حاال چه واقع شده است که صبر میکنید که
مرا بکشند؟ عبداهلل زبیر داشت نماز میکرد ،اهل مسجد رو به یکدیگر
کردند ،همه نگاه به عبداهلل میکردند .عبداهلل دید اینجا پای قتل در میان
است از جای خود برخاست و آمد و دست و پای حضرت را بوسید و معانقه
کرد و گفت شرط کرده بودم که بندههایی که دارم همه آزاد باشند اگر بر
تو سالم کنم .همه بندههای خود را آزاد کردم و معانقه کرد و با حضرت
صلح کرد و از هم جدا شدند .عبداهلل با خود گفت جای ماندن در مدینه
نیست ،سوار شد و رفت و با معاویه خیلی گفتگو کرد و در حین تکلم هم
نهایت احترام را از حضرت مالحظه میکرد .معاویه حقد او زیاد شد تاآنکه
وقت وفات او رسید .پسر ملعون خود یزید را طلبید و پیش روی خود نشانید
و به او وصیت نمود ،گفت ای پسرک من! تمام گردنکشان روی زمین را
برای تو ذلیل و خاضع کردهام ،و جمیع بالد را از برای تو آماده کردهام ،و
تمام ملک را و آنچه در آن است از برای تو بمنزله یک لقمه کردهام .و بر تو
و ملک تو از سهکس میترسم که تو را مخالفت کنند و بر تو سرکشی کنند
و مبادا حماقت ریش تو را بگیرد و گول آنها را بخوری .یکی عبداهلل عمر
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و دیگری عبداهلل زبیر و دیگری حسین بن علی؛ و ادعاکار در جمیع مملکت
تو غیر از این سهنفر کسی نیست ولکن معالجه آن را برای تو کردهام .اما
عبداهلل عمر او مرد طماع و سادهلوحی است ،و میتوان با او راه رفت؛ پس
او را پولش بده و او را تعارف کن و مالطفت نما و او را وامگذار که او با
تو درست میآید ،و شر او را به همین میتوانی برگردانی .و اما عبداهلل زبیر،
اگر بر تو غالب آید چون شیر خواهد بود از برای شکار خود و اگر غالب
نیاید چون روباه که با سگ حیلهبازی میکند با تو حیلهوری خواهد کرد؛
اگر بر او دست یافتی بند بند او را از هم جدا کن و او را پاره پاره کن ،که
او با تو بیعت نخواهد کرد .و آن ملعون جرأت نکرد که مطلب خود را درباره
حضرت سیدالشهداء سالماهللعلیه بطور صراحت و عالنیه اظهار نماید ،پس
بطور اشاره و کنایه حالی کرد و تلقین پسر ملعون خود نمود و آن ملعون هم
مقصود لحن پدر خبیث خود را میفهمید .پس به پسر ملعون خود گفت «اما
حسین فقدعرفت حظه من رسولاهلل صلی اهلل علیه و آله و هو من لحمه و
دمه» ،اما حسین ،پس تو میدانی نزدیکی و قرابت او را به رسول خدا ،میدانی
گوشتش از گوشت پیغمبر ،پوستش از پوست پیغمبر است ،حاال حرامزاده از
حرفزدن میخواهد حالی یزید کند آن قصدی که در دل دارد .این «میدانی
پسر رسولخدا است» یعنی چه؟ معنیش این بود که یعنی مردم به او اعتماد
دارند ،او را نمیگذارند تو را پیروی کنند .گفت میدانی پسر رسولخدا
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است ،گوشتش از گوشت رسولخدا است ،پوستش از پوست رسولخدا
است .یعنی ملتفت خود باش .دلیل بر این عرضی که کردم که مقصودش از
این حرف این بود اینکه وقتی به مروان کاغذ نوشت ،نوشت که بیعت از
حسین بن علی برای یزید پسر من بگیر ،اگر حسین بیعت کرد فبها واال
میباید زنجیری از طال بسازی و به پای او بگذاری و او را با زنجیر طال اینجا
روانه کنی .مروان هم آمد همین مطلب را خدمت حضرت عرض کرد.
فرمودند اگر بیعت نکنم چه میکنی؟ عرض کرد سر تو را جدا میکنم.
حضرت فرمودند اگر شجاعان قریش بگذارند .دید بداوضاعی است،
گذشت .معلوم است معاویه خودش این اسباب را فراهم آورد واال یزید
جرأت اینگونه معامله نداشت .حاال به یزید میگوید با او سلوک کن ،به
اینجور سخنان میخواست به او بفهماند که مردم رو به آن حضرت خیلی
میروند ،تو متوجه خودت باش.
خالصه؛ وقتی سیدالشهداء دید کار به اینجا رسیده دید چارهای نیست بجز
اینکه اسبابی فراهم آورد که ایمان را در عالم پهن کند .مجلس طول کشیده
مختصر کنم ،معالجهای برای نشر امر ندید مگر اینکه اسباب امتحانی در
میان آورد تا کافر و مومن و موافق و منافق ،دوست و دشمن همه بفهمند که
اینها کافر بودهاند و اسباب امتحانی نبود و نشد مگر به همین حکایت .تقیه
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هم که در نزد آن حضرت نبود ،آمد این کار را کرد تا حالی مردم بکند کفر
آنها را .آخر در کدام ملت ،در کدام دین ،از یهود و نصاری و مجوس ،قتل
مثل علی اصغر جایز است؟ معلوم است که کسانی که از این امر اندیشه
نمیکنند و باک ندارند وانگهی که میدانند پسر رسولخدا است و میدانند
پیغمبر در شأن او به امت وصیت فرموده .با وجود این فرزند شیرخوار او را
میکشند ،معلوم است که کافرند .در کدام ملت روا است که آن پسری که
هنوز مکلف نشده و به حد بلوغ نرسیده دور او را بگیرند ،او را چنین بکشند؟
و چگونه قتلی که دل آدم کباب میشود .از جمله آنها به یادم آمد حکایت
قاسم بن الحسن علیه السالم آن بزرگوار به حد بلوغ نرسیده بود ،طفل بود.
بعد از آنیکه همه اصحاب شهید شدند آمد به خدمت عم بزرگوار خود استدعا
کرد که یاعماه مرا رخصت جنگ بده .حضرت ممانعت کردند او را،
فرمودند تو طفلی ،مکلف نیستی که جنگ کنی و صغیری و بر صغیر تکلیفی
نیست .بچه بناکرد گریهکردن و جزعکردن ،حضرت امامحسین او را در
بغل گرفت ،حضرت به جهت ترحم بر او و او هم از راه اخالص به عم
بزرگوار خود آنقدر گریستند که حالت غش برای آنها عارض شد .بعد از
اینکه به حال آمدند قاسم افتاد روی دست و پای امام و هی دست و پای آن
حضرت را میبوسید و التماس میکرد که بگذار بروم و جان خود را فدای
تو کنم .آنقدر استدعا کرد که حضرت دیدند چارهای نیست ،وانگهی که
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آنچه مقدر شده ،در علم خدا است که پیش آن حضرت بود ،مرخصش
کردند .راوی میگوید وقتی به میدان آمد دیدم یکطاق پیراهن بود ،معلوم
است گرمای عربستان لباس زیاد نمیشد بپوشی .و یک لنگ بر کمر داشت
و کأنه پیش چشمم است که بند نعلین چپش هم پاره شده بود .آخر بچه بود،
کوچک بود ،بند نعلینش پاره شده بود .به این ترکیب آمد در میان میدان
بناکرد رجز خواندن .بچه است لکن نسل امام است ،رجز خواند و بر آنها
حمله کرد و بناکرد محاربهکردن با آنها .به فدای قوت بازوی او شوم،
شجاعت را به ارث داشت .سیوپنج نفر را به قتل رسانید و آن اعادی
خونخوار دور او را گرفته بودند .یکی از آن منافقین گفت حاال میروم و
مادر این طفل را به عزای این مینشانم و او را میکشم .منافقی دیگر که
کنار او ایستاده بود گفت اگر این طفل بیاید به من شمشیر بزند من دست
بلند نمیکنم به سوی او ،این کجا طاقت شمشیر دارد؟ گفت حاال تماشا کن
و شمشیر را برداشت و دوید و آمد به محاربه طفل .شمشیر را چنان بر فرق
مبارک او زد که او را از باالی اسب در انداخت و آن بزرگوار در آن حال
فریاد واعماه برآورد .باز اینجاها چندان جگر آدم آتش نمیگیرد ،همینجاش
را که میخواهم عرض کنم آدم که میشنود دلش کباب میشود .این منافق
نشست که سر این طفل را از بدن جدا کند .امامحسین هم خود را مثل تیر
شهاب بر بالین نور دیده برادر رسانید ،دید آن ملعون نشسته میخواهد سر
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قاسم را از بدن جدا کند .شمشیر به دست او زد دست نحسش را انداخت.
آن ملعون عمرسعد ازدی بود فریاد کرد حسین مرا کشت .این هم قوم و
خویش بسیار داشت همه به یاری او بیرون آمدند و جنگ مغلوبه شد در
همینجا شما میدانید که چه طوفانی برپا میشود ،چه غباری برمیخیزد! در
همین موضع بنای جنگ مغلوبه شد و حضرت هی حمله میکرد و ایل ازدی
زور آورده بودند که این عمر ملعون را از چنگ حضرت خالص کنند .این
طوفان و این غبار ،خاک بر سرم که همه این جنگ بر روی جسد قاسم بود.
این غبار به اینطور که باشد معلوم است که دیگر چشم چشم را نمیبیند.
جنگ مغلوبه شده بود و جثه نازک طفل در زیر دست و پای اسبان پامال شد
تااینکه حضرت سیدالشهدا علیه السالم این قشون را که دعوا میکردند
متفرق کردند .وقتی قشون متفرق شدند و غبار آرام گرفت دیدند این طفل
در زیر دست و پای اسبان دارد جان میدهد ولکن به حالی حضرت به او
رسید که دید هنوز دست و پایی از او حرکت میکند .دید بدنش پامال شده،
این حالت بر او بسیار گران آمد فرمود نور دیده ،بر عمت دشوار است که
تو او را بخوانی و جواب ندهد و چون جواب دهد یاری او برای تو نفعی
نبخشد .بعد فرمودند از رحمت خدا دور شوند آن جماعتی که تو را با لب
تشنه کشتند و حال آنکه وحشیان در بیابان سیراب بودند .راوی میگوید
دیدم او را برداشتند و در بغل خود گرفتند و به سینه چسبانیدند و روانه شدند.
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راوی میگوید دیدم پاهای حضرت قاسم بر زمین کشیده میشد و بر زمین
خط میانداخت و او را آوردند و در کنار کشتگان اصحاب خود خوابانیدند.
اال لعنه اهلل علی القوم الظالمین.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه پنجم شنبه  25 /محرمالحرام  1286 /هـ ق»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
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خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین
سخن در این بود و در تفسیر این آیه شریفه که ایمان ،روح است در تن اهل
ایمان و زنده کسی است که مومن باشد و هرکس روحاالیمان ندارد زنده
نیست به جهت آنکه در راه حق موصوف به صفت مردگان است چنانکه
چشم مردگان نمیبیند چشم این هم حق را نمیبیند و چنانکه گوش مردگان
نمیشنود گوش این هم کلمه حق را نمیشنود و چنانکه اعضای مردگان
حرکت نمیکند اعضای این هم به خیر و به راه خیر و به راه حق حرکت
نمیکند وهکذا هر صفتی که مردگان دارند این در راه حق و در راه دین،
همان صفت را بعینه دارد اگرچه در راه باطل چشم او ببیند و گوش او بشنود
و اعضای او حرکت کند از این جهت خداوند عالم ایمان را حیات قرار
داده .نمیبینی میفرماید استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لمایحییکم یعنی
اگر پیغمبر شما را به سوی حق میخواند شما قبول کنید از او به جهت آنکه
او شما را میخواند به سوی آن چیزی که سبب زندگی و حیات شما است،
از او بپذیرید آنچه را که او دعوت میکند شما را تا اینکه شما را زنده کند
و شما را حیات جاویدان ببخشد .پس آنچه پیغمبر صلی اهلل علیه و آله آورده
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او سبب حیات خلق است و حیات اخروی و حیات جاویدان؛ هرکس از او
پذیرفت زنده شد و هرکس از او نپذیرفت داخل مردگان خواهد بود.
سخن در این بود و میخواستم بگویم این حیاتی که دعوت پیغمبر و شریعت
پیغمبر است به واسطه سیدالشهدا صلواتاهلل و سالمهعلیه در عالم منتشر شد
و او سبب حیات کل خلق شد ،سبب حیات اخروی جمیع خیل مومنین شد.
آیا نشنیدهاید آن حدیث را که در روز محشر مومنان هزار صف میایستند،
نهصد و نود و نه صف آنها به واسطه سیدالشهدا صلواتاهلل و سالمهعلیه به
بهشت خواهند رفت و نجات خواهند یافت و آن یک صف دیگر سیدالشهدا
صلواتاهلل و سالمهعلیه و سایر ائمه طاهرین علیهم السالم با هم شفاعت
میکنند و نجات میدهند .غرض این است که جمیع آن هزار صف نجات
مییابند و حیات ابدی به واسطه سیدالشهدا صلواتاهللعلیه پیدا میکنند .اصل
سخن در این بود و در اینجا دیروز قدری عرض کردم تتمه آن سخن را اگر
خدا بخواهد امروز عرض میکنم ولی جمیع شما انشاءاهلل توجه تام خواهید
کرد و دل میدهید تا اینکه انتفاع کلی و ذخیره کلی برای خود درست کنید
و توشه مضبوطی برای خود ببندید از این لنگر بردارید ببرید.
پس عرض میکنم اصل این خلق را خداوند عالم جلشأنه خلق کرده و
خداوند حکیم است ،باید بهطور اختصار بگویم تا این یک مطلب فیالجمله
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سر و صورتی بگیرد واال یک مطلبش باید ده روز طول بکشد .خداوند عالم
این خلق را آفریده و خداوند عالم حکیم است و حکیم کار لغو نمیکند.
پس این خلق را به عبث و لغو نیافریده .ماها راضی نیستیم کار لغو بکنیم
خدای حکیم چگونه کار لغو میکند؟ این آسمان به این عظمت و این خلق
روی زمین را ،بلکه هزار هزار عالم را خداوند عالم بنیاد کند بیسبب و
بیجهت و بیحاصل و ولکی ،چگونه میشود؟! پس خداوند حکیم این خلق
را به لغو و عبث نیافریده پس برای خلقت این خلق فایدهای است و فایده آن
این است که اینها را خداوند آفریده است که به حیات جاویدان و به نعمت
ابدی سرمدی برساند و اینها را صاحب قدرت کند و صاحب نعمت و ثروت
کند دائما و دائما جود و فیض خود را بر اینها بریزد و دائما رزق بدهد و
دائما او جواد باشد و سائلین از او طلب کنند و او عطا کند .به فارسی هم
بستهاند در حدیث قدسی هم خدا فرموده ،میفرماید خلقتکم لتربحوا علی و
ماخلقتکم الربح علیکم میفرماید من شما را خلق کردهام که شما از من
منفعت ببرید و به شما کرم کنم ،شما را خلق نکردهام که من از شما سودی
ببرم ،منفعتی از شما به من برسد .پس همین شعر فارسی که گفته:
من نکردم خلق تا سودی کنم
بلکه تا بر بندگان جودی کنم
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شعر صحیح درستی است و آن جودی که مقصود خدا بود رسانیدن خلق به
حیات ابدی بود .حاال این را خداوند به جمیع مردم یکسان بدهد یا تفاوت
بگذارد در میانه آنها؟ اگر به جمیع مردم یکسان بدهد از عدل و انصاف
نیست ،اگر آن خلقی را که صاحب صفات حمیده و صاحب خصال کریمه
و صاحب علم و فضل باشد او را با آن فاسق فاجر بدکار بدعمل کفور،
ایندو را بیاید مثل هم بکند و به هر دو حیات ابدی بدهد و به هر دو قدرت
و نعمت و عزت بدهد ،این از عدل نیست ظلم به نیکان میشود .اگر نیکان
را مساوی با بدان کنند جفا و ظلم به نیکان میشود وانگهی که بدان را آنچه
مستحق نیستند داده و در این هنگام نیکی و بدی پیش خدا یکسان خواهد
شد و خدا اجل از این است که نیک و بد در نزد او یکسان باشد .پس خداوند
میزانی و اسباب امتحانی قرار داد و شریعتی در میان گذارد و دینی به میان
مردم فرستاد و امر کرد مردم را که میزان قابلیتهای شما این شریعت است،
هرکس به این میزان درست آمد ،و به این شریعت عمل کرد ،مستحق این
اندازه است هرکس نکرد مستحق این نیست .شریعتی قرار داده ،اندازهها و
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پایهها برای چیزها قرار داده که هرکس در هر اندازه باشد او را به آن پایه
حیات ابدی بدهد.
باری ،مقصود این بود که این شریعت و این دین را خداوند عالم در میان
مردم گذارد لکن این شریعت همچو بیسبب و بیجهت و بیمناسبت نیست
بلکه آنچه امر به آن شده صالح عباد در آن بوده و هرچه نهی از آن شده فساد
عباد در آن بوده .آنچه که به آن امر شده آن خیرات است و آنچه از آن نهی
شده شرور است .پس خداوند عالم از راه مرحمت خود پیغمبران به سوی ما
فرستاد و ما را به خیر و صالح و شر و فساد خود آگاه فرمود به واسطه
پیغمبران .پس شما منت نگذارید بر سر پیغمبران که بگویید ما به شما ایمان
آوردیم و شما هرچه گفتید شنیدیم .یمنون علیک ان اسلموا قل التمنوا علی
اسالمکم بل اهلل یمن علیکم ان هداکم لالیمان ان کنتم صادقین اگر کسی
به تو بگوید ،طبیبی به تو بگوید زهر افعی مخور و تو نخوری حاال آیا منت
میگذاری بر طبیب که تو گفتی زهر مخور و من اطاعت کردم و نخوردم و
هالک نشدم یا ممنون طبیبی که تو را از خوردن زهر منع کرده و تو را نجات
داده؟ واهلل امر همینطور است ممنون پیغمبر و ممنون خدا باید بود که خیرات
را به ما نمودهاند و ما را از شرور نهی کردهاند اگر موفق شدیم هلل الحمد و
المنه و اگر عصیان کردیم مالمت از برای خود ما است ،خود به خود ظلم
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کردهایم .ان اهلل الیظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون پس اصل
دین و اصل شریعت این است.
بفهمید چه عرض میکنم که نکتهها اینجا است ،آنی که عرض کردم توشهای
بردارید اینجا است که اصل دین و اصل شریعت همین است که هر حرکتی،
هر سکونی ،هر قولی ،هر فعلی ،هر خلقی ،هر حالتی از حاالت؛ شریعت آن
است که خیر او را خدا گفته باشد و شر او را خدا گفته باشد .اینطور دین
خدا است و چنین است و خدای روف و رحیم صالح و فساد کل خلق را
نموده پس جمیع اعمال خیر را به مردم نموده و فرموده رضای من در آن
است و جمیع اعمال شر را به مردم نموده و گفته غضب من در آن است و
آنها را به رضا و سخط خود مطلع کرده.
آیا میخواهی رضا و سخط خدا را به طور اجمال عرض کنم؟ خداوند عالم
ذاتی است قدیم و تغیر و تبدل در ذات او نیست .خدا هرگز خوشحال
نمیشود پس از کجخلقی که برای او است ،و کجخلق نمیشود پس از
خوشخلقی که برای او است .تغیر در ذات او راه نمییابد ،غضب به کسی
نمیکند ،خورسند از کسی نمیشود لکن زهر قتالی آفریده و خاصیت آن را
مرگ قرار داده و نام آن مرگ ،غضب خدا است و شفائی و تریاقی قرار داده
و از برای آن اثری قرار داده که نجات از مرگ است ،اسم آن نجات ،رضای
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خدا است .پس کسانی که تریاق میخورند الزال از مرگ نجات مییابند و
داخل رضای خدا میشوند ،اهل رضای خدا میشوند .و کسانی که زهر قتال
میخورند و میمیرند به همین که مردند داخل در دریای غضب خدا شدند.
برای ذات خدا تغیر احوالی نیست و برای خدا هیجان خیالی نیست.
آن که نمرده است و نمیرد تویی
آن که تغیر نپذیرد تویی

از حالی به حالی نمیشود مثل من و تو ،تغیر برای او حاصل نمیشود مثل
من و تو .پس رضای خدا آثار اعمال خیر است هرکس آن اعمال را مرتکب
شد آن آثار خیر به او میرسد .برکت ،راحت ،نعمت ،ثروت ،عزت ،دولت،
همینها رحمت خدا است که شامل حال شخص میشود .همینها جنت
دنیای خدا است و در آخرت هم جنت هست و نعمتهای آخرتی در آن است.
همچنین هرکس مرتکب اعمال شنیعه شد آثار شر بر او نازل میشود و آن
بالهایی است که برای معصیتها مقرر شده .ذلیل میشود ،مریض میشود،
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مال او تلف میشود ،فرزندش میمیرد ،همان آثار دار غضب خدا است و
همان جهنم دنیای خدا است ،و خدا را جهنمی هم در آخرت هست از برای
اعمال اخروی و آثار اعمال اخروی .پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که
برای هر عملی یک حالت نیکی است و آثار نیکی بر آن مترتب میشود و
رضای خدا در آن است و یک حالت بدی است و اثر بدی بر آن مترتب
میشود و غضب خدا همان است .همین سخن حالت صدقی دارد که آثار
خیر در آن است ،رضای خدا همان است و یک حالت کذبی دارد که آثار
شر در آن است و غضب خدا همان است .همچنین جمیع اعمال ،اعمال
همین دست است ،همین دست سیلی به یتیم میزند و اگر زد غضب خدا در
آن است و آثار شر بر آن مترتب است و اگر همین دست صدقه داد رضای
خدا در آن است و آثار خیر بر آن مترتب است.
باری ،همه دین این بود که عرض کردم ،نوعش این بود .در جمیع اعمال
میباید خیر و شر را خدا هدایت کند .اینکه مقدمهای بود که عرض کردم
و ثمرهاش که باید در دل خود جا دهید آن است که هر دینی ،هر مذهبی ،هر
طریقهای که خیر و شر در دل تو حالی نشود از آن مذهب؛ رضا و غضب
خدا از آن مذهب معلوم نمیشود ،آن طریقه نیست ،آن دین نیست ،مذهب
نیست ،هرزگی است ،ادعاهای خام است و دین حق و دین خدا و آن دینی
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که یقینا دین است آن است که در جمیع اعمال ،تو رضای خدا را به داللت
خدا بدانی و غضب خدا را به داللت خدا بدانی .باقی دیگر همهاش هرزگی
است ،این را که دانستی حاال هرزگیها را برای شما میشمارم از آنجمله
قومی هستند که متدین به این شدهاند که میخواهند بت بپرستند .االن چهار
اقلیم است در روی زمین که همه بتپرستند .خیالتان نرسد همهجا مثل ایران
و مثل کرمان است نهخیر ،خیلی جاها هست بت میپرستند از سنگ
میسازند ،از طال ،از نقره ،از چوب بتها میسازند .بتکدهها میسازند و در
آن بتها میچینند و سجده میکنند بر آن بتها .بتهای بسیار بزرگ تنومند
درست میکنند که حرکت نمیکند از جای خود مگر روی عرادهها آنها را
میگذارند در عیدها میآورند .میبینی همینکه از دور آن بت بزرگ پیدا شد
همه به خاک میافتند و برای او سجده میکنند و این دینی است برایشان .بیا
فکر کن ببین اگر همچو چیزی دین باشد چهطور دینی است! ما این خدا را
که خودمان ساختیم آخر از سنگ باشد که یکتکهاش را برداشتیم خدا
ساختیم و یکتکه دیگرش را سر خال گذاردیم ،این چطور خدایی شد؟ این
چطور دینی شد؟ آنقدر کلنگ بر سر این زدهایم تا این را ساختهایم ،آخر بینی
این را ما سوراخ کردهایم ،دهان این را ما سوراخ کردهایم ،چشمهای این را
ما خودمان درست کردهایم .اگر کسی کجخلق بشود ،بچهای باشد کلنگی
بر کله این خدا میزند و او را خورد میکند ،این چه دینی شد ،چه مذهبی
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شد؟ اگر از چوب باشد یکتکه آن را برمیداریم هیمه میکنیم ،میسوزانیم
یکتکه دیگرش را خدا بسازیم این چه خدایی شد؟ اگر از طال و نقره باشد،
از هرکدام هست اول در کورهاش گذاردهایم آنها را آب کردهایم و چکش
بر مغز این خدا زدهایم به حالتی که میخواستهایم خدا ساختهایم .آدم عاقل
همچو چیزی را خدا میگیرد؟ حاال گیرم خدا باشد ،باشد .چه کرد برای
تو؟ خیر و شر اعمال را کی به تو تعلیم میکند؟ صالح و فساد خلق را و
خودت را که به تو تعلیم کرد؟ خیر و شر را چه میدانی ،آیا خودت هرچه
میخواهی خیر است هرچه نمیخواهی شر است؟ آنوقت میخواهم من هم
کله تو را ببرم ،آیا این دین است؟ این که دین نمیشود .آدم عاقل میداند که
همچو چیزی خدا نمیتواند شد .چنین خدایی خودمان درست کردهایم
سجده برای او میکنیم ،تعظیم برای او میکنیم آیا در جمیع امور عالم
میتوان به اهمال گذرانید؟ خیر و شر مردم به اهمال میگذرد؟ واهلل این دین
نیست انسان شک نباید بکند ،شبهه نباید بکند که من چین نرفتهام بلکه حق
با اهل چین باشد .اینها نیست بجز اینکه انسان چینی باشد و انس با اهل چین
داشته باشد که شبهه بشود برای او از بتپرستی که چنان بداند که یحتمل
بتپرستی حق باشد .مگر هندو باشد واال شک نباید بکند آدم عاقل .پس
شما شکر کنید خدا را که چشم شما را بینا کردهام ،فهم شما را مستقیم
کردهام که هرگز شبهه در این چیزها نمیکنید لکن یکپاره سیاحان و
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بوالهوسان هستند که سیر میکنند در روی زمین به خیال اینکه هرکسی را
و هر مذهبی را تماشا کنند ،ببینند چه خبر است .خیال میکنند که یحتمل
آنها بر حق باشند .آخر مردکه! گیرم این بت را هم تراشیدم و خدا هم گرفتم،
حاال دیگر چه شد؟ نشستن من چطور شد ،برخاستن من چطور شد ،صالح
عالم در چهچیز است؟ حاال بزرگ عالم کی شد که من او را بزرگ بدانم و
من بروم از او صالح و فساد و خیر و شر را یاد بگیرم؟ هیچ این چیزها را
ندارد ،همهکس میفهمد این دین نیست .نه این دین است نه مذهب است،
سیاست مدنش کو؟ هیچ چیزش به هیچ قاعده درست نیست ،این دین نیست
و انشاءاهلل معلوم شد این یکی وضوح داشت.
قومی دیگر آمدند ملتی از برای خود گرفتند ،رفتند به مذهب یهود ،چون در
دل خود یهودی هستند شک در دلشان آمد که مبادا یهودی برحق باشد،
یحتمل یهودی برحق باشد ،ما چه میدانیم؟ پس باید بروی با یهودی بنشینی
تا بفهمی .لکن من حاال برای تو واضح میکنم بطالن دین یهود را .اوال که
نیست در میان یهود امروز کتابی و نیست در میان یهود امروز شریعتی و
نیست در میان یهود عملکننده به شریعتی ،نیست عالم به شریعتی .نه کتابی
دارند نه سنتی دارند ،این توراتی که در میان یهود است هرکس در مذهب
یهود تتبع بکند میبیند که در میان یهود کتاب خدا نیست به جهت اینکه در
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این کتابی که االن در دست یهود است نیست مگر تاریخ پس از موسی و
تاریخ پیغمبران پس از بنیاسرائیل و تاریخ جنگهای موسی .اینها چه دخل به
کتاب آسمانی دارد؟ اگرچه بعضی مردم احتمال بدهند که تورات کتاب خدا
است لکن پستا ندارد ،نامربوطهای عجیب و غریب ذکر کرده است از
آنجمله نامربوطها که در این کتابشان هست این است که حضرت لوط با
دختر کوچک خود زنا کرد و فالن قبیله از اوالد اویند .توی همین کتاب
است که حضرت نوح شراب خورد و مست الیعقل افتاد و مکشوفالعوره
شد .و باز توی همین کتابشان است که خدا فرستاد پیش موسی که من تو را
خدای بنیاسرائیل کردم .و باز در این کتاب دارند که سلیمان چندی پیغمبر
بود ،بعد از مدتی بتپرست شد .و از اینگونه مزخرفات در این کتاب هست
که هر عاقلی میگوید که این کتاب نمیشود کتاب خدا باشد ،پس این دین
نیست .وانگهی که نیست در میانه آنها شریعتی که کافی باشد برای اهل این
ملک مگر چند کلمهای .حاال آیا این چیزی است که تا روز قیامت امر
شریعت و دین به این بگردد؟ آدم عاقل نمیگوید این دین است .آخر بگو
ببینم امروز مدار عالم بر مالموشی و مالپیناس میگذرد که هر را از بر تمیز
نمیدهند؟ قذرات و کثافاتشان بهطوری است که آدم از دیدنشان تهوعش
میگیرد ،شعور ندارند حرف بزنند .حاال مدار جمیع این ملک بر این
میگذرد؟ آیا جمیع سیاست مدن بر این میگذرد که اگر همه سالطین روی
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زمین خلع سلطنت خود را کنند و به مالموشی و مالپیناس سیاست مدن را
واگذارند اینها آیا صالح و فساد کل روی زمین را میدانند و میتوانند امر و
نهی کنند؟ از کجا میکنند؟ از چهچیز احکام جمیع عالم را بیرون میآورند؟
اگر از تورات میگویند بیرون میآوریم که در توراتشان اینهمه احکام نیست
وانگهی که جمیع آنها عباداتشان در بلد اورشلیم و در زمین بیتالمقدس
باید باشد به نص کتاب تورات .همه عباداتشان در زمین کنعان باید باشد که
هرکس باید در فالنمکان عبادت کند و این مطلب برای ایشان در سایر بالد
ممکن نیست به جهت آنکه خدا میدانست که اینها تا در آن زمینند شرع
موسی برقرار است و چون متفرق شدند آنوقت دیگر زمان عیسی میآید و
باید آنوقت شرع جدایی بیاورد ،و آنها را از آن زمین متفرق کرد.
باری ،مقصود این است که نیست در این تورات چیزی که کافی باشد برای
این خلق .آنچه هست قریب به دوازدههزار حکم است اگر در تورات باشد
و این دوازدههزار حکم چیزی که برای جمیع امور عالم بکار بیاید نیست و
همه را خدا ذلیل و خوار کرد و علما از میانشان تمام شده ،کتابی در دین و
مذهب ندارند و هر عاقلی که تتبع بکند میداند این دین خدا نیست ،در میان
آنها کتابی نیست .گذشته از اینها کیست حجت خدا امروز در میان آنها؟ و
خدا زمین را خالی از حجت نمیگذارد .امروز کیست وصی موسی در میان
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یهود به جهت حفظ دینشان؟ نه هیچ یهودی چنین ادعایی کرده که همچو
کسی هست نه کسی خودش ادعا کرده .حاال که نیست آیا همهاش به همین
مالموشی و مالپیناس و مالیعقوب میگذرد؟ حاشا ،اینها معصوم که نیستند
چطور به اینها میگذرد؟
و همچنین نصاری ،کسی نباید شبهه بکند در دین نصاری .آیا این دین
نصاری دینی است که کفایت خلق را بکند؟ هیچ نصرانی ادعا نکرده که
امروز حجتی معصوم از عیسی مانده و وصی معصوم از عیسی مانده .جمعی
از کشیشانشان ماندهاند ،جمعی از رهبانانشان ماندهاند ،همین خدمه کلیساها
همه شاربالخمر ،همه فاسق ،همه فاجر ،همه بیدین و اینها همه نیست اال
اینکه به مذهب بولس رفتهاند و مذهب بولس این است که کل شریعت
منسوخ است و هیچ قاعده و قانونی در دین نیست .همه دین این است که
شخص اقرار به این داشته باشد که عیسی پسر خدا است و اینکه این فرنگیان
اعتقاد به هیچ یک از ادیان ندارند بر طبق قاعده بولس رفتهاند .حاال آیا این
کفایت جمیع ملک خدا را میکند و خیر و شر مردم به این معلوم میشود؟
حاشا و کال .آیا این دین خواهد شد؟ آدم عاقل همچو چیزی نمیگوید.
همچنین دین مجوس ،مجوس هم دینی در میانشان نیست .از شما میپرسم
آیا ممکن است که مدار این ملک به مالرستم و مالگشتاسب بگذرد با این
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شعورشان؟ نه شریعتی دارند نه دینی دارند .یک کتاب زند و پازندی همهاش
دارند .نمیدانم آیا این کفایت از هیچجای عالم میکند؟ حاشا .نه معرفتی
به خدا دارند نه معرفت به پیغمبری دارند ،نه کسی در میانه آنها مدعی این
شده که امروز حجتی از جانب پیغمبری در میان آنها باشد چنانکه احدی از
نصاری مدعی نشده که حجتی از جانب عیسی در دست نصاری هست ،یا
معصومی که وصی عیسی باشد در میانه آنها هست ،حاشا و کال منسوخ
شدند ،منقرض شدند کتابشان و خودشان .یکپاره شاربالخمری ماندهاند و
حاملی نیست در میان آنها و نیست در میان آنها چیزی که امر این ملک به
آنها بگذرد و سیاست مدن داشته باشد.
پس اگر کسی تتبع داشته باشد در عالم نظر کند واهلل العلی العظیم که مثل
اینکه آفتاب واضح است این واضح است که نه دین دهریان نه دین
بتپرستان ،نه دین مجوس ،نه دین یهود ،نه دین نصاری ،اینها چیزی نیست
که کافی این خلق باشد یا پستایی داشته باشد .بلی بعضی شبههای بکنند و از
دین اسالم منحرف بشوند خیال کنند که اینها حاال دینی دارند یا چیزی در
دستشان است ،حاشا همهاش المذهبی است .هیچ ندارند مگر آنها که رفتند
در دین نصاری خیال میکنی حاال یکچیزی دارند؟ حاشا .حاال گیرم رفتی
نصرانی هم شدی ،حاال چه شد؟ دین کو ،مذهب کو ،آن چیزی که کفایت
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خیر و شر جمیع روی زمین بکند کو؟ نهایت اسالم را ترک کردی رفتی
رختهات را هم مثل ارسها کردی ،دین ارس را اختیار کردی حاال دین کو؟
دین ارس که دین نیست و در روی زمین ملتی باقی نماند.
باری ،خدای روف رحیم منسوخ کرد ادیان را و برداشت جمیع دینها را و
یکچیز جزئی که متمسک به آن بشوند شیطان براشان نگذاشت .بلی چیزی
که هست ،گمانی که میرود در اسالم و مذهب اسالم است که پیغمبر صلی
اهلل علیه و آله آمد و شریعتی غراء آورد ولکن امت او هم نوعا دو طایفهاند:
شیعه و سنی .حاال اینجا هم بیاییم ببینیم آیا احتمال این میرود که مذهب
سنی مذهب باشد؟ اوال از مذهب سنی این است که از وقتی که رسولخدا
چشمش را برهم گذاشت دیگر حجتی معصوم در عالم ضرور نیست و تمام
شریعت به دست علما است .اگر صدهزار سال طول بکشد علما کافی
خواهند بود .زمام شریعت دست مالها است و حجتی معصوم در میانه نیست.
این یکحرف که میخواستم عرض کنم .حرف دیگری هم دارم آن را عرض
میکنم به کار علما میآید به کار سایر مردم هم میآید ،یکچیزی از آن
میفهمند؛ و آن این است که وقتی که پیغمبر مبعوث شد شما میدانید بشر
بود و بهطور بشریت ظاهر شد و آمد در میان مکه و فرمود قولوا الاله االاهلل
محمد رسولاهلل اول توی آن بازاری که گفت همانجا شنیدند ،توی بازار
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دیگر هم رفت گفت آنجا هم شنیدند و در میان مردم ایستاد و گفت قولوا
الاله االاهلل هرجا صدای او رفت شنیدند .بعد قال قال میان مردم شد که آدمی
آمده توی بازار میگوید قولوا الاله االاهلل .مدتی همچو طورها بود به غیر از
این چیزی نمیفرمود تا اینکه جمعی ایمان آوردند و شریعتی بناکرد گفتن.
سخن از دهان آن حضرت که بیرون میآمد میرفت به گوش هرکس که
میرسید میشنید .دیگر سایر مردم که در اطراف بودند نمیدانستند که
پیغمبر امروز چه فرموده ،بعد از اینکه به مدینه آمد و مسلم بسیار شد ،باز
شما میدانید که نظم عالم بر این نیست که جمیع کسبه و جمیع اهل حمامها
و کاروانسراها دایم در حضور پیغمبر باشند و همه یکجا جمع باشند شب و
روز ،بلکه مردم کاسبی داشتند؛ آهنگر باید آهنگری بکند ،تاجر باید تجارت
بکند ،هرکس کاری دارد .اهل کاروانسراها در کاروانسراها نشستهاند ،اهل
بازار در دکانها نشستهاند ،چاروادارها و شتردارها دائم سفر میکردند ،شام
میرفتند ،حلب میرفتند ،مصر میرفتند .ایالت و گلهدارها و حیواندارها و
مالدارها بر سر حیوانات خود و در ایل خود بودند ،نمیتوانند روز و شب در
مدینه در خدمت حضرت باشند ایل و قبیله داشتند ،چراگاهی داشتند باید به
کار خود برسند .پیغمبر هم در مدینه بود و بس ،یکتا اطاق بود پیغمبر در
آن مینشست ،مسجد هم که میرفت نهایت چهار پنجهزار نفر جمع
میشدند اگر همه میآمدند و مسجد پر میشد واال دو سههزار نفر بیشتر
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نبودند ،بلکه اینقدرها نبودند و نمیآمدند ،مردم از پی کسب و کار خود
بودند .بلی چندنفر مردمان بیکار خوشنشینی که بودند و کسب و کاری
نداشتند آنها روزها جمعیت میکردند بیشتر اوقات خدمت حضرت
میرسیدند .وانگهی در مدینه مساجد بسیار بود هر یکی در محله خود امامی
که پیغمبر براشان قرار داده بود با او نماز میکردند ،همه به مسجد پیغمبر
نمیآمدند ،آنهایی هم که در حضور پیغمبر بودند اتفاق میافتاد که بودند
اتفاق میافتاد که نبودند .گاه بود پیغمبر حدیثی میفرمود آنها از او
میشنیدند ،اینها نمیشنیدند ،باقی مردم آن را نمیدانستند .گیرم باالی منبر
میفرمود حضرات! شما باید زکات بدهید .آنها که بودند میشنیدند ،دیگر
همه مردم چه میکردند؟ دیگر اگر اینها روایتی میکردند شنونده آن کم بود،
آنها هم که شنونده هستند وقتی اعتنا داشته باشند و ضبط بکنند این مسأله را
میتوانند یاد بگیرند واال کج و واجش میکردند یکی از آنطرفش را
میانداخت یکی از اینطرفش را میانداخت ،دو نفر نبودند که مطابق با هم
بگویند .مثل اینکه من اینجا یکچیزی بگویم ،یک مسأله فقهی مثال بگویم،
اینهایی که هستند وقتی بیرون میروند از اینجا و از این مجلس درس ،هرکس
یک چیزی میگوید ،دونفر مثل هم نخواهند گفت باوجودیکه اینهمه در
اسالم بودهاید .ببین آیا حال آنها چه خواهد بود ،وانگهی تازه از بتپرستی
مسلمان شده بودند .وقتی قومی جدیداالسالم که عمری توی یهود بودهاند،
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توی نصاری بودهاند ،تازه به اسالم آمدهاند ،این مشرکین عرب که بودند که
به سختی و صالبت آنها دیگر نمیشد ،که شعور این را نداشتند که سر و
شکل خود را طوری پاک و پاکیزه کنند که کسی بتواند به آنها نگاه کند.
حاال اینها آیا از دین چه میفهمند ،مسأله فقهی چه سرشان میشود؟! االن
چهبسیاری از مردم که بعد از اینکه اینهمه در اسالم زیست کردهاند،
چهبسیار کسان که االن در این مجلس هستند و اینها که من میگویم اعتنا
نمیکنند ،گوش نمیدهند .بسا آنکه دلش اینجا نیست ،حاال دارد توی دلش
حساب پولهایش را میکند که دو پول از کی طلب دارم ،دو پول از فالنکس
باید بستانم .چهبسیاری که چرت میزنند ،چهبسیاری که گوش نمیدهند یا
گوش میدهند نمیفهمند مگر در میان اینهمه سه تا ،چهار تا ،پنج تا ،ده تا
گوش میدهند و ضبط میکنند .مجلس پیغمبر هم همینطور بود مثل همین
مجلس ،ضبط نمیکرد مگر دهی ،پنجی ،که ضبط میکردند .آنها هم به
دیگری یا میگفتند یا نمیگفتند .اگر میگفتند آن دیگری هم همینطور و
بنینوع انسان فراموشی دارد .حاال گیرم فهمید و ضبط هم کرد ،ده روز که
گذشت یادش میرود المحاله ،بعد از ده روز اگر از او میپرسیدی پیغمبر
چه فرمود میگفت یادم نیست که اینطور فرمود یا آنطور فرمود .خودمان
شب حدیث مطالعه میکنیم یا میشنویم ،صبح که میشود یادمان نیست.
گذشته از اینها آنچه را که شنیدند و فهمیدند و ضبط کردند از این احادیث
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ناسخ در حکم ایشان هست ،منسوخ در حکم ایشان هست .امروز وحی
نازل میشد صالح در این بود که چنین کنند ،فردا وحی طوری دیگر نازل
میشد .امروز میگفت و قومی میشنیدند و فردا میگفت و قومی دیگر
میشنیدند ،از خدمت پیغمبر میرفتند بیرون هر یکی میگفت خودم شنیدم
پیغمبر همچو میفرمود و اختالف میکردند.
باری ،زیاده از بیستوسه سال هم مدت بعثت آن بزرگوار طول نکشید این
مدت هم چهبسیارش در غزوات بودند ،چهبسیارش در سفرها بودند .و شما
میدانید در سفر دویی ،سهای بیشتر نمیشد پیش او باشند یکی خرش را تیمار
میکند ،یکی شترش را آذوقه میدهد ،هر یکی به درد کار خود مشغول
است ،در این میانه یککسی هم خدمت پیغمبر باشد مضایقه نیست .حاال
آیه نازل میشد برای آن یکنفر میفرمودند ،باقی دیگر خبر نداشتند مگر
براشان روایت کند ،از اینجهتها مسلمین شریعت را ضبط نکردند.
باری ،آنچه گفتم اگرچه شاهدی برایش نیاوردم ،قسم برایش نخوردم لکن
خودت میدانی که همینطور است و غیر از این نمیشود .پس اینها احادیث
را ضبط نکردند بدیهی است که هریک نفر کل دین را ضبط نتوانست بکند.
اگر مسألهای بعد از پیغمبر برای مردم اتفاق میافتاد ابوبکر میگفت در
خصوص این هرکه از پیغمبر چیزی شنیده بگوید .یککسی از گوشه مسجد
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بر میخاست و میگفت در سفر من همراه حضرت بودم ،حضرت همچو
فرمود وهکذا باقی بر همینطور و اگر غیر از این بود و بایستی برای هر
مسأله هر کسی یکحدیثی شنیده باشد ،پس برای هر مسأله صدهزار حدیث
باید باشد ولکن چنین نبود .چهبسیار مسائل که یکحدیث بیشتر ندارد،
چهبسیار آدم مجهولالحالی که میآمد یک آیه قرآنی میگفت شنیدهام .آیه
که نازل شده بود آنی که حاضر بود میشنید برای دیگری هم نقل میکرد.
یکی دهآیه راه میبرد ،یکی بیستآیه ،یکی پنجآیه ،یکی دوآیه ،یکی همهاش
قل هو اهلل احد را راه میبرد دیگر بیشتر نمیدانست .قرآن همینطور متفرق
بود در میان امت ،چون تا آخر عمر پیغمبر به تدریج قرآن نازل شد .و
همینطور که هرکس میشنید میدانست ،قرآن متفرق بود در میان امت .نه
خیالتان برسد قرآن جمع شده بود و کتابی بود ضبط شده ،حاشا ابدا قرآن در
میان مردم نبود .بسا آنکه یککسی یکآیه روی تکه کاغذی نوشته بود
داشت ،اگر از بر کرده بود آن را دور انداخته بود .بله نماز میکردهاند و
میدانستهاند اینها را .همینطور در میان مردم بود تا وقتی که پیغمبر از میان
رفت غصب خالفت کردند .حضرتامیر حافظ کل قرآن بود ،حضرتامیر
نفس پیغمبر بود ،از طینت پیغمبر بود ،ساکت شد و به جهت تقیه نتوانست
حرف بزند .ابوبکر رفت باالی منبر پیغمبر و خلیفه شد.
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غرض این مسلمین که بودند به این حالت بودند که عرض کردم ،یکی بود
دو تا حدیث داشت یکی سهتا حدیث داشت ،هرکس چندتا حدیث بیشتر
نداشت ،یکنفر کل دین را نداشت ،ابوبکر هم که هیچ نمیدانست ،عمر
هم که خودش رفت باالی منبر گفت «کل الناس افقه من عمر حتی
المخدرات فی الحجال» جمیع شما فقیهترید از من حتی زنان در حجلهها،
آن زنان که در حجلهها هستند ،آنها هم از من داناترند .حاال اجماع کردهاند
امت که من خلیفه باشم .ابوبکر هم خیالتان نرسد که مسأله میدانست ،اگر
دو نفر پیش او مرافعه میآمدند مثل خر در گل فرومیماند .صدا میزد ای
اصحاب آیا پیغمبر در خصوص این چیزی فرموده؟ هرکس چیزی شنیده
بگوید .یکی میگفت مثال من در خدمت پیغمبر در غزوه احد بودم همچو
واقعهای روی داده بود پیغمبر همچو فرمود ،میگفت بروید همچو کنید.
قضیه دیگری رو میداد باز صدا میزد بابا کسی در این خصوص روایتی دارد
که از پیغمبر شنیده باشد؟ او هم میگفت و به همینطور کار را میگذرانید.
وانگهی که این منافقین که غاصب حق آلرسول بودند ،آیا اینها دین ضبط
میکنند؟ اینها مذهب و ملت چه میدانند؟ اینها کجا میتوانند دین را ضبط
کنند ،حفظ کنند؟ پس اگر حکم کج و واجی هم شنیده بودند چون ضبط
نمیکردند از یادشان میرفت این است که برای اینها دینی باقی نماند ،از
حضرتامیر هم که اخذ نمیکردند .پس نیست در میان سنی دینی ،ابدا دینی
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ندارند در جمیع شریعت یک حکم ندارند ،در جمیع صالح و فساد یک
حدیث ندارند .چهبسیار جماعتی از این صحابه که حدیثها میدانستند ،چون
در زمان آنها جهاد رو میداد فرستادند او را رفت و کشته شد .آنهایی هم که
چهار کلمه از بر داشتند از میان رفتند و احادیث به کلی از میانشان گم شد
جزئی حدیثی که در دست بعضی مانده بود آنها هم خودشان برای خودشان
میدانستند ،برای کسی نمیگفتند .قرار این است که تا من نگویم تو نمیدانی
پیغمبر همچو گفته ،هیچکس هم خرش به این گل نخوابیده که توی دلش
هرچه راه میبرد بیاید برای همهکس بگوید و نقل کند و چگونه ممکن
میشود اینکه آدم هرچه راه میبرد همه را برای همهکس بگوید و نقل کند.
بلی اگر از من بپرسند که در فالنمسأله چه فرمودهاند اگر من شنیدهام و
ضبط کردهام و یادم هست و همهاش را میدانم و دلم بخواهد بگویم،
میگویم .واال چه خرم به این گل خوابیده که برخیزم و خرم را سوار شوم
توی دهات از این ده به آن ده ،از این محله به آن محله ،بر در هر خانهای صدا
بزنم که بابا بدانید پیغمبر همچو گفته .کی همچو قراری بوده؟ پس اگر کسی
از کسی چیزی میپرسید اگر دلش میخواست جواب میگفت واال کسی
خود به خود چیزی نمیگفت تا اینکه دیگر حدیثی در دستشان نماند .نه
حدیثی ،نه کتابی دستشان ماند .قرآنشان مغشوش ،احادیثشان مغشوش .از
اینجهت عمر حکم کرد که بابا ما از احادیث برای همهچیز چون حکمی
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در دستمان نیست ،هرجا حکمش را ندانستیم اجتهاد میکنیم شما هم باید
مجتهد شوید ،اجتهاد در دین کنید .هرچه فهمیدید حکم کنید .بناکردند
اجتهادکردن و به رأی خود فتویدادن؛ و این در دین خدا به رأی و هوی
گفتن از آنجا پیدا شد .فقها آراء مختلفه در میانشان پیدا شد ،فقهای مختلف
پیدا شدند .کل مذهب را در جمیع مسائل به رأی خود و به قیاس میگفتند.
خوب اگر یکی از ایشان بپرسد شما امت کی هستید چه جواب میگویند؟
اگر بگویند امت پیغمبر ،میگوید پس چرا به قول او عمل نمیکنید؟ پس شما
امت خودتان هستید که به رأی خود میگویید ،اینکه دین نشد .اگر کسی
همچو چیزی بگوید حجتی ندارند ،نمیتوانند جواب بگویند .واهلل اگر کسی
تتبع کند نیست دینی برای سنی .و برای کسی شبهه نشود ،نهایت آن شبهه
هم که میرفت آنروز میرفت که زمان ابابکر و عمر بود .آیا عثمانی که
جمیع مال خدا را دولت خود قرار داد و آنچه را که پیغمبر عزیز خواسته بود
ذلیل کرد آیا او حافظ دین پیغمبر میشد؟ حاشا .آیا بعد از آن اوالد مروان
حافظ دین پیغمبر میشد باشند؟ واهلل مذهبی نیست در عالم مگر مذهب شیعه
اثنیعشری و راهش این است که حافظ در میانشان هست و حجت معصوم
دارند .این است که آن فقهای شیعه که علم دارند به جمیع حالل و حرام
اشیاء و به جمیع نیک و بد اشیاء ،حجت خدا در زمین برای ایشان هست،
انتظار دارند ظهور او را.
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لکن در این دین هم خللها پیدا شده ،بعضی از آنها را گفتهام حاال هم
میگویم .از آنجمله قومی آمدهاند و میگویند عالم مذهب شیعه ماییم و باید
ما را اطاعت کرد .این را که گفتند برای ضعفا شبهه شد که آیا این عالم را
اطاعت باید کرد یا آن عالم را؟ یکی دیگر ادعای علم میکند ،میگوید من
خلیفه رسولخدایم و جمیع مایعرف او توجه به سقف اطاقکردن است و
چمباتمه نشستن و سکوتکردن و آههای ده پانزده ذرعی کشیدن .تنباکوی
عطری بکشد ،چای آقپر بخورد و زبانش را کج بگیرد و بابا بیبی بگوید
و مرشد باشد و این ارشاد شرط کلیش هم این است که زبانش را کج بگیرد
و هندی حرف بزند .حاال تو را به خدا آیا مدار عالم بر این میگذرد و به
وجود این میگذرد؟ اینکه یکشرطش .شرط دیگرش هم این است که
کلماتی که میگوید هیچتایش به هم ربط نداشته باشد .پیر ،هو ،موال ،حق،
علیمدد ،دم ،بابا ،عشق ،حق ،هی از این قبیل کلمات که دوتاش به هم
مربوط نیست .خوب حاال اینها را هم گفتی چطور شد ،چهچیز بود اینها که
گفتی؟ قومی دیگر رفتهاند دیوانههای جنگلی را که نوره نمیکشند و این
موهاش ریخته هرگز استنجا نکرده و نجاست به آن موها زنگوله بسته ،دیوانه
کثیفی که از دیدنش آدم تهوعش میگیرد آمدهاند این را ولی خدا گرفتهاند.
آخر این چطور ولی خدا شد؟ این چطور مستجابالدعوه شد؟ میروند تبرک
میجویند از این ،از دم این همت طلب میکنند ،منصب میطلبند .بابا این
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مردکه دیوانه است ،آیا نمیبینی مکشوفالعوره است؟ کدام نبی از انبیا
مکشوفالعوره مینشست؟ حاال این پیر ،بابا ،موال گفت ،این ولی خدا شد؟
حاال پیش این آمدیم نشستیم قنبرک هم کردیم ،حاال دیگر چه شد؟ میبینی
دوزانو مودب نشسته یکدفعه دیدی معلق زد .ولی خدا کی معلق میزند،
حاال این چهچیز شد که تغوط کند در میان دست و پای خودش و در آن
غوطه بزند؟ دیوانه دیگر رفته شاهسیاه را برای خود گرفته با این حمق و
نادانی میروند با آن جبههای دارایی و ماهوت و ترمه و خز میروند توی
طویله ،روی آن پهنها و کثافتها دوزانو مینشینند و آن گند و بو و عفونت
آن تغوطها که کرده و آن زخمها که از بس بچهها سنگش زدهاند بدنش زخم
شده ،روی آن زخمها مگس نشسته و گند کرده .یکپاره پوست خربزه هم
آنجا ریخته و تعفن کرده و ترش شده ،حاال این شاهسیاه آیا ولی خدا میشود؟
آیا ملک را میخواهند بگردانند با این میگردانند؟ همینکه یکتا پشگل
برداشت به کسی انداخت حاال دیگر آقا توجه به این کرده ،لطف درباره این
کرده .این بازیها چهچیز است ،این دیوانگیها کدام است؟ مردم واهلل
نمیدانند پا به بخت خود میزنند و نمیدانند چقدر خود را ضایع میکنند و
شما چقدر باید شکر خدا کنید که میفهمید و فهمانیدم به شما .مردکه از
اهل همین کرمان بود ،نهایت کمالش این بود که بگوید بابا ،پیر ،مرشد ،و
دورش بنشینند و چاهیهای آقپر بیاورند بخورند و باقلوا و پشمک بیاورند
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بخورند .نهایت تحقیقاتش هم همین بود که فالنحاکم چهکار کرد ،پیش
شاه رفتم چه گفت ،پیش حاکم رفتم چه گفت .حاال این چهچیز شد؟ این
مردکه شعور ندارد ،این نماز راه نمیبرد اگر بخواهد نماز کند باید مقلد
دیگری باشد ،این چگونه مدبر آسمان و زمین و صاحب سیاست مدن
میتواند باشد؟ چگونه سالطین روی زمین اگر دست از سلطنت خود بردارند
این میتواند عالم را به تدبیر خود بگرداند؟ نهایت آن مرشد پیش ،کاغذیش
هم داده .بابا ،پیر ،مرشد ،ما رفتیم جوزی شکستیم ،سری سپردیم ،یکتا
پنابادی([ )]3هم دادیم ،سرش را هم توی گوشمان گذاشت و گفت الحق.
آیا حاال مدار روی زمین به این میگردد و جمیع صالح و فساد عالم به این
درست میشود؟ جمیع ثغور مسلمین به این بسته میشود و جمیع حدود و
شرایع به این درست میشود؟ آیا حاال این دین شد؟ باقیش کو؟ تو که نماز
نمیدانی چطور ولی خدا شدی؟ حاال شما را به خدا آیا انسان شک میکند
که اینها دین باشد ،اینها مذهب باشد؟ نه واهلل ،کسی شک نمیکند .پس
قومی گمراه شدهاند در میان شیعه و اینگونه مذاهب برای خود درست
کردهاند .دیگر یکپاره احمقها هم شبهه کردهاند که این نفس قوی داشته،
نفس قوی یعنی چه؟ دیدی که نماز نکرد ،دیدی که استنجا نکرد ،بدن
خودش را نشست ،پاک نکرد و تطهیر نکرد ،این چه نفس قوی شد؟ خدا
میداند اینها جمیعا خیاالت جنون است و خیاالت بچهبازی .چاره اینها
صفحه | 395

نمیشود مگر آنکه برق شمشیر صاحب شمشیر ظاهر شود تا اینها خود
اسباب خود را بردارند و بگریزند .بچهها که گلولهمایه بازی میکنند هریکی
برای خود حقی دارد و باطلی دارد .یکی برده و یکی باخته ،همینکه شاه از
دور پیدا شد همه اسبابهاشان را برمیدارند و میگریزند .میبینی یکنفر از
آنها باقی نمانده ،همه گریختند و رفتند پی کار خود .اینها هم همچنیناند.
اشهد باهلل که این دین نیست ،مذهب نیست ،اگر صاحب دین ظاهر شود
آنوقت جمیع این بچگیها و جمیع این گندگیها و هرزگیها خودش تمام
میشود.
قومی دیگر در ظاهر در این دین رخنه انداختهاند باز این هرزگیها در آنها
نمیدانم چه بگویم؟ قلم اینجا رسید و سر بشکست .باید با تعظیم و تکریم
ذکر آنها را کرد لکن من آن قاضی بلخ را میگویم ،علمای بلخ را میگویم
دیگر نمیخواهد همان آقایی که خود تو آهو براش میگردانی ،خودت رشوه
براش میگیری ،خودت التماس کردهای و حکم خدا را به جهت تو تغییر
داده میبینی طالب ریاست است ،طالب قرب سلطان است ،الزال مثل نوکر
دیوان بر در خانه حکام و سالطین میرود ،آقا کی فرصت دارد یک جزو
قرآن بخواند؟ در تمام عمر خود الی قرآن را وا نمیکند ،ابدا یکحدیث
مطالعه نکرده ،فرصت ندارد .شبها در توطئه تحصیل دنیا است ،روزها
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مشغول به رفتن در خانه دیوان و دو سال که قاضی شد صاحب پنجاههزار
تومان پول میشود .من نمیدانم این مسأله حیض اکسیر احمر است که
همینکه آدم یاد گرفت دیگر پول از براش از همهجا میآید .آخر پنجاههزار
تومان از کجا میآید؟ این نیست مگر آنکه طالب دنیا است و در صدد
پیداکردن آن برمیآید .امام علیه السالم میفرماید اذا رأیتم العالم طالبا للدنیا
فاتهموه علی دینکم اگر عالمی را طالب دنیا دیدید او را بر دین خود متهم
نمایید .این مردکه دین خود را این قرار داده که باید از فالنجا به من فالنچیز
برسد .لکن میروند از پی این اشخاص ،دیگر فکر نمیکنند که اینگونه
اشخاص چگونه خلیفه خدا و رسول و صاحب سیاست مدن میتوانند بشوند؟
آخر نه اینگونه اشخاص به یک عداوت هزار خانواده را به باد میدهند؟ ده
هزار نفر مسلمان کشته شوند باک ندارد .مردکه راضی به قتل نفس میشود
که اینها تا پانزده طبقهشان همه در بال و محنت و مصیبت بیفتند برای اینکه
مثال بیست و پنج تومان به من برسد .مردکه راضی است که جمیع مردم به
خون خود بغلطند برای اینکه یک ملک ششدانگی گیرش بیاید .شما نگویید
ما شعور نداریم ،ما چه میشناسیم؟ میگویم چه شد صدتومان پولت را دست
آقا نمیدهی ،ممکن نیست پولت را بدهی به آقا و نمیدهی .ابدا جرأت
نمیکنی بیع شرط تا ندهد نمیدهی ،تا گرو نگیری نمیدهی ،زنت را ایمن
نیستی دستش بسپاری ،دینت را چگونه دستش میسپاری؟
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باری ،اینگونهاند مردم ولکن فقیه آلمحمد و حافظ دین آلمحمد و حامل
شرع آلمحمد و خلیفه آلمحمد صلواتاهلل و سالمهعلیهم کسی است که بر
صفت آلمحمد باشد و کسی است که متخلق به اخالق آلمحمد باشد .اگر
چنینکسی را یافتی روا است که دین خود را از او بگیری و دینت را به او
بسپاری .چطور شد پانزده تومان را بی گرو نمیدهی و دینت را میدهی؟
واهلل دینی در روی زمین نیست مگر دین تشیع و در میان تشیع دینی برای
کسی نیست مگر دین آن کسانی که عمل به این شریعت غراء میکنند و از
احکام شریعت تجاوز نمیکنند و در میان این طبقه آخری هرکس صاحب
علم و عمل است آن است صاحب شریعت .خواه یکنفر باشد خواه دو نفر،
خواه دهنفر باشد .نهایت هر یکی در قطری هستند و احکام را به مردم
میرسانند .یک عالمت دیگر این است که اگر در بلدی دو عالم به صفت
کمالی که عرض کردم باشند ،چون طالب دنیا نیستند ،اگر او گفت ،این از
خدا میخواهد لب ببندد و غیرمعروف باشد .به جهت آنکه او کفایت
میکند .یک نبی در هر عصری بیشتر نمیخواهد باشد .در یکبلد دو نفر
باشند و هردو بر صفت کمال باشند ،آنی که داللت میکند بر آنکه یکی از
آنها اهل دنیا است این است که اگر دیدی یکی از آنها حرف میزند آن
دیگری هم حرف میزند ،بدان که طالب دنیا است و این نیست آن عالمی
که تو میخواهی .اگر ساکت است معلوم است هردو حقند ،و هر دو تا
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نمیآیند حرف بزنند در یک بلد .لکن اگر در اقطاری چند باشند و حرف
هم بزنند مضایقه نیست .آن در آنجا نشر امر خود را بکند این هم در اینجا
نشر امر خود را بکند.
باری ،مقصود این است که اگرچه حق در مذهب اسالم است لکن نه در
میان کل مسلمین ،زیراکه سنی از جمله بدیهیات است که دین ندارد .آنچه
تتبع کردهام واهلل آنچه به رأیالعین مشاهده میشود دینی برای سنی نیست.
اگر باید از پی دین سنی بروم ،باید از امت ابیحنیفه باشم و ابیحنیفه نه پیغمبر
است نه امام است .ابیحنیفه آنچه میگوید از رأی خود میگوید نه از جانب
خدا میگوید نه از جانب پیغمبر .پس جمیع مجتهدین سنی به رأی خود
میگویند.
چون سخن به اینجا رسید بد نیست این را عرض کنم؛ خیلی چیزها است در
میان مردم از الفاظ قدیم مانده ،پیشترها میگفتهاند و هنوز هم میگویند،
مردم پیشترها مجوسی بودهاند ،آنچه در میانشان شایع بوده و میگفتهاند حاال
هم میگویند .یا یهود بودهاند حاال هم همان الفاظ یهود را میگویند ،یا سنی
بودهاند حاال هم همان حرفهای سنیها را هنوز میگویند .مثل این پاشوره
که برای حوض درست میکنند .میگویند پاشوره و راه نمیبرند این چرا
اسمش پاشوره شده است .به واسطه این است که سنیها بعد از وضو پا را
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میشویند اینجا را درست کردهاند برای پاشوره؛ حاال هم همینطور مانده
است .همچنین وقتی سنی بودهاند قلتین داشتهاند حاال هم دارند .حاال هم در
مشهد مقدس قلتین درست میکنند .این انگشت شهاده که میگویند ،مالها
هم توی کتابهاشان مینویسند ،این مال سنیها است .آخر مردکه انگشت
شهاده یعنی چه؟ این مال سنیها است ،تشهد که میخوانند اشهد ان الاله
االاهلل که میگویند ناخن راستشان را بلند میکنند ،اشهد ان محمدا رسولاهلل
که میگویند ناخن چپشان را بلند میکنند و این نامربوط است .پس انگشت
شهاده یعنی چه؟ از این چیزها خیلی است .از آنجمله حرفهایی که مال
سنیها است و مانده ،یکی این است که بیا برویم پیش مجتهد بپرسیم در
فالنمسأله رأی شما چهچیز است .این رأی شما چهچیز است مال سنیها
است ،مگر در دین خدا رأی بوده؟ هرکس رأی دارد غلط میکند .رأی،
رأی رسولخدا است قول ،قول رسولخدا است .من کیستم که رأی داشته
باشم؟ لکن حاال شایع شده استفتا میکنند که در فالنمسأله رأی شما چهچیز
است؟ من رأی ندارم ،هرچه میگویم حدیثی است که روایت میکنم .بنده
چهکارهام که رأی داشته باشم؟ امام میفرماید اما الحوادث الواقعه فارجعوا
فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اهلل راویان احادیث
حجتهای آلمحمدند در میان مردم و هرکس حادثهای برای او رخ میدهد و
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دستش به آلمحمد نمیرسد باید پیش روات احادیث برود نه پیش اصحاب
رأی.
باری ،مجلس طول کشیده است .عالماتی که عامه ،دین و مذهب ندارند
بسیار است نه کتاب دارند نه سنت دارند .یکپاره احادیث دزد و دروغ دارند
و آن جعلها که بعد از پیغمبر کردند و نوشتند کتابهایی شده و در میانشان
مانده و کدام شاهد برای بیدینی اینها باالتر از اینکه به محضی که پیغمبر
چشم مبارک را برهم گذاشت هجوم آوردند بر در خانه او؟ با کدام دین این
راست میآید؟ در همین دنیا با سالطین باید وفا داشته باشند ،اگر بخواهند
بیوفایی بکنند ،درست نمیآید .در همین دنیا اگر به محضی که آن سلطان
چشمش را بر هم گذاشت عیالش را نگذارند عزاداری کنند ،بریزند در خانه
او این درست نمیآید .پس بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت ،هنوز کفن او از
آب غسلش تر بود که ریختند در خانه او را سوزانیدند و دختر او را زدند،
فرزند او را که محسن نام کرده بود سقط کردند و آن روز کردند آنچه
کردند .بعد از آن ببین با حضرت امیرالمومنین چه کردند! غصب حق او را
کردند ،ریسمان به گردن او بستند او را به مسجد بردند ،چه محاربهها که با
او کردند .خون عثمان از او مطالبه کردند و آخر او را به شمشیر جفا در
محراب عبادت شهید کردند .در محراب عبادت در حضور خداوند او را
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آنطور شهید کردند .آیا با وجود این دینی برای آنها میماند؟ ببین با
فرزندانش دیگر چه کردند! اینهایی که عرض میکنم داخل بدیهیات است،
حاال کار نداریم که بعضی اینها از بعضی اشرف باشند ،همه از یک طینتند.
آنچه به بعض میشود به باقی دیگر شده .ببین با امامحسن چه کردند! فکر
کن ببین با سیدالشهدا چه کردند! آیا این داهیه عظمی که در میان اسالم
روی داد کم مصیبتی بود؟ آیا دیگر شبهه برای کسی باقی میماند؟
ببین آیا با اسالم میسازد که سیدالشهدا برخیزد در میان مردم ،در میان آن
قشون و به صدای بلند بفرماید شما را به حق خدا قسم میدهم آیا مرا
میشناسید؟ همه گفتند خدایا بلی .فرمودند آیا نه این است که جد من محمد
مصطفی است؟ عرض کردند خدایا بلی .فرمودند آیا میدانید فاطمه دختر
محمد مادر من است؟ عرض کردند خدایا بلی .فرمودند شما را به حق خدا
قسم میدهم آیا میدانید علی بن ابیطالب ساقی حوض کوثر پدر من است؟
عرض کردند خدایا بلی .فرمودند شما را به حق خدا قسم میدهم آیا میدانید
حمزه سیدالشهدا عموی پدر من است؟ عرض کردند خدایا بلی .فرمودند آیا
میدانید جعفر طیار عموی من است؟ عرض کردند خدایا بلی .فرمودند شما
را به حق خدا آیا میدانید که خدیجه کبری که اول زنی است که اسالم
آورده جده من است؟ گفتند خدایا بلی .دید حضرت سیدالشهدا خیر اینها
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چندان فایده به اینها نمیکند حسب و نسب شخص از چشم چندان دیده
نمیشود .فرمودند آیا میدانید این عمامه رسول خدا است که بر سر من
است؟ آخر این عمامه یک حرمتی دارد ،شمشیر بر این نباید زد .گفتند بلی
میدانیم .فرمودند شما را به حق خدا آیا میدانید که این شمشیر پیغمبر است
که من حمایل کردهام؟ عرض کردند خدایا بلی ،همه را میدانیم و اقرار
داریم .تا اینکه فرمودند فبم تستحلون دمی؟ خوب آنچه باعث شده که خون
مرا حالل دانید چیست؟ حاال ببین آیا این شایسته است و با دین میسازد؟
عرض کردند دست از تو برنمیداریم تا شربت مرگ را به تو بچشانیم .آیا با
کدام مذهب میسازد و به چه قاعده درست میآید؟ گذشتم از دین ،آیا وفای
دنیا چه شده؟ آیا با یک رفیق خود ،با یک دوست خود ،آیا با یک بزرگ
کسی اینطور میکند؟ از اینها هم گذشتیم ،یهود و نصاری اینقدر با اهل
اسالم دشمنی نمیکنند .دست یهودی آدم بیفتد نهایت عداوتی که میکند
میزند او را و میکشد ،دیگر کاری دست او ندارد .دیگر نمیآیند اسبان
خود را زین کنند ،سوار شوند و این بدنها را پامال کنند و این پامالکردن
پس از آن مصیبت بود که حضرتباقر میفرماید به طوری جدم را کشتند که
پیغمبر راضی نبود درندگان را به آنطور بکشند .ببین چگونه کشتنی بوده!
فرمودند کشتند او را با سنگ ،با چوب ،با نیزه ،با شمشیر ،با تیر .آخر چهخبر
است؟! مگر حسین چه کرده است بهجز اینکه پسر پیغمبر است.
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حالت عیالش را تصور کن ،به حق خدا تصور کنید آن حالت را .این را
نگفتهام و درست هم کسی ملتفت نشده ،در بعضی قصیدههای خود ساختهام
لکن درست معنی نمیکنند .من انشاءاهلل عرض میکنم شما هم بهطور تعقل
و مالیمت فکر کنید ،آنچه میگویم ملتفت باشید .آیا شما خیالتان میرسد
بعد از اینکه قشون ریختند در خیمه یکی آمد پشت خیمه که بفرمایید از
خیمه بیرون که مبادا بیادبی بشود؟! کجا؟! اینها دشمن بودند ،بلکه نهایت
بیحرمتی را میکردند .شما میدانید قشون دیگر مالحظه این چیزها نمیکند
وانگهی که دشمن است و برای تاخت و تاراج آمده .طالب این است که
بیش از آن دیگری مال تحصیل کند .مثل آن مردکه که گریه میکرد و دختر
حضرت را تاراج میکرد .فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت چرا گریه نکنم و
حال آنکه دختر پیغمبر را برهنه میکنم! فرمود این را که میدانی چرا
میکنی؟ گفت اگر من نکنم دیگری خواهد کرد .معلوم است مبادرت
میکنند که هر یکی بیش از دیگری برباید .حاال شما در این تأمل کنید به
طور دقت ببینید این جماعت که میخواهند بر همدیگر پیشی گیرند و هجوم
آوردهاند و سواره هم که هستند ،هلهله هم میکنند و با این حالت میریزند
در خیمهها .اینها هم که زنهای عفیفه بودند ،مرد ندیده بودند ،جمعی دیگر
دختر و بچه بودند ،جمعی کبیر بودند و کاری از دستشان بر نمیآمد .ببینید
این قشون به اینطوری که عرض کردم بعد از اینکه حمله کردند و ریختند
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در خیمهها چه حالت برای آن زنها پیدا میشود؟! حاال تأمل کنید عرض
کردم هر چیزی خوب است از روی تأمل باشد .معلوم است تا قشون توی
بیابان ایستادهاند هریک هریک جدا ایستادهاند ،وقتی جمیعا رو به یک چادر
بیاورند همه جمع میشوند ،نزدیک همند و آن گرد و غبار و آن غوغا و آن
صدای هلهله و هیاهو و آن صدای پای اسبان و آن صدای شیهه آنها و آن
صدای خنده آنها و آن جمعیت بسیار و آن غلوطه که چشم چشم را نمیبیند،
حاال این دخترها و بچهها و زنها با این فزعی که براشان دست داده است
میخواهند بگریزند .از خیمهها که بیرون آمدند بگریزند ،کجا بگریزند؟
توی دست و پای این اسبها! تو را به خدا آیا اینها در اینوقت چه حالت
دارند؟! دیگر اینها که نبودند کسانی که یک طرفی را واگذارند که اینها از
آن راه بروند و بگریزند ،یا بگویند بسماهلل از این راه بفرمایید .این بیکسان
توی دست و پای این اسبان چه بکنند؟ معلوم است یکی دست اسب به او تنه
میزند ،یکی پای اسب به او تنه میزند ،یکی میافتد روی زمین ،توی این
غلوطه آیا چهگمان شما است؟ آیا مظنه دختری میافتد حاال سوار صبر
میکند که بسماهلل برخیزید تنه نخورید .سوار اسب است و دشمن هم که
هست و میخواهد برود چیزی بیشتر از دیگری به چنگ بیاورد و تعجیل
دارد ،میتازد و میرود .حاال این زنان و این دختران توی این غلوطه و توی
این جماعت چه حالت براشان خواهد بود؟! عقلشان از سرشان پرواز کرده
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بود ،نمیدانستند چه کنند .یکی را اسب تنه زده افتاده و هنوز پا نشده که
یکی دیگر میآید تنه دیگری میزند .وانگهی در این اثنا هم از آن حرصی
که در غارتکردن دارند ،تا این زن میافتد یکی را میبینی خم میشود چادر
ایشان را میرباید ،یکی دیگر میرسد مقنعهاش را میرباید .این زنها و بچهها
هم که میآیند بگریزند زیر دست و پای این اسبان ،توی این غوغا ،اینیکی
نیزه میزند به یکی ،آنیکی پشت شمشیر میزند ،آنیکی تازیانه میزند ،آن
زنها یکی فریاد میکند وامحمداه ،یکی میگوید واعلیاه ،یکی میگوید آیا
کسی هست به فریاد ما برسد؟! خالصه اگر این حالت را انسان تأمل کند
هوش از سر آدم میرود و حال آنکه همه آن زنها دختران محمد مصطفی و
دختران علی مرتضی بودهاند .اال لعنه اهلل علی القوم الظالمین.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در تفسیر این آیه شریفه در ایام گذشته سخن به اینجا رسید که ارکان عرش
خداوند عالم چهار است :یکی رکن خلق و یکی رکن رزق و یکی رکن
حیات و یکی رکن موت .رکن خلق را گفتم حامل حضرتامیر است
صلواتاهلل علیه و رکن رزق را حامل حضرت امامحسن صلواتاهلل علیه و
رکن حیات را حامل حضرت امامحسین است صلواتاهلل علیه و رکن موت
را امام زمان تو صلواتاهلل و سالمهعلیه و علیآبائه حامل است .و عرض کردم
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حیات دو نوع است :یکی حیات دنیایی یکی حیات اخروی .حیات دنیوی
حیاتی است که در حیوانات هم پیدا میشود ،این را انسان دارد و آن حیوانات
هم این حیات را دارند و اما حیات اخروی در مومنین پیدا میشود و در
کافران آن حیات نیست .اما حیات اخروی در مومن هست و در کافر نیست
و عرض کردم که حیات دنیوی و حیات اخروی هر دو از نور حضرت
سیدالشهدا است صلواتاهلل و سالمهعلیه و از شعاع آن بزرگوار است .اما
حیات دنیایی را چندان مطمح نظر نبود که شرح کنم در این ایام در قصد آن
نبودم .خواستم حیات اخروی را شرح کنم و عرض کردم حیات اخروی
روحاالیمان است .روحاالیمان در هرکس هست آن شخص زنده است و
هرکس روحاالیمان ندارد او داخل مردگان است و آیات و اخبار به این معنی
داللت میکند که روحاالیمان سبب حیات شرعی و حیات اخروی است .و
روحاالیمان را گفتم ظاهری دارد و باطنی دارد .ظاهر حیات روحاالیمان
همین شریعت مقدسه است که در دست مردم است ،هرکس به این شریعت
مقدسه متمسک شد و عملکننده به این شریعت شد این مومن است و هرکس
عملکننده به این شریعت نیست و تارک این شریعت است و خود را آراسته
به این شریعت نکرده و از محرماتی که در این شریعت است خود را پیراسته
نکرده داخل اموات است .پس در حقیقت در این دنیا متشرعین و
عملکنندگان به شریعت احیائند و آنانی که ترک کردهاند شریعت را داخل
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امواتند .چون این را عرض کردم اگرچه در نظر نبود لکن خدا بر زبانم جاری
کرد عرض کنم بیفایده نخواهد بود و آن این است که چنانکه دانستی این
شریعت مقدسه حیات است و هرکس این شریعت در او پیدا شد و این
شریعت در او نفوذ کرد زنده است و هرکس عامل به این شریعت نیست و
این شریعت در او جاری و نافذ نشده زنده نیست .آیا نمیدانی چرا گفتم نافذ
و جاری نشده؟ یعنی شرع را و ظاهر بدن حیات را نداشته باشد و شریعت
در اعضای او جاری نشده باشد و یقینا همچو کسی نیست مثل آن کسی که
شریعت در او نفوذ کرده باشد و در خیال او و در فکر او و در وهم او و در
علم او و در عقل او نفوذ کرده باشد و واقعیت داشته باشد واال مثل ریاکاران
است .آدم سیاهی مثل ذغال است ،عبای سفیدی دوش گرفته ،حاال به این
عبا سفید نمیشود لکن عباش سفید است .پس این شریعت مقدسه ظاهر
حیات است ،هرکس این شریعت را دارد زنده است .اینها که میگویم
علیالرسم اینها را نشنوید بلکه در دلهای خود جا دهید و ثبت کنید و به اینها
عمل کنید واال حجت بر شما تمام است و روز قیامت احتجاج به اینها بر
شما میشود و شما را به این واسطه معذب میکنند .پس همین کالمی که
من میگویم بعینه رود نیل است که در کام بنیاسرائیل آب زالل میشد ،و
در کام قبطی خون میشد .همچنین این سخن که عرض کردم از برای
شنوندگان و عملکنندگان به آن رحمت میشود و آنها به این کالم داخل
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بهشت میشوند و برای آنها که عمل نمیکنند ،و اعتنا نمیکنند ،همین
سخنها جهنم میشود ،عذاب ایشان را زیاد میکند .پس رحمه اهلل علی االبرار
است و نقمه اهلل علی الفجار است چراکه از جانب رحمه اهلل علی االبرار و
نقمه اهلل علی الفجار است که وجود مبارک حضرتامیر باشد صلواتاهلل و
سالمهعلیه .در زیارتش خواندهای که السالم علی رحمه اهلل علی االبرار و
نقمته علی الفجار همان بزرگوار مثل همین سخنی است که من میگویم.
در کوچه که راه میرفت هرکس به او نظر میکرد اگر موالی میشد رحمه
اهلل علی االبرار بود و هرگاه بغض او را میورزید ،همان حضرتامیر نقمه اهلل
علی الفجار میشد .همچنین این سخنان حضرتامیر و علم حضرتامیر
رحمه اهلل است بر ابرار و نقمه اهلل است بر فجار .پس دل شما بر خود شما
بسوزد و راه درازی را طی نکرده باشید برای تحصیل جهنم بلکه طوری باشد
که برای تحصیل بهشت باشد و آن وقتی است که عزم بر عملکردن و اطاعت
داشته باشید واال حاصلی ندارد بجز جهنمرفتن .پس به واسطه این ظاهر
شریعت حیات ایمانی و روحاالیمان بر وجنات این مردم میتابد ،در دلهای
این مردم نفوذ میکند و ظاهر و باطن اینها را زنده میکند.
حاال این شریعت که حیات شد ببینیم منبع این حیات کجا است؟ ممکن
نیست در اعضایی حیات پیدا بشود مگر آنکه منبع قلبی از برای او باشد .از
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کجا این اعضا زنده میمانند؟ خود ایشان که از خود حیات ندارند و مستغنی
از آن روح ملکوتی غیبی پنهانی هم که نیستند و حیات هم که میخواهند
داشته باشند پس چارهای نیست بجز اینکه در میان اعضا دلی باید باشد که
رابطه با روح ملکوتی داشته باشد تا اینکه از روح ملکوتی حیات افاضه به آن
دل شود و از آن دل منتشر شود به اعضا .پس هر آن اعضایی که رابطه به آن
دل داشته باشد حیات از دل که سرایت میکند اول به او میرسد و هر آن
عضوی که رابطه به دل ندارد و مابین اعضا و مابین دل سده انکار هست
حیات در او نفوذ نخواهد کرد و میت خواهد بود و چون میت خواهد بود
اگر آفتی به او برسد دل آن دل بر او نمیسوزد اگر اینجا مرده باشد و گندیده
باشد و از دل منقطع شده باشد جراح میگوید آن را ببرند و اصال درد نمیآید
و دل خبردار نمیشود .همچنین است آن دل عالم هیچ غم ندارد اگر منقطعین
او را تکه تکه کنند ،ریز ریز کنند ،هر بالئی ،هر کفری ،هر مصیبتی ،هر
ضاللتی به آنها برسد دل صاحب کار برای آنها نمیسوزد ولی دل دل میسوزد
از برای آن عضوی که به آن متصل است و رابطه به آن دل دارد .اگر یکسوزن
به پنجه پای تو برود آن روح تو بنا میکند جزعکردن ،فغانکردن ،او
میسوزد .و در حقیقت او میسوزد اگر او نبود پا جان نداشت که به فغان
بیاید ،جان میسوزد .حضرتامیر به رمیله فرمودند شماها مریض میشوید
من مریض میشوم .عرض کرد آنانی که در مدینهاند یا در هرجا هستند؟
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فرمودند کل مومنان در هرجا که باشند من به مرض آنها مریض خواهم شد
به جهت آنکه آن بزرگوار جان عالم و جان جهان است .درکتاب وسائل
روایت کرده حدیثی که خدا در روز قیامت سرزنش میکند بنده خود را که
ای بنده من ،من گرسنه شدم از تو طعام خواستم به من طعام ندادی .عرض
میکند خدایا تو اجل از آنی که طعام خواهی و گرسنه شوی .میفرماید فالن
مومن از تو طعام خواست تو به او ندادی ،به او که ندادی به من ندادی .باز
میفرماید به بندهای که من از تو آب خواستم و تو به من آب ندادی .عرض
میکند خدایا تو اجل از آنی که آب خواهی .میفرماید فالنبنده من از تو آب
خواست ،آب به او ندادی ،به من ندادی .باز میفرماید به بندهای که من
مریض شدم چرا به عیادت من نیامدی؟ عرض میکند خدایا تو اجل از آنی
که مریض شوی .میفرماید فالنمومن مریض شد و تو به عیادت او نرفتی،
به عیادت من نیامدی .پس از اینجهت که امام تو جان جهان و روحاالیمان
در تن مومنان است جمیع آفات و عاهات و هموم و غموم که بر مومنین
روی میدهد ،قوت ادراک و احساس او برای امام است و امام از آن متأذی
میشود و به اذیت او امام اذیت میکشد ولکن این مومن عضوی از او است
و او در این عضو بروز دارد.
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پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که اگر عضو رابطه به دل ندارد اگر آفتی
به او برسد دل برای آن عضو نمیسوزد و حیات در او نفوذ نکرده و هرگاه
میان دل و عضوی رابطه باشد حیات در او نفوذ میکند و در او بروز میکند
و این زنده میشود و هر بالئی ،و هر مصیبتی که به این مومن و به این عضو
برسد ،آن بال بر آن دل وارد میآید .دیگر حاال هرچه آن عضو لطیفتر باشد
آن روح بیشتر میسوزد و هرچه آن عضو کثیفتر باشد آن دل غمش کمتر
است و کمتر میسوزد .آیا فهمیدید باطن این حرف چه بود؟ مومنان اعضایند
برای آن دل ،هرچه آن مومن کاملتر و لطیفتر است آسیبی که به آن مومن
برسد دل امام که دل است بیشتر بر او میسوزد و بیشتر متأذی و متأثر میشود
و هرچه آن عضو کثیفتر باشد ،ایمانش ضعیفتر باشد ،دل امام کمتر بر او
میسوزد .و مقصود این بود که روحاالیمان منبعش از کجا است ،از کجا
آمده؟ من خودم که ندارم ،پس از کجا به من رسیده؟ پنجه پا از خود حیاتی
که ندارد ،دل این عضو کیست و کجا است؟ اما برای این دایره و این عالم
دلی است یگانه و آن دل یگانه وجود مبارک امام است صلواتاهلل و
سالمهعلیه .هیچ برهان از برای وجود امام خود نمییابی که از این بلندتر
باشد که این مومنان زندهاند و صاحب حیاتند و صاحب شریعتند .معلوم است
دل منبعی است برای حیات که این حیات از آن منبع ساری و جاری میشود
و به همه مومنان میرسد و از اینجهت در سایر ملتهای باطله دلی نیست،
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شریعتی و حیاتی در آنها نیست و نظمی هم باقی نمانده و به هیچوجه سخنی
مرتبط و با برهان از برای هیچ ملت باقی نمانده .مضایقه نیست که سنیان
بگویند دینی داریم ،و برای خود دینی داشته باشند لکن دینی که خدا خواسته
باشد نیست .نه هر چیزی که میجنبد از حیات است ،این باد که میآید خاک
را میجنباند ،باد جنبنده است درختها را باد میجنباند ،حاال باد جنباننده
است این درخت را ،لکن نه این است که این جنبش از حیاتی است بلکه این
جنبیدنهای عرضی است ،بینظم است .از هر طرف که باد میآید این را از
آن طرف به آنطرف میبرد .نه از برای فایدهای و حاصلی میجنبد بلکه از
هر طرف که باد میآید یمیلون مع کل ریح به هر بادی میگردند .چنیناند
ملتهای باطله از هر طرف که هوی و هوس ایشان را میکشاند و شبهات و
شکوک ایشان را میبرد از آن طرف میروند .ندارند برهانی بر سخن خود،
اگر برهان میداشتند حجت خدا بر آنها تمام نبود ولکن ان یتبعون اال الظن
و ان هم اال یخرصون میفرماید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین دلیل
صدق ،برهان است .پس مخالفین و اعدا برهان بر دین خود ندارند و اگر
برهان میداشتند صادق بودند .پس قول بیبرهان است و قول بیبرهان را
حیات نیست و چون حیات نشد ممات است .پس اموات غیر احیاء و
مایشعرون ایان یبعثون میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن
االخره هم غافلون پس آنها داخل امواتند و داخل غافالنند و شیعیان زندهاند.
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حاال ببینیم این زندگی و این آب از کدام سرچشمه منتشر میشود و در این
نهرها جاری میشود .خودش که ندارد ،تو میدانی که خودت نداری .اگر
از چشمهای که خداوند عالم در وسط این عالم آفریده که عینالحیات است
و آب زندگانی است ،بلکه همان حوض کوثر است و چشمه کوثر ،اگر از
چشمه کوثر و حوض کوثر این آب حیات به تو میرسد ،حسابی .و اگر از
غیر این ممر میرسد که معنی ندارد .پس آن چشمه حیات و قلب این عالم
وجود مبارک امام است صلواتاهلل و سالمهعلیه ولکن باز فکر کن ببین آیا
تو اول متصل به امامی و عضو رئیسی و اقرب و اشرف و اکرم از تو در اسالم
کسی نیست؟ آیا تو مدعی این هستی که اتقی و اورع و اعمل و اکمل و
اجمل از تو در عالم کسی نیست؟ من اگر همچو بگویم که مجنونم .آدم که
خود را میشناسد ،از عنق منکسره خود که خبر دارد ،این قذارتهای ظاهری
این جهلهای فراوان خود را خبر دارد .نمیتواند بگوید منم اکمل ناس امروز
بعد از امام ،و منم اتقی و اورع و اکمل و اجمل خلق و مشاهدهکنندهتر برای
حقایق از جمیع خلق و میبیند خودش جاهلتر مردم است .آدم عاقل که
همچو چیزی نمیگوید پس هرکس در وجود خود پستی رتبه خود را میبیند
و خود او حجت است برای شخص مقدمی بر خود که عضو رئیستری است.
کدام برهان از این باالتر و محکمتر که خدا خودت را برهان کرده بر وجود
سابقان .آیا نمیبینی چراغی که روشن میشود و نور برای او هست ،آنچه
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اقرب به چراغ است روشنتر است و آنچه ابعد از چراغ است تاریکتر است؟
و خود وجود آن قطعه نور تاریکتر برهان این است که منزل و مأوای من سر
پنجذرعی از چراغ است و میان من و میان چراغ پنجذرع فاصله است و در
میان این پنجذرع آنهایی که از من نورانیتر و کاملترند مسکن دارند .پس
چه برهان برای تو بیاورم که از تو به تو نزدیکتر باشد؟ و تو خود را از
همهکس بیشتر میشناسی بل االنسان علی نفسه بصیره پس خود تو برهانی
برای حجت کامالن و تو را الزام میکنند به خود تو .پس وای بر آن کسانی
که از این حجت باالتر میخواهند اگرچه جهالند .مردکه رفته بود باالی منبر
دیگر در نظرم نیست باالی منبر بوده یا در روی زمین گفته بود اگر خدا به
واسطه علی بن ابیطالب به من روزی بدهد میخواهم ندهد .نمیدانم این
چه نفس است؟ آیا تو اول ماخلقاللهی که اشرف از تو کسی نیست؟ و تو
متصل به خدا هستی ،یا تو دوری؟ اگر دوری پس واسطگان هستند میان تو
و خدا ،اگر تو اول ماخلقاللهی که به این حماقت و این جهل چرا؟ باری
اینطورند مردم و شما چنین نیستید .شما کسانی هستید که به حجتهای خدا
متمسک میشوید و چون دانستید که وجود خود شما حجت است البته
میفهمید که سابقتر از شما کسی هست .پس میان شما و آن قلب اعضای
شریفه و اعضای رئیسه کریمه فاصلهاند چنانکه در میان پنجه پا و دل اعضای
شریفه هستند که حیات به واسطه آنها میرسد به آن پنجه پا .پس به این برهان
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میان انسان و میان آلمحمد و میان حجت خدا و آن غوث اعظم واسطگانند
و شرح این حال را خدا در قرآن به اوضح بیان فرموده .میفرماید و جعلنا
بینهم و بین القری التی بارکنا فیها که آن قلب باشد میفرماید و جعلنا بینهم
و بین القری التی بارکنا فیها قری ظاهره و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی
و ایاما امنین یعنی مابین ضعیفان شیعه و مابین آن قریههای مبارکه که امام
باشد قریههای ظاهره قرار دادیم .ببین خدا چه اشارهای در کالم خود گذارده
که آن مبارکه را قریه نامیده ،ظاهره را هم قریه نامیده چون هر دو حجتند از
خدا بر تو .فرمود اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم
حجتی علیکم و انا حجه اهلل چنانکه امام حجت است بر خلق ،بر طبق او
اعضای رئیسه هم حجتند بر خلق .چنانکه امام قریه انوار خدا است و قریه
اسماء و صفات خدا است و آشیانه مشیت خدا است و قریه روس مشیت خدا
است ،همچنین این واسطگان برای آنها که پستترند قریههای اسماءاهلل
هستند ،قریههای صفاتاهلل هستند ،قریههای مشیت خدایند ،قریههای خیرات
و برکات و علوم آلمحمدند .فرمود نحن خزان اهلل فی سمائه و ارضه و شیعتنا
خزان علومنا ماییم خزانهداران علم خدا در آسمان او و زمین او و شیعیانند
خزانهداران علم ما .پس ایشان علوم خود را تحویل میکنند به آن شیعیانی که
واسطگانند ،بعد از آن شیعیان ،علوم آلمحمد به آن ضعیفان میرسد .ببین
چگونه هرکس متصل به آن اعضای رئیسه نیست اتصال به قلب ندارد و مرگ
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ایشان را دریافته و مردهاند و چقدر شریف است اتصال به اعضای رئیسه و به
این جهت که اتصال دارد به اعضای رئیسه میسوزد برای او دل آن جان.
جمیع اینها برای آن جان خادمند و آن جان برای اینها حافظ است و نگهبان،
و اینها یک شخصند و شاید از اینجا بفهمی قول خدای عزوجل را که
میفرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اهلل ماتقدم من ذنبک و ما تأخر
و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و بفهمی که این چه معنی دارد
که خدا میفرماید ما فتح کردیم از برای تو ای پیغمبر ما فتح روزی تو کردیم
تا اینکه خداوند عالم بیامرزد گناهان گذشته تو را و گناهان آینده تو را .این
چه معنی دارد؟ کدام ذنب پیغمبر داشت؟ کدام گناه برای پیغمبر بود که به
آن فتح گناهان گذشته و آینده او آمرزیده شد؟ پس بدان که از برای تو جان
است پس ای صاحب جان اگر دست تو را رعشهای است و تو میخواهی
الف بنویسی و الف را کج و واج مینویسی ،بدان که روح تو مقصر نیست
و روح تو بر عصمت خود باقی است .و ای شخص صاحب جان بدان که
اگر پای تو فالج است و نمیتوانی راه بروی ،روح تو بر عصمت خود باقی
است و صحیح است و مرض از پای تو پیدا شده .ای صاحب جان اگر در
زبان تو لکنت پیدا شد و نتوانستی فصیح و بلیغ حرف بزنی بدان که برای
روح تو قصوری نیست ،روح تو معصوم است و بیعیب و نقص است نهایت
رطوباتی عارض بر زبان شده ،زبان لکنت پیدا کرده.
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آیا دانستی چه گفتم و این سخن به تو اثر کرد یا نه؟ عرض کردم امام جان
جهان است و شیعیان اعضا و جوارح اویند و همه اینها یکشخص است .پای
او لنگ شده است ،دست او فالج شده و رعشه پیدا کرده ،زبان او لکنت پیدا
کرده .آیا نه این است که این عیوب عیوب این شخص است؟ و آیا نه
اعتذارکننده از عیوب ،این شخص است؟ و آیا نه مالمت این عیوب بر این
شخص است؟ و آیا نه شرمندگی از این عیوب برای این شخص است؟ این
است که در دعا میخواندند و در ادعیه ایشان وارد شده که میخواندهاند
عصیتک بلسانی ولو شئت الخرستنی خدایا معصیت تو را کردم به زبان خود،
اگر میخواستی مرا گنگ میکردی عصیتک بیدی ولو شئت لکنعتنی خدایا
به دست خود تو را معصیت کردم و اگر میخواستی مرا شل میکردی .حتی
آنکه میفرماید عصیتک بفرجی ولو شئت لعقمتنی تو را معصیت کردم به
فرج خودم .کی امام به فرج معصیت خدا را کرده؟ کی امام زنا کرده؟ معنی
جمیع اینها این است که عصیانی که برای عاصیان از شیعیان است ،جمیع
عصیانی که شیعیان میکنند و آنها اعضایند و مرتبط به ایشان و فرمود شیعتنا
منا و شیعیان جزء ایشانند .پس عصیان ما روسیاهان عصیان ایشان است.
جمیع مالمت ما بر ایشان است و عذاب از عصیان ما را ایشان میکشند واقعا
و حقیقتا شبههای برای این نیست .آیا نشنیدهاید آن حدیث را که ابنطاوس
روایت میکند که حضرتحجت صلواتاهلل علیه در سرداب مقدس در
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سجده میخواندند اللهم ان شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا و عجنوا بماء والیتنا
اللهم اغفر لهم من الذنوب مافعلوه اتکاال علینا و ولنا یومالقیمه حسابهم و
التفضحنا یومالقیمه خداوندا شیعیان ما از مایند و مخلوق از فاضل طینت
مایند و خمیرشده به آب دوستی و محبت مایند .خداوندا بیامرز از برای ایشان
آن گناهانی که به توکل بر ما از ایشان سرزده و در روز قیامت حساب ایشان
را به ما واگذار و ما را مفتضح مکن و مردم را بر گناهان شیعیان ما مطلع
مکن .این است که در احادیث بسیار فرمودهاند گناهان بر سه قسم است:
یک قسم از گناهان در میان شما و ما است که در حق ما اهلبیت تقصیر
کردهاید که ما اکرم از اینیم که آنها را مواخذه کنیم از شما .و یکقسم از
گناهان است که در میان شما و خدا است و آنها را هم ما حتم میکنیم بر
خدا که باید خدا از سر تقصیر شیعیان ما درگذرد و خداوند دعای ما را رد
نمیکند و آنچه ما به طور حتم از خدا سوال کنیم خدا اجابت میکند برای
ما ،دل ما را نمیشکند ،این هم یکجوره گناه .و یکجوره گناهان است
که بعضی از شما بر بعضی تعدی کردهاید اما هرچه با عضو مرده تعدی
کردهاید اگرچه آن عضو را بریده باشید که دخلی به شما ندارد و کردهاید،
مستحق بودهاند و اگر با عضو زنده تعدی کرده باشید و عضو زنده را آزرده
باشید آنقدر از مال خودمان به آن مظلوم میدهیم که از سر آن کسی که ظلم
کرده بگذرد .بلی ایشان واسعند ،ایشان صاحب فضلند ،قسیم جنت و نارند.
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پس گناهان شیعیان گناهان ایشان است .میفرماید ما به منزله تنه درختیم و
شیعیان ما به منزله برگهای این درختند نگاه کن ببین درخت را اگر برگهای
او زرد است و خشک شده است چگونه نقصان درخت است! و اگر برگها
سبز و خرم است برای درخت سرافرازی است و خشنودی است .حاال ما
بیاییم ببینیم چهکارهایم ،چطوریم ،چطور خشنود میکنیم امام خود را؟ آیا
سرافرازی امام خود را میخواهیم یا باعث سرشکستگی و نقص امام خود
هستیم .روز قیامت همینکه تو میآیی ببین آیا امام تو را مالمت میکنند به
واسطه تو که ابوبکر بیاید بگوید یاعلی این شیعه تو است ،بسماهلل حال
جهنمش میبرند .ببین اینطوری؟ یا سبب سرافرازی امام خود هستی؟ واهلل
من که بهقدر قابلیت خود اگر چه خسیسترین و بدترین خلقم ،میبینم هرگاه
وارد مجلسی بشوم و اصحاب من صاحب تقوی و طهارت و صفا و سداد و
اخالق حمیده باشند ،میبینم باعث سرافرازی من میشوند .خوشحال
میشوم .لکن اگر یک بر لوطی بیسر و پای جعلقی باشند میگویم اینها
اصحاب من نیستند ،که خود را نسبت به من میدهند .ننگم میشود ،خجالت
میکشم .یا میگویم اینها عقال نیستند که خود را نسبت به من میدهند ،یا
میگویم که منسوب هستند و من باید خجالت بکشم .غرض ،باعث
خجالت میشود و سبب سرشکستگی من است .وقتی من چنین باشم آیا
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امام تو چگونه خواهد بود؟ اگر الواط شیعیان او باشند ،لوطیگری و شیعه
امام؟ یعنی چه!
برای شما مثلی عرض کنم ،فرض کن شخصی از ینگی دنیا آمد در این طرف
زمین ،رفت توی مسجد دید حضرتامیر ،حضرت امامحسن ،حضرت
امامحسین سالماهللعلیهم مشغول عبادتند .معرض از دنیا ،مقبل به آخرت،
همه خاضع ،همه خاشع .تازه آمده میبیند جمعی را در تقوی و زهد و ورع
و نمیفهمد این چه عملی است .میبیند اینها رکوع میکنند گریه میکنند،
سجود میکنند گریه میکنند .از آنجا میرود در مجلس یزید بن معاویه
میبیند نشسته بر تختی و شراب در برابر روی او گذارده و ساقیها و مزلفها
اطراف او و تار و تنبور و اسباب شطرنج مهیا ،و اینها قمار میکنند و شراب
میخورند و قهقهه میزنند و اشعار میخوانند و لوطیگری میکنند و
مزخرفات میبافند و شوخیها میکنند .حاال هرگاه این شخص ینگیدنیایی
بیاید داخل والیتی شود نگاه کند ببیند شخصی را که عابد و زاهد است،
میگوید این از جور آنها است ،تابع آنها است و اگر برود در مجلس دیگری
و ببیند شرب خمر میکنند و آن کارها را میکنند میگوید اینها از تابعین
آنهایند و از جور آنهایند بالشک .آیا میخواهی شرب خمر بکنی ،لوطیگری
و هرزگی میکنی و میگویی من شیعه امیرالمومنینم؟ تهمت و افترا به
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امیرالمومنین چرا؟ اگر دوست علی هستی چرا تهمت به علی میزنی؟ شیعه
علی شعاع علی است و شعاع علی عکس علی است .آیا هیچ چوب کجی
را دیدهای که عکس راست در آئینه بیندازد و هیچ چوب راستی را دیدهای
عکس چپ در آئینه بیندازد؟ تو کجی ،میگویی من عکس علیم ،چگونه
عکس علی هستی؟ دروغ میگویی ،علی راست است .چگونه تو ادعای
طهارت میکنی و اینهمه کثافت داری و باوجود این میگویی من عکس
علیم؟ پس تو که میگویی من عکس اویم و شارب الخمری ،یعنی او هم
اینطور است .شعاع آفتاب زرد است و گرد است و شعاع ماه سفید است و
هاللی .هر شعاعی مثل صاحب شعاعش باید باشد .تو میگویی من شعاع
اویم و لوطیگری میکنی معنیش این است که یعنی آقای من هم لوطی است.
این افترا را به حجت خدا میزنی؛ پس اقال بگو من از ایشان نیستم .حکایت
آن شاعر را دیدم چقدر بر من اثر کرد .یکی از شعرا فاسق و فاجر بود ،گویا
سیداسماعیل حمیری بود ،یا دیگری بود ،از حمام بیرون آمده بود
حضرتصادق در کوچه بودند ،روی خود را از حضرت برگردانید .فرمودند
دیگر چرا روت را برمیگردانی؟ چون شاربالخمر بود و فاسق و فاجر بود،
عرض کرد نخواستم چشمهای نحس من بر چشمهای مبارک شما بیفتد.
حضرت او را دلداری دادند و امیدوارش کردند .باری ،شما اقال اینطور
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باشید .پس ادعای تشیع امر عظیمی است ،اگر بفهمی گناه افترای بر امام
دارد.
باری ،برویم بر سر مطلب ،مطلب این شد که شماها اعضای امامید عالمتش
حیات شما است .عالمت حیات کدام است؟ امتثال اوامر ایشان و اجتناب از
نواهی ایشان .به قدری که متشرعی حیات داری و به قدری که حیات داری
قرب تو به امام همانقدر است .حیات که داری گناه تو آنوقت گناه دل
میشود ،آنوقت او باید استغفار کند برای تو و او شرمسار شود از گناه تو.
صحیفه سجادیه را بردار ببین آن روح چگونه عذرخواه است برای گناهان
خود .آن دعاهایی که خواندهاند ،آن گریههایی که کردهاند ،آن استغفارهایی
که کردهاند جمیعا از این باب است .مناجاتهاشان همه از این باب است ،از
این قبیل است که خدایا از سر پای من درگذر ،از سر دست من بگذر ،از
سینه من بگذر ،اینها همه بد کردهاند ،فالج بودهاند ،اینها کسل شده بودند
نمیتوانستند امتثال فرمان تو را کنند ،خدایا از سر این اعضا بگذر .این است
وجه استغفار ائمه و اقرار ایشان به معاصی که علما در آن درماندهاند که امام
که دروغ نمیگوید و میبینیم خودش اقرار به معاصی میکند .تکلفی که
کردهاند آمدهاند بعضی گفتهاند اینها به جهت تعلیم است .این حرفها چهچیز
است ،کدام تعلیم؟ بلکه اینها واقعیت دارد و حقیقی است.
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بعد از آنی که امر چنین شد این است که خدا به پیغمبر خود میفرماید لیغفر
لک اهلل ماتقدم من ذنبک و ماتأخر تا اینکه خدا بیامرزد گناهان گذشته تو
را .یعنی گناهان مومنان گذشته از عهد حضرت آدم را که همه گناهان تو
است و تو باید عذرخواه از جانب ایشان باشی و بیامرزد گناهان آینده تو را
که گناهان شیعیان آینده باشد .گناهان همه را تو باید استغفار کنی و طلب
کنی که به تو ببخشد آنها را .پس فرمود لیغفر لک اهلل ماتقدم من ذنبک واهلل
که خداوند گناهان شیعیان گذشته و گناهان شیعیان آینده را جمیعا به برکت
پیغمبر همه را میآمرزد .این را من نمیگویم امام میفرماید یکی از شماها
در آتش یافت نمیشود ،یکی از شماها در آتش دیده نمیشود .میفرماید
احدی از شما داخل جهنم نخواهد شد .خوب اگر شماها داخل جهنم شوید
پس شفاعت از برای کیست؟ اصل مسأله را میخواهیم بفهمیم .اتفاقی شیعه
و سنی است که هر پیغمبری دعوت مستجابی داشت و پیغمبر ما هم دعوت
مستجاب او این بود که خدا شفاعت امت او را به او داد که ذخیره کرد آن
شفاعت را برای اصحاب کبائر .این شفاعت برای کیست بجز برای شیعیان
صاحبان کبیره؟ پس معلوم شد که خداوند از سر کبایر به شفاعت محمد و
آلمحمد صلواتاهللعلیهم میگذرد.
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مجلس طول کشیده و سینهام هم سنگین شده مختصر کنم .پس بیاییم ببینیم
معنی این آیه چیست که انا فتحنا لک فتحا مبینا ما از برای تو یک فتح مبین
آشکاری که پنهانی برای او نیست و در هیچوقت امر آن فتح پنهان نمیشود،
آن فتح را به تو روزی کردیم تا به سبب آن فتح گناهان گذشته و گناهان
آینده تو آمرزیده شود .کجا است آن فتح؟ و چیست آن فتح؟ اوال معنی فتح
را عرض کنم که بر بعضی مشتبه است .سلطان که فتح میکند یعنی به مطلب
خود میرسد معلوم است به مطلب خود که میرسد باید خرجها بکند ،پولها
خرج بکند ،باید از قشون او کشته شوند ،مصیبتها به او برسد ،زحمتها به او
رخ بدهد .سخلو بکشد ،مالش تلف بشود تا به مطلب برسد .همینکه سلطان
به مطلب رسید میگویند فتح کرد و اگر سلطان خائب و خاسر برگشت و
به مطلب نرسید این سلطان شکست خورده .فتح وقتی است که شخص به
مطلب خود برسد .ببینیم پیغمبر طالب چه ملک بود؟ فتح کدام قلعه را کرد؟
آیا پیغمبر پستفطرت بود و او میخواست فتح قلعه چهاردیواری بکند که
یکفرسخ در یکفرسخ عرض و طولش است؟ حاشا و کال .کسی که
خداوند عالم او را آفریده قبل از جمیع مخلوقات به هزار هزار دهر که هر
دهری صدهزار سال و هر سالی صدهزار ماه و هر ماهی صدهزار هفته و هر
هفتهای صدهزار روز و هر روزی صدهزار سال این دنیا است .به این مدت
خدا پیغمبرش را پیش از سایر کاینات آفریده و ببین کاینات چقدرند.
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هزارهزار عالم است و هزارهزار آدم است و خداوند جمیع این ملک را در
تحت تصرف پیغمبر قرار داده و از نور مقدس او آفریده .نمیآید قلعه صد گز
در صد گز منتهای آمال او باشد .کسی که «به اندک التفاتی زنده دارد
آفرینش را» کسی که اگر اشاره بکند جمیع عرصه امکان فانی میشود ،حاال
بیاید فتح طایف بکند و ذوق بزند؟ همچو چیزی که نمیشود .بله این فتحی
که پیغمبر خواست بکند این ملک ،ملک شفاعت و ملک جنت و نار و ملک
دنیا و آخرت و ملک تصرف در ماکان و مایکون است که خواسته ،پیغمبر
طالب این ملک است .میخواهد جمیع ماسویاهلل در تحت تصرف او باشد.
مگر پیغمبر همتش از سلیمان کمتر بود که گفت هب لی ملکا الینبغی الحد
من بعدی سلیمان همچو ملکی خواست ،پس او هم طالب ملکی است که
ملک ماکان و مایکون است ،پیغمبر طالب این سلطنت و طالب چنین فتحی
بود.
حاال این فتح که میخواهد بکند خرج دارد المحاله باید به مصرف برساند
مال را ،باید جان داد ،باید قشون داد تا این ملک را صاحب شود و خداوند
عالم خرج این دعوا را در عالم ذر با پیغمبر طی کرد .فرمود اگر تو میخواهی
این ملک را مسخر کنی و جمیع هزارهزار عالم در تحت تصرف تو باشد،
جنت و نار در تحت تصرف تو باشد ،و صاحب لوای حمد باشی و قسیم
صفحه | 427

جنت و نار باشی ،سلطان دنیا و آخرت باشی ،شروطی دارد و خرجی دارد.
اگر آن خرج را میکنی آن سلطنت را داری .اوال آن خرجی که باید بکنی تو
باید جمیع اموال خود را در این معامله بدهی ،حضرتپیغمبر قبول فرمود و
بروز این قبول در حضرت سیدالشهدا شد .عرض کرد چشم میدهم .فرمود
که تو باید اصحاب خود را بدهی ،عرض کرد چشم میدهم .فرمود که تو
باید اوالد خود را بدهی ،عرض کرد چشم میدهم .جان خود را باید بدهی،
عرض کرد چشم میدهم .پس اینها ،در حقیقت این عرصه کربال و این واقعه
کربال آن میدان فتح پیغمبر است و به این عرصه کربال فتح کرده پیغمبر .مگر
در زیارت نخواندهاید که ال ذلیل واهلل معزک ال مغلوب و اهلل ناصرک تو ذلیل
نشدی و خدا عزیزکننده تو است ،تو مغلوب نشدی و خدا ناصر تو است.
پس این بود که به جهت حکمتهایی چند که وقت فرصت آن را ندارد ،آن
بزرگوار آمد در صحرای کربال ،آمد در میدان وفای به وعده ،در سر وعده
حاضر شد وقت جانبازی در رسید ،اگر سر وعده نبود ،اگر این خرج آن فتح
نبود ،اگر فتح نکرده بود چرا میفرماید در روز عاشورا هرچه نائره حرب و
جنگ مشتعلتر میشد آن بزرگوار گونهاش برافروختهتر میشد و خرمتر و
خندانتر و خوشحالتر میشد .مثل اینکه تو از سفری بیایی ،وقتی آثار شهر
پیدا میشود خوشحال میشوی .هرچه آثار شهر بیشتر پیدا میشود تو
خوشحالتر میشوی ،میدانی که حاال دیگر به منزل رسیدی ،وطن نزدیک
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شد .همچنین سیدالشهدا هرچه شهادت نزدیکتر میشد خوشحالتر میشد.
آیا نه این است که همینکه به بالین علیاکبر تشریف آورد فرمود به حضرت
علیاکبر استرحت من االم الدنیا راحت شدی از محنتهای دنیا ،به منزل
رسیدی .حاال دیگر حظ کن ،کیف کن .بلی اینها پسر همان پدر بودند ،آیا
نه این بود که وقتی شمشیر بر حضرتامیر زدند در محراب عبادت افتاده بود
میفرمود فزت و رب الکعبه حظ کردم ،فایز شدم به خدا قسم به منتهای
آمال خود رسیدم .شما خیال نکنید که این بزرگواران دلی به اینجا بسته بودند
هرچه رفتن نزدیکتر میشد خرمتر میشدند این است که هرچه نائره جنگ
مشتعلتر میشد آن بزرگوار خوشحالتر و خندانتر میشدند .اینهایی که
روضهخوانها یکپاره حرفها را دیدهاند توی کتابها نوشته و کتابنویس هم
جاهل بوده و از روی همانها میخوانند ،یکپاره دیگر هم خودشان باالی
منبر تصنیف میکنند .پس اینهایی که بعضی روضهخوانها میگویند که
حضرت در کربال گریه میکرد یا جزع میکرد ،حاشا و کال ،چطور
میشود؟ جان به خدا میدهد و جزع میکند؟! استغفراهلل .قربانی به خدا بدهد
و جزع کند؟! حاشا .ملک دنیا و آخرت را فتح بکند و جزع بکند؟ حاشا و
کال .بلکه در نهایت خرمی و در نهایت شادمانی ،در نهایت برافروختگی
گونه بهطوری که اصحاب رو به یکدیگر کرده بودند و میگفتند انظروا الی
الرجل الیبالی بالموت نگاه کنید این مرد را که هیچ باک ندارد از مرگ.
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حضرت اینها را میشنید میفرمود مرگ پلی است از این پل همهکس باید
بگذرد .دنیا سجن مومن است ،آیا شما از زندان که میخواهید بیرون بروید
برای شما بد میشود؟ جای ترس نیست .باری ،این احوال برای آن حضرت
بود .کی الحاح کردند؟ کی جزع نمودند؟ پس اگر فرمودند هل من ناصر
ینصرنی از این فرمایش نه مقصودشان این بود که من جزعی دارم ،بلکه
همینکه فرمود هل من ناصر ینصرنی یعنی نصرت مرا بکنید به اینکه گلیم
خود را از آب بکشید .من آمدهام شما را نجات بدهم چرا نمیپذیرید؟ من
آمدهام شما را شفاعت کنم ،چرا قبول نمیکنید؟ پس نصرت کنید مرا و جان
خود را از آتش جهنم خالص کنید .مقصود او این بود واال کسی که اگر
اشاره میکرد جمیع کاینات نابود میشدند ،حاال این مظلوم و مقهور شد؟
استغفراهلل ،هیچ فتحنامه یزید گمان نکنید این روضهها را ،بلکه بدانید که
اینها فتحنامه حسین است که پادشاه دنیا و آخرت شد.
چون این را عرض کردم الزم شد این را هم عرض کنم چون ایشان هر کار
میکردند از برای خدا میکردند اتفاقا اگر عبادت خدا و رضای خدا در این
بود که چشم ایشان به اشک بگردد ،برای اینکه این عبادت خدا است و خدا
میل به این دارد ،چنانکه دستش شمشیر میخورد و میل دارد خدا به این،
اشکش هم دور چشمش بگردد ،اینگونه محنت هم به او برسد خدا میل
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دارد .و از اینجهت وقتی علیاکبر رفت به میدان چشم حضرت به علیاکبر
افتاد ،نگاه به صورت علیاکبر کرد دید مثال رسول خدا است که رو به
میدان جنگ میرود چشم آن بزرگوار اندکی اشک گشت نه از اینجهت که
حاال دلم سوخته پسر به خدا میدهم ،یا اینکه فرزند را قربانی میکنم و حاال
دلم میسوزد ،این نهایت رذالت است .بلکه برای این بود که با این شباهت
به رسولخدا این قوم حرمت رسولخدا را مالحظه نمیکنند و بیحرمتی به
رسولخدا میکنند .دست خود را به جانب آسمان دراز کرد و گفت اللهم
اشهد علی هوالء القوم فقدبرز الیهم غالم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا
برسولک صلواتک علیه و آله خداوندا تو گواه باش که بیرون رفت به سوی
ایشان شبیهترین خلق در خلق و در خلقت و در گفتار به پیغمبر صلواتاهلل و
سالمهعلیه و آله .یعنی صورت او از جمیع مردم شباهتش به پیغمبر بیشتر بود،
اخالق کریمه او از جمیع مردم به پیغمبر شباهت بیشتر داشت و تو میدانی
خلق پیغمبر را که خدا میفرماید انک لعلی خلق عظیم و آن حضرت در خلق
مانند نداشت ،علیاکبر اشبهالناس بود به پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و در
منطق و در گفتار شبیهترین خلق بود و تو میدانی پیغمبر فصیحترین و
بلیغترین خلق بود و حجت را چنان قائم میفرمود که زبان خصم را میبست
و این اشبهالناس بود به آن حضرت .پس در گفتار شبیه پیغمبر بود.
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پس چنین گوهر بیهمتایی رفت بسوی میدان برای اینکه با قوم محاربه کند،
جمع کثیری را کشت در این وقت عطش بر او غلبه کرد ،برگشت آمد
خدمت پدر بزرگوار که العطش قدقتلنی تشنگی مرا کشت .یعنی مرا هیچ
باک از این زخمها نیست ،از این چیزها مرا باکی نیست ،این عطش است
که مرا کشته است ،یکچارهای برای من بکن .فرمود العطش قدقتلنی
تشنگی مرا کشت و ثقل الحدید اجهدنی سنگینی این زره آهن مرا خسته
کرده است .معلوم است سنگینی این بار تشنگی میآورد ،حرکت بسیار
تشنگی میآورد ،آفتاب گرم تشنگی میآورد ،دوانیدن اسب تشنگی میآورد،
غبار بسیار تشنگی میآورد ،غضب بسیار تشنگی میآورد ،جمیع اینها بههم
شد و بر آن بدن نازنین وارد آمد .عرض کرد فهل الی شربه من الماء سبیل
آیا ممکن است یک شربت آب به دهن من برسانی؟ فرمود برو به جنگ
دشمنان که عماقریب جد تو به تو آب خواهد رسانید .دومرتبه برگشت
جمعی دیگر را به درک نیران فرستاد لکن یکنفر در میان سیهزار نفر چه
میکند ،خالصه زدند از اطراف ضربتها بر آن بزرگوار ،و هی زدند و زدند تا
او را از خود بیخود کردند .مردانگی را ببین که با این احوال دست انداخت
و گردن اسب را گرفت ،خودش را رها نکرد .حاال تصور کن اسب است و
حیوان ،برداشت او را و توی این قشون برد .این جفاکاران فرصت را غنیمت
شمرده هریک با هرچه ممکنشان بود از شمشیر یا چوب یا نیزه بر بدن مقدس
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او وارد آوردند .فقطعوه بسیوفهم اربا اربا او را ریز ریز کردند .بعد از آنی
که او را ریز ریز کردند بدیهی است که میافتد در توی میدان .حاال در میان
آن غوغا و آن غلوطه کسی بر زمین بیفتد بر او چه میگذرد؟ و دیگر آیا
چقدر پامال شد؟ امان از آنوقتی که سیدالشهدا سالماهلل علیه بر بالین او
آمدند .در آن وقتی که علیاکبر نفس فیالجملهای برای او باقی مانده بود
فریاد برآورد سالم علیک .در عرب قاعده است که چنانکه در اول ورود
سالم میکنند در وقت خداحافظی هم سالم میکنند .پس حاال وقت مفارقت
بود عرض کرد یا ابه سالم علیک یعنی تو زنده باشی ،انشاءاهلل تو سالمت
باشی ،ما رفتیم .بعد از اینکه سیدالشهدا خود را به سر او مانند شاهین که
خود را به سر کبوتر برساند ،خود را رسانید دید افتاده اینطور که عضو عضو
او از هم جدا شده ،بعد از آنی که او را به این حالت دید اول حظی کرد
فرمود استرحت من االم الدنیا جانت خالص شد ،حاال دیگر راحت شدی،
از این دنیای خراب گندیده خالص شدی ،حظ کن ،کیف کن ،آنجا جای
کیف است ،حاال وقت کیف تو است .بعد از آن دل مبارکش به درد آمد،
فرمود قتل اهلل قوما قتلوک خدا بکشد آنانی که تو را کشتند .بعد تعجب کرد
و فرمود مااجرأهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمه الرسول چقدر جرأت
کردند به کشتن تو بر خدا! خیلی جرأت کردند که مثل تو آیت عظیمه خدا
را کشتند و مثل تو ولی خدا را کشتند .چقدر جرأت کردند به کشتن تو،
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چقدر حریص بودند بر هتک حرمت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله که مانند تو
شبیهی از پیغمبر و چنین شخص کاملی را کشتند .بعد ملتفت شدند که چنین
گوهر گرانبهایی از دستشان رفته از دنیا سیر شدند فرمودند علی الدنیا بعدک
العفا دیگر بعد از تو خاک بر سر دنیا ،بعد از تو دنیا خراب باد .این است که
بعد از آنی که میخواست جنگ کند در آن دفعه آخرین ،آن عهدنامه آمد
خطاب رسید که اگر نمیخواهی برمیگردانیم از تو بال را .عرض کرد خدایا
بعد از کشتهشدن علیاکبر و بعد از کشتهشدن عباس دیگر زندگانی دنیا را
نمیخواهم ،کار از کار گذشت ،عزیزتر از جانم را دادم .اال لعنه اهلل علی
القوم الظالمین.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در تفسیر این آیه شریفه در ایام گذشته سخن به اینجا رسید که عرش خداوند
عالم چهار رکن دارد چنانکه در احادیث بسیار وارد شده که عرش خداوند
عالم چهار رکن دارد و عرش خدا یعنی ملک خدا چنانکه ائمه طاهرین تفسیر
فرمودهاند .پس ملک خدا چهار رکن دارد :رکن اول رکن خلق است ،رکن
دوم رکن رزق است ،رکن سوم رکن حیات است ،رکن چهارم رکن موت
است چنانکه خداوند عالم این چهار را درکتاب خود ذکر فرموده که اهلل
الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل
من ذلکم من شیء سبحانه و تعالی عمایشرکون پس این چهار ،ارکان ملک
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خداوند عالمند و هریک از این ارکان را عرض کردم حاملی است و حامل
رکن خلق وجود مبارک حضرتامیر است صلواتاهلل و سالمهعلیه .و حاال
نه این است که معنی عبارت این باشد که حضرتامیر خالق است ،حاشا.
این چهار رکنی را که من میگویم آیا نه این است که چهار ملک حامل
عرشند؟ این را که همه قبول دارند چنانکه ملکی حامل رکن خلق است و
خالق نیست بلکه خدا خالق است .اهلل الذی خلقکم پس همچنین خدا است
خالق و رکن خلق را حامل حضرتامیر است و رکن رزق را حامل حضرت
امامحسن است لکن نه اینکه او رازق است ،رازق خدا است لکن حامل این
رکن حضرت امامحسن است و فیض این رزق از خداوند عالم بر بندگان به
واسطه حامل این رکن به سایرین میرسد .و رکن سوم که رکن حیات است
حامل آن حضرت امامحسین صلواتاهلل و سالمهعلیه است و رکن چهارم که
رکن موت است ،حامل او امامزمان صلواتاهلل و سالمهعلیه است به طوری
که اگر خدا بخواهد شرح آن در ایام سال بشود.
اما رکن سوم که سیدالشهدا حامل آن است عرض کردم که رکن حیات
است و این حیات بر دو قسم است :یک حیات دنیاوی است که این زندگی
دنیا باشد که حیوانات هم این حیات را دارند .نفسی است میآید و میرود
و حرکتی از آنها بروز میکند و احساس یکپاره چیزها به چشم و گوش و
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زبان خود میکنند .این را حیوانات هم دارند و حیات دنیا است و حیات
پست ،و حیات دنیا یعنی حیات پست .دنیا در عربی به معنی پست است ،این
حیات حیات حیوانی است که در بدن حیوانات است و در بدن انسان هم
هست و حیات بلند و حیات اشرف و حیات پاینده آن حیاتی است جاویدان
و زندگی ابدی سرمدی و آن حیات حیات روحاالیمان است .خود آن ایمان
جانی است در تن مردم و مومنین به آن ایمان زندهاند و زنده میشوند به
زندگی ایمانی چنانکه در قرآن میفرماید یخرج الحی من المیت یعنی مومن
را از صلب کافر بیرون میآورند ،همچنین استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم
لمایحییکم یعنی فرمایش رسول خدا را قبول کنید هرگاه شما را میخواند
برای آن چیزی که باعث زندگانی شما است .معلوم است دعوت پیغمبر
باعث حیات خلق است ،هرکس پذیرفت زنده میشود هرکس از او نپذیرفت
داخل مردگان است .اغلب اهل دنیا یعنی آنانی که ایمان را نپذیرفتهاند اهل
قبورند ،بدنهای ایشان قبری است روان ،روحهای ایشان مرده و در قبرهای
بدنهاشان مدفون است .پس اینها قبرهای روانند مثل تخت روانی که جنازه
توش باشد و بر دوش کسی باشد یا بر پشت حیوانی باشد .همچنین این بدنها
آن تخت روان است که دارد راه میرود ،آن قاطر روح حیوانی دارد این تخت
را میکشد به اینطرف و آنطرف و در این تخت مرده است ایمان و ایمان
مردهای است در این تخت گذارده .این است که خدا به پیغمبر خود
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میفرماید انک التسمع من فی القبور ای پیغمبر تو نمیتوانی حق را بشنوانی
به اهل باطل ،تو باید که نذیر باشی و بترسانی و سخن خود را بگویی لتنذر
من کان حیا تو باید اعالم کنی و بترسانی کسی را که زنده است .کسی که
مرده است تو نمیتوانی او را اعالم کنی .پس اگر این مرده را بفهمی شاید
حاال دیگر بفهمی که الهیکم التکاثر حتی زرتم المقابر یعنی چه .یعنی آنقدر
شما را مشغول کرده دوستی مال و دوستی تحصیل مال و آنقدر شما را غافل
کرده از خدا و پیغمبر و ائمه هدی علیهم السالم و روز قیامت و عذاب خدا
که شما زیارت مقابر میکنید .این مقبرههای بیرون دهها و شهرها را
هیچکس دیده که کسی به زیارت این مقابر برود از روی زیادتی طلب دنیا
و زیادتی مال باشد ،یا از روی غفلتی که برای او حاصل شده به زیارت
قبرستان برود پس معنی این آیه این نیست که خیال میکنند لکن اینکه
میفرماید الهیکم التکاثر حتی زرتم المقابر یعنی مال زیاد شما را به حدی
مشغول کرده که به واسطه کثرت مال فخر بر دیگری میکنید ،آن هم
میخواهد برود تحصیل مال بکند تا فخر بر این بکند .کثرت اموال شما را
به حدی غافل کرده است که به زیارت مقبرهها میروید ،یعنی از والیت
اولیاء و عداوت اعداء دست برداشتهاید و میروید به زیارت آن قبرهای روان،
آن تختهای روانی که آن بدنها باشد ،در آنها روحاالیمان مرده و دفن شده و
از برای طلب مال و جاه و طلب عزت به زیارت آن تخت روانها میروید.
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یعنی دربند آن نیستید که این کسی که به زیارتش میروید مومن باشد،
همینکه آدم متشخصی باشد جاه و جالل دنیایی داشته باشد تو به زیارت این
سر از قدم نشناخته میروی و حال آنکه نه دین دارد نه ایمان دارد نه مذهب
دارد .فرنگی است؛ به جهت زیادتی مال ،برای اینکه تیول برای تو درست
شود به زیارت قبرستان میروی .قبرستانند اینها و قبرند راه میروند.
چهبسیاری از این مردم که قبرهاشان سوراخ هم هست و آن گند مردهها از
آن سوراخها بیرون میآید ،عفونت آن هوا را متعفن میکند و دماغ زائرین
خود را میگنداند و مریض و علیل میکند آنها را.
آیا اینهایی را که عرض کردم فهمیدی یعنی چه؟ بسا آنکه آثار آن کفر و
بیایمانی از دهان او بیرون میآید ،فحش میدهد ،غیبت میکند ،افترا
میبندد .و همچنین از چشم او بیرون میآید به نامحرم نگاه میکند ،به غضب
به مومنان نگاه میکند ،به شهوت به بعضی دیگر نگاه میکند .و از دستهای
ایشان بیرون میآید که لطمه بر یتیم میزنند ،مال صغیر میربایند ،اذیت
بیوهزنان میکنند .حاال دیگر سوراخها را شناختید .خالصه ،اینگونه
سوراخها در قبرها پیدا میشود که گند آنها عالمی را میگنداند و اذیت
میکند مردم را از گند خود .و بسی قبرها هم که سوراخهای آنها گرفته
است ،خیلی منافق است.
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ظاهرش چون گور کافر پر حلل
و اندرون قهر خدا عزوجل

آن توش زبانه آتش است و در بیرون این قبر اسبابی فراهم آوردهاند و دور آن
را گچ و ساروج کردهاند به ساروج نفاق ،به این جهت بیرون نمیآید گند
آن مرده تا به این واسطه مردم گول بخورند و بیایند پیش آن قبر .دیگر بسا
آنکه انتفاعی ببرند ،بسا آنکه انتفاعی هم نبرند.
باری ،مقصود این بود که روحاالیمان حیاتی است؛ در هرکس که
روحاالیمان آمد زنده است این شخص و آثار زندگی از او پیدا میشود .آثار
زندگی کدام است؟ چشم او بینا میشود ،چشم مومن بینا است و چشم کافر
کور است .یعنی چشم مومن بینای به حق است ،آیات حق را در آفاق میبیند،
آیات حق را در انفس میبیند و اما چشم کافر و آن شخص مرده نمیبیند
آیات خدا را .چشم مرده که بنا نیست ببیند ،پس نمیبیند .هرچه در آفاق و
انفس نگاه میکند نمیبیند .گوش مومن شنوا است ،آیات خدا را میشنود،
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اخبار و احادیث آلمحمد علیهم السالم را میشنود و سخن علما و حکما
را میشنود و اما گوش آن مرده نمیشنود هرچه میگویی .هرچه میخواهی
شواهد و بینه هم بیاور ،حق به گوش او نمیرود و نمیشنود .این است که
خداوند عالم این جماعت را اوصافشان را فرموده در قرآن میفرماید لهم
قلوب الیفقهون بها و لهم اعین الیبصرون بها و لهم اذان الیسمعون بها اولئک
کاالنعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون مثل اینکه االغ چشم و گوش ظاهر
را دارد و هرچه یاسین در گوش االغ بخوانی هیچ فایده برای او ندارد.
چهبسیار مردم که چشمشان میبیند و گوششان میشنود و زبانشان تکلم
میکند لکن اگر صدهزار آیه ،صدهزار معجز ،صدهزار کرامت برای ایشان
ظاهر کنی ایمان نمیآورند به جهت اینکه نیست در اندرون این قبر خاکی،
روحاالیمانی .حاال که نیست چه کار بکند؟ پس از این است که روحاالیمان
سبب حیات مومنان است و روح در تن اهل ایمان است.
اینها را قدری پیش عرض کرده بودم و هرچه را که من عرض کرده باشم و
بعد هم عرض کنم اگرچه مکرر بشود لکن هر دفعه که مکرر میکنم چیز
دیگری از توش بیرون میآید غیر آن دفعه اول ،این مطلب که معلوم شد.
حاال روحاالیمان را میخواهیم بشناسیم کیست و چهکاره است و اصل این
روحاالیمان از کجا آمده است ،پس عرض میکنم که خداوند عالم جلشأنه
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اول چیزی که آفرید عقل بود .اول گوهری که خدا آفرید ،اول مخلوقی که
خدا آفرید عقل بود .خدا به این عقل فرمود رو به من کن ،رو کرد به خداوند
عالم .فرمود پشت کن به من ،پشت کرد به خداوند عالم و امتثال فرمان
کرد .بعد از آن خطاب رسید به عقل که به عزت و جالل خودم قسم که
هیچ مخلوقی محبوبتر از تو نیافریدهام اگر فرمایش میکنم و امری میکنم
به تو میکنم ،اگر نهیی میکنم به تو میکنم« .سخن را روی با صاحبدالن
است» ،امر و نهی من به تو است ،از تو اگر بگذرم دیگر ماسوی جهل است،
با جهل چه سخن میتوان گفت؟ همه سخنها با عقل و فهم است .نمیبینی
کل دنیا ظلمت است مگر جایی که نور باشد؟ اینها چیزهایی است که
بدیهیتر از اینها چیزی نیست .کل دنیا جهل است مگر جایی که علم باشد،
این مسلمی است .دیگر هرجا که علم نیست جهل است ،هرجا که عقل
نیست جهل است و خدا با جهل سخن نمیگوید ،امر و نهی به جهل نمیکند.
این بود که به عقل فرمود من تو را امر میکنم ،تو را نهی میکنم و ثواب را
به تو میدهم .من تو را امر کردهام وقتی اطاعت میکنی تو میکنی ،پس
ثواب را به تو باید داد .عقاب را هم به تو میکنم زیراکه من نهی را به تو
کردهام ،اگر تو اطاعت نکنی عقاب را به تو باید بکنم .کسی که عقل ندارد
مجنون است لیس علی المجنون حرج بر دیوانه حرجی نیست اما آن کسی
که عقل دارد توقع از او دارند .پس این عقل را که خداوند آفرید به او جمیع
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خصلتهای نیک را انعام فرمود ،او را رئیس و پادشاه کرد بر جمیع خصلتها،
هیچ خصلتی نماند مگر آنکه از نور عقل و شعاع عقل شد .بعد از آن خداوند
عالم جهل را آفرید در سجین چنانکه عقل را در علیین و در مکان قرب
آفرید از آن طرف جهل را هم به مقابله او در سجین و در مقام بعد آفرید .بعد
به او فرمود پشت کن گفت سمعا و طاعتا و گفت به او روکن نشنید و
رونکرد مثل اینکه سنگ را تو هزار فرسخ باال ببر تا به او بگویی پشت کن
فیالفور میگوید سمعا و طاعتا و به تعجیل بنامیکند آمدن و پشتکردن و
اگر بگویی برو باال به آسمان ،این سنگ ابدا حرف تو را نمیشنود .باری بعد
از آنی که جهل را اینطور آفرید و گفت پشت کن پشت کرد ،گفت رو کن
رو نکرد و جهل عرض کرد خداوندا تو مرا ضد عقل و مقابل او آفریدهای و
به او انوار و آثار و قشون انعام کردهای ،به من هم انعام فرما واال من مغلوب
و مقهور او خواهم شد .پس به عدد قشونی که به عقل انعام فرموده بود به
جهل هم قشون داد ،در مقابل یکنفر قشون به این هم یکنفر قشون داد.
مثال به عقل مواظبت به نماز داد به این هم ترک صلوه داد ،به عقل مواظبت
به روزه داد به این هم ترک صوم داد ،به آن قشون مواظبتکردن بر حج داد
به این یکی قشون ترک حج و تسویف حج داد ،به آن یکی علم داد و به این
یکی جهل داد وهکذا به آن تقوی داد به این بیتقوایی ،به او صدق داد به این
کذب داد ،به او وفا داد به این بیوفایی ،به او سخن نیک داد به این بدحرفی
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داد .تا اینکه قشون این هم به عدد قشون او شد .برای جهل هم قشون پیدا
شد ،گفت خیر ،حاال دیگر من هم میتوانم در برابر او زیست کنم.
باری ،این عقل این قشونی که خدا به او داده بود این عقل را خداوند به
هرکس انعام کرد و این پادشاه را در بدن هرکس قرار داد ،جمیع این قشون
به همراهی عقل در او قرار میگیرد از این جهت آن شخص نورانی میشود و
آن بدن زنده میشود به روحاالیمان عاقل میشود ،عالم میشود ،حکیم
میشود ،و صاحب تقوی و رشد میشود ،و قلب او منور میشود به نور عقل
و به نور تابعان عقل .و هرکس را که خداوند جهل در او قرار داد قلب او
ظلمانی و تیره و تار میشود و جمیع شیاطین و قشونی که برای جهل است
همه در آن قلب جا میگیرند .و چون هریک از اعمال خیر را خدا قرار داده
ملکی حامل آن باشد ،هریک از صفات قبیحه را شیطانی بر آن موکل کرده
و آن عقل را ملک بزرگ قرار داده و رئیس مالئکه جمیعا روحالقدس است
و روحالقدس خلقی است اعظم از جمیع مالئکه و آن عقل است و اشاره به
آنها است تنزل المالئکه و الروح فیها مالئکه خیرات و صفات نیکاند و روح
همان عقل است که مستولی بر آنها است .و از اینطرف جهل شیطان اعظم
است و برای هر صفت قبیحی خدا شیطانی موکل کرده .برای ترک نماز یک
شیطان موکل کرده که این شیطان کارش این است که وامیدارد شخص را
صفحه | 444

به ترک نماز .شیطانی است حامل کذب است وا میدارد شخص را به دروغ.
حاال هرگاه جهل در کسی قرار گرفت شیطان اعظم میآید در دل او
مینشیند ،دل او طویله آن شیاطین میشود ،جمیع آن مملکت را مسخر
میکند ،دست او را به لطمه بر یتیم میدارند ،چشم او را به نظر به نامحرم
میدارند ،زبان او را به دروغ و غیبت و فحش و بهتان میدارند ،پای او را به
رفتن به میخانه و به محل معاصی میدارند ،جمیع اعضا را تصرف میکنند و
به تصرف قشون و سپاه جهل میدارند و همه را به فرمان خود درمیآورند.
و هرگاه پادشاه عقل سریر سلطنت خود را در دل آن کس گذارد ،جا
میگیرند مالئکه در قلب او و قلب او مهبط مالئکه میشود .فوجی در نزولند
و فوجی در صعودند و رحمتهای الهی است که نازل میشود بر آن دل ،انوار
خدا است که میآید جمیع مملکت بدن را فرامیگیرد .مالئکه تصرف
میکنند در آن مملکت و اهل آن مملکت را به فرمان خود میدارند .پادشاه
عقل سلطان و جمیع ممالک در تحت تصرف جنود او است ،و در هر قریه
قریهای هستند .دست قریهای است ،پا قریهای است ،چشم قریهای است،
گوش قریهای است .دست را میدارد به صدقهدادن ،به قنوتخواندن .چشم
را میدارد به نظر به کتاب خدا ،به نظر در آفاق و انفس ،به نظر بر مومنان.
گوش را میدارد به احادیث آلمحمد ،به علوم آلمحمد ،به حق شنیدن .پس
آن شخص میشود شهری پر از مالئکه و پادشاه آن شهر عقل است و پر از
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نور و پر از رحمت خدا و برکات خدا و آن یکی میشود شهری پر از ظلمت
و ظلم و تعدی و جور و ستم و در آنجا پادشاه شیطان اعظم میشود و قشون
او مملکت بدن را مسخر میکند .اینها شنیدنش مزه ندارد ،شنیدن اینها
حاصلی ندارد بجز اینکه حجت را بر خود تمام کنید ،بجز اینکه راه جهنم را
بر خود صاف کنید .شنیدن اینها برای این خوب است که به آن عمل کنید،
قلب خود را متنبه کنید آنوقت اینها راه بهشت میشود واال فایدهای ندارد
بجز اینکه بدمد در آتش جهنم و بر جان شما آن را مشتعل کند؛ مگر آنکه
بشنوید و عمل کنید و انشاءاهلل میشنوید.
باری ،خداوند عالم بنده را که خلق میکند قلب او را مثل نارنجقلعه آفریده
و سینه و صدر او را بمنزله حصار ارگی برای آن نارنجقلعه آفریده و سایر بدن
را به منزله حصار شهری قرار داده و این قلعه و این شهر خالی است و
صالحیت دارد برای اینکه پادشاه عقل در او سکنی کند و صالحیت دارد
برای اینکه سلطان جهل در او سکنی کند ،امتناعی از هیچ چیز ندارد و
شیطان گول نزند شما را یکی از آن قشونهای جهل شبهه در دل شما نیندازد،
بگویید پس انسان تقصیرش چهچیز است؟ اگر خدا جهل را در دل او قرار
داده او هر کاری که میکند به سبب آن جهل است .خیر ،اینطور نیست.
این بدن صالحیت هر دو را دارد ،میشود سلطان عقل در او منزل کند
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میشود سلطان جهل در او سکنی گیرد .و اگر این را میخواهی به چشم
خود ببینی نظر کن ببین این حدقه چشم تو صالحیت دارد که به قرآن نگاه
کند ،صالحیت دارد به نامحرم نگاه کند ،ببین این دست تو صالحیت دارد
برای اینکه قنوت بخوانی صالحیت دارد برای اینکه لطمه بر یتیم بزنی برای
هر دو صالحیت دارد .نه این است که دست قنوتخوان طوری دیگر است
و دست لطمه به یتیمزن طوری دیگر است .خیر ،هر دو یکطور است .یا
زبان قائل الاله االاهلل طوری دیگر است و زبان فحشگو طوری دیگر است،
خیر مثل هم است .اگر او را بگردانی از راه ذکر ،ذاکر میشود .بگردانی از
راه فحش ،فحاش میشود .همچنین قلب تو و سینه تو و اعضای تو صالحیت
برای این دارد که پادشاه عقل در آن مسکن گیرد ،و صالحیت برای این دارد
که پادشاه جهل در آن سکنی گیرد .همهاش صالحیت است ،واهلل امتناع
ندارد نه اعضای ظاهری نه اعضای باطنی در هیچیک از اینها .میخواهی این
را بفهمی حواست را جمع کن ،خیال کن ببین پیاله شراب دست تو دادند و
تو بر دست گرفتی و آوردی پیش دهان خود و لب خود را گذاشتی بر آن و
ریختی در شکمت .اگر اینها را بخواهی خیال کنی خیال میشود بکنی .و
همچنین خیال کن رفتم توی حمام ،غسل کردم ،تائب شدم ،آمدم مسجد
رفتم مشغول نماز شدم .چگونه عبادت کردم؟ خیال میشود بکنی .مانع
ندارد اعضای ظاهری و اعضای باطنی نه از طاعت نه از معصیت .برای اینکه
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حجت خداوند آنطور تمامتر میشود که بگوید من تو را طوری آفریدم که
هم میتوانستی طاعت کنی هم میتوانستی معصیت کنی.

باری ،آن عقل و آن جهل هردو طالب اینند که مملکت را تسخیر کنند و
خداوند برای این قلب دو گوش قرار داده ،برای آن دو باب قرار داده یکی
در طرف راست یکی در طرف چپ ،در طرف راست پادشاه عقل
معسکر([ )]4خود را قرار داده و قشون خود را واداشته و در طرف چپ این
قلب جهل قشون خود را واداشته و این دوتا در مملکت تن دائم در مشاجره
و نزاعند و هردو طالب اینند که مملکت را بگیرند و بر این مملکت مسلط
شوند .هرکس رفت توی قلعه نشست شهر مال آن است ،تا این دو پادشاه در
بیرونند کار بر تو آسان است ممکن است برای تو که قلعه را خالی بکنی به
دست این بدهی ،لکن اگر قلعه را خالی کردی به دست یکی دادی ،دیگر
عاجز خواهی شد .مثل کسی که بیرون چاه است و هنوز توی چاه نیفتاده،
ممکن است نجات یابد لکن اگر افتاد توی چاه ،دیگر آنوقت کار او مشکل
است؛ اینجا هم همینطور است .پس این دو پادشاه در بیرون دل تو منزل و
در یمین و یسار دل تو مسکن کردهاند و طالب تسخیر این مملکتند ،از این
طرف میدان جنگ هم برپاست .همینکه اول زوال میشود پادشاه عقل
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میگوید به آن ملکی که امرکننده به نماز است که برخیز برو به اهل مملکت
بگو هنگام توجه آمد ،وقت نماز است .ملک هم بنامیکند نداکردن به اطراف
مملکت ،به پا میگوید برخیز ،به چشم میگوید ببین ،به دست میگوید چه
کن ،اعضا را میدارد به نماز و از آن طرف پادشاه جهل خبر میشود به
شیطان موکل به ترک نماز میگوید که حکم همچو شده است از عقل .به
یکی از آنهایی که حامل است برای ترک نماز میگوید برو مانع شو ،نگذار
نماز بخواند .میآید هریک از این اعضا و جوارح را گول میزند و منع از
نماز میکند به گول ،به غیر گول ،به هرطور باشد ،به طمع ،به خوف.
میگوید یکخورده دیگر این کار را بکن ،دور نمیشود ،یکخورده دیگر.
لولو برای آدم درست میکند ،میگوید اگر حاال برخیزی فالنکس بدش
میآید ،اگر نماز کنی فالنجاش عیب میکند ،بنشین این حساب را بگذران،
این را بنویس ،دور نمیشود .یکدفعه میبینی از اول وقت گذشت .به طمع
شد ،به طمع .اگر نشد به خوف ،اگر نشد به محبت ،نشد به کسالت ،به
اینها نشد خواب برش مستولی میکند ،به انواع و اقسام حیلهها اسباب فراهم
میآورد که این نماز در اول وقت نکند .حاال این حالت را جمیع مکلفین
در خود مشاهده میکنند .نشسته یکفقیر میآید سوال میکند ،اول پادشاه
عقل به ملکی که موکل بر امر به صدقات است میفرماید به او امر کن چیزی
به فقیر بدهد ،از آن طرف جهل خبر میکند یکی از قشون خودش را برو به
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او بگو که تو صالحت نیست چیزی به این بدهی ،اگر دادیش بدعادت
میشود ،دیگر هی سرهم سوال میکند .اگر به این گول خورد ،خورد .اگر
نخورد از راه دیگر میآید .بلکه این مستحق نباشد ،یکبار میگوید اگر به
این چیزی دادی فقرا خبر میشوند ،یکبار میگوید کار واجبتر از این هم
هست ،یکبار میگوید تو چه میدانی سید هست یا نه بلکه این سید نباشد،
اینها اغلبشان دروغ میگویند تجربه شده است .هی بنا میکند اسباب چیدن
تا آنکه تو آن کار خیر را نکنی و از آنطرف هم عقل هی امر میکند که بده،
چطور خدا عوض میدهد چقدر اجر دارد! این است که یک صدقه از دهان
هفتاد شیطان باید بیرون بیاید تا به دست سائل برسد و به اینطور میان این
شیطان و این ملک تنازع واقع میشود .خودت احساس میکنی توی سینه تو
اینها جنگ میکنند هی او یک دلیلی میآورد که بده ،این یک دلیلی میآورد
که مده و دل دل میکنی .او میگوید بکن این میگوید مکن ،تا تو در این
میانه کمک کدامیک باشی و به کمک تو قلعه گرفته شود .دیگر یا آن پادشاه
یا آن پادشاه غالب آیند «تا چه کند قوت بازوی تو» اگر کمک پادشاه عقل
را کردی آن ملک گردن آن شیطان را میزند ،اهل مملکت را به آن خیر
میدارد ،یکتا شیطان کم میشود .باز کار دیگری پیش میآید ،عقل حکم
میکند و شیطان موکل به ترک آن پیش میآید ،تا اینکه قشون عقل گردن
آن را هم میزنند ،باز یک کار دیگری پیش میآید عقل حکم میکند و
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شیطان را گردن میزنند و همچنین .پس الزال تو کمک میکنی عقل را تا
آنکه جمیع آن شیاطین کشته خواهند شد چون کشته شدند قشون عقل زور
میآورند جهل را میگیرند ،اسیر میکنند و او را کنده و زنجیر میکنند ،او
را مطیع خود میکنند .تا میرود نفس بکشد یکی به کله او میزنند و قوت
این پادشاه هم بیش از همه قشون او است .خیال نکنی که به واسطه قوت
لشکر این سلطان قوت دارد و همینکه لشکرش تمام شد حاال دیگر قوتی
ندارد ،حاشا .در باطن پادشاه قوتش از جمیع عسکرش بیشتر است و به همان
قوت باطنی سلطنت بر آنها دارد و همه آنها شعاع او و سایه او بودند.
باری ،قشون جهل که کشته شدند آنوقت جهل را میگیرند لکن محاربه
عظیمی برای این باید بشود ،همه کمک تو باید بشود او را میگیرند کنده
به پای او میزنند ،زبان او گنگ میشود ،باید نفس نکشد اگر گاهی نفسی
هم کشید یکی به مغزش میزنند ،مدتهای مدید که در زندان عقل ماند
خوردهخورده خودش ساکت میشود ،دیگر حرفی ندارد .چندی دیگر که
ماند انس میگیرد به کارهای عقالنیان ،میگوید اینها هم بد نیست ،عاقبت
بدش هم نمیآید .چندی دیگر هم که ماند طبعش مایل به عقل میشود.
خودش میگوید پاشوید نماز کنید تا اینکه خوردهخورده به جایی میرسد
که توبه خواهد کرد از آن کفرها و ظلمتها و کمکم مطیع عقل خواهد شد.
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آنوقت عقل او را به خواهری خود خواهد گرفت ،میگوید تو هم برادر ما،
تو هم خواهر ما ،و این هم از آنها میشود و این وقتی است که عاقبت به خیر
میشود .و شرح این احوال را خدا در قرآن فرموده .اول نفس را فرموده است
اماره است ان النفس الماره بالسوء اال مارحم ربی و آن وقتی است که پادشاه
بود و مسلط بود .خوردهخورده لوامه میشود و آن وقتی است که کاری که
میکند نفس مالمت میکند انسان را تا اینکه آخر ساکن میشود که یاایتها
النفس المطمئنه بعد از اینکه ساکن شد رجوع میکند به عقل ،در امور خود
استشاره از عقل میکند که ارجعی الی ربک بعد از آن میپسندد صفات عقل
را و راضیه میشود .بعد از آن خیلی خوب که شد عقل او را میپسندد و
مرضیه میشود .بعد از اینکه این حالت در او پیدا شد داخل در عباداهلل
میشود که فادخلی فی عبادی به او میگویند داخل بندگان خدا شو .داخل
بندگان که شد میگویند و ادخلی جنتی دیگر حاال داخل بهشت شو.
و هرگاه تو حمایت کردی سلطان جهل را نعوذباهلل ،همینکه مالئکه گفتند
نماز کنید سلطان جهل حکم در داد که نماز نکنید ،تو هم حمایت جنود
جهل را کردی .عقل که مأیوس شد از اطاعت تو به آن ملکی که مأمور به
نماز است میگوید بیرون رو از اینجا و دیگر کسی ملک را نمیکشد .خدا
قرار نداده است لنیجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال آن ملک فرار
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میکند از آنجا و ترک میکند بدن را و همچنین ملکی دیگر بیرون میرود
و ملکی دیگر تا اینکه خوردهخورده این جهل بر اطراف بدن مستولی
میشود .فردا ظهر که میشود صدای حی علی الصلوه که بلند شد اگر ملکی
بگوید برخیز نماز کن ،باوجودی که راست میگوید ،هیچ اعتنا نمیکنی.
اذان میگویند و هیچ به خاطرت خطور نمیکند ،نماز هم ترک بشود هیچ
تزلزل به خاطرت نمیآید که حاال وقت نماز است ،باید نماز کرد .یک کسی
توی دلت نیست که بگوید نماز کن ،اگر نکردی هم نقلی نیست ،طوری
نشده .عادت که کرد دیگر نماز هم نمیکند .همچنین ماه رمضان هم که
میآید همانطور که عادت کردهاند روزها غذا بخورند به همان عادتی که
کردهاند روزه را میخورند و هیچ تزلزل در قلبشان نیست .در قلبشان کسی
نیست که بگوید روزه بگیر ،خیر ،ماهرمضان هم مثل ماهشعبان ،مثل
ماهشوال روزه را میخورد با قلب ساکن و دل مطمئن و هیچ باکش نیست.
هیچکس توی دل این نیست بگوید فحش بد است ،فحش مده.
اینها را که عرض میکنم متذکر شوید ،قلبهای خود را بترسانید و به اینها
اندازه خود را بدانید .واهلل اگر مکروهی از تو سر زد و در دل تو کسی نفس
نکشید و هیچ باکت نشد ،بدان که ملک از بدن تو فرار کرده است .چراکه
اگر ملک در دل تو بود المحاله دل تو را میخورد که مثال چرا پای راستت
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را در کفش پیش از پای چپ نکردی؟ خالف انبیا و رسل کردی ،توبه کن.
توی دلتان هیچکس نیست و اگر نه نفس میکشید .میبینی یکتا فحش
میدهد و هیچ باکیش نیست ،هرهر هم میزند .اگر چنین است بدان ملک
فرار کرده .فحش میدهد و مینشیند و هرهر میزند و قلیان میکشد و با
دهن پر از خنده مینشیند هیچ تزلزل در دل او پیدا نمیشود ،باکیش هم
نمیشود ،بدان ملک فرار کرده است .غیبت میکنی ،دروغ میگویی و هیچ
تزلزل هم برای تو حاصل نمیشود ،بلکه با قلب ساکن و نفس مطمئن آرام
داری و بدان که خراب شدهای .برو تدارک کن ،برو استغفار کن ،بدان که
از اهل جهنم شدهای و کسی که از اهل جهنم شد نجات ندارد ابدا مگر آنکه
از این احوال که دارد تا زنده است برگردد واال با کفار هیچ فرق ندارد و در
جهنم مخلد خواهد بود .پس تو اگر حمایت کردی جهل را و بیرون کردی
از این مملکت ملک را ،شیاطین صاحب این مملکت میشوند هر عضوی از
تو را به فسقی و فجوری و معصیتی میدارند و تو را کافر میکنند .من گفتم
و اتمام حجت را بر تو کردم ،دیگر خود دانی.
عالمت اینکه مالئکه رفتهاند و ملک را شیطان بیرون کرده این است که با
قلب ساکن و نفس مطمئن مرتکب معاصی میشوی .مومن اگر هفتادسال
بگذرد از یک معصیتی که کرده است فراموش نمیکند ،تا یادش میآید
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مضطرب و ترسان میشود و اشکش جاری میشود ،فیالفور تدارک میکند،
استغفار میکند .لکن منافق همینجا که هست در همین مجلس که نشسته
است با دهن پرخنده ،با دل خوش دروغ میگوید ،فحش میگوید ،غیبت
میکند ،و هیچ باکش هم نیست .معلوم است در این مملکت ذکر رسول
خدا نیست .اگر ذکر رسول خدا بود رسول خدا که گفته مکن این کارها
را ،تو چطور مرتکب میشوی و میکنی؟ پس سزای این جهنم است خدا
میفرماید مااصبرهم علی النار این کفار چقدر صبر بر آتش میکنند؟! آیا
هیچکس دیده کسی صبر بر آتش داشته باشد؟ پس اینی که میفرماید چقدر
صبر میکنند بر آتش ،این یعنی چقدر صبر بر معصیت میکنند ،دروغ گفته،
معصیت کرده ،غیبت کرده و معذلک آرام نشسته است صحبت میدارد؛
چقدر صبر میکند بر معصیت! مااصبرهم علی النار چقدر صبر بر آتش جهنم
دارد ،یعنی بر معاصی .هرکس در این دنیا بر معاصی صبر کرد ،بر آتش جهنم
صبر کرده .لکن مومن ضعیف است ،یک شراره آتش ،یک جرقه آتش که به
بدنش برسد ،به جامهاش برسد ،به فرش او برسد ،المحاله برای او انقالب
حاصل خواهد شد ،مضطرب میشود .میداند کمش زیاد است ،میداند آتش
یکشرارهاش هم میسوزاند ،بیشترش هم میسوزاند .پس مومن برای او
انقالب در معاصی پیدا میشود .بگویم یککلمه و جان تو خالص و آن این
است که اگر دیدی در نفس خود اضطراب حاصل میشود بدان که نجات
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از برای تو هست ،اگر در نفس خود اضطراب ندیدی و دیدی با خاطر جمع
مرتکب معاصی میشوی ،با دل خوش و صورت برافروخته ،با اعضای آرام،
با شهوت صادق ،پس بدان که از اهل جهنمی که اینقدر صبر بر معصیت
داری و هیچ تدارک برای چاره آن نداری .باز تا زندهای در دست کارگری،
لکن بعد از آنی که پادشاه عقل مستولی بر بدنی شد ،بر اهل این مملکت
حکم میکند و سریر سلطنت خود را در این مملکت میگذارد و در
نارنجقلعه دل تو میگذارد و امر میکند که منادی ندا کند که حکم حکم
سلطان عقل است .قلب این میشود منبر مالئکه ،میشود مختلف مالئکه،
میبینی مالئکه فوجی در نزولند فوجی در صعودند .مالئکه الهام ،مالئکه
کشف حقایق ،مالئکه اسماءاهلل و صفاتاهلل .میشود صاحب اسماء و
صفات ،صاحب اسم اعظم میشود ،صاحب تصرف در عالم میشود ،جمیع
اشیاء امر او را اطاعت میکنند به جهت آنکه عقل اول ماخلقاهلل است و
مستولی بر کل است .در این بدن که بروز میکند خوردهخورده کار این بدن
به جایی میرسد که خودش را میتوان گفت اول ماخلقاهلل است به جهت
آنکه آنی که در این است اول ماخلقاهلل است .تو را به اسم روحت میخوانند،
نمیبینی اگر روح تو عالم است میگویند این بدن عالم است ،اگر روح تو
جاهل است میگویند این بدن جاهل است ،اگر روح تو عادل است این بدن
را میگویند عادل است اگر روح تو فاسق است بدن تو را میگویند فاسق
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است .به اسم روح تو ،تو را میخوانند .اسم مکاسب روح تو به بدن گفته
میشود ،دوستی تو ،دشمنی تو ،اینها همه از روح تو است بر بدن گفته
میشود .کذلک هرکس آن عقل در او آمد و نشست ،این بدن هم اسم عقل
بر او گفته میشود و احکام عقل بر او جاری میشود .آن عقل چون اول
ماخلقاهلل است این شخص هم آنوقت اول ماخلقاهلل میشود .قلب کل
میشود ،مستولی بر کل میشود .حاال دیگر این شخصی است که خداوند
کسی را از او دوستتر نمیدارد ،آنوقت حبیباهلل میشود و امرهای خدا به
این میشود ،و نهیهای خدا به این میشود ،ثوابها برای این است ،عقابها برای
این است ،ملک برای این است .پس این شخص میشود قلب این خلق و
مهبط علوم الهی میشود ،میشود مورد قضا و قدر الهی دیگر از این به سایر
خلق منتشر میشود ،آنوقت این دل عالم میشود این است که فرمودند العقل
وسط الکل پس این شخص میرسد به مقام قطبیت به جهت اینکه العقل
وسط الکل این شخص قطب میشود از برای سایر خلق و قلب میشود برای
آنها و حیات ایمانی و عقل و علم و عمل و ایمان و زهد و تقوی .جمیع
صفات عقل که به مردم میرسد به واسطه این کس به سایر مردم میرسد.
چنین کسی میشود باب خدا در زمین .فرمودند سلمان باب اهلل فی االرض
هرکس میخواهد رو به خدا بکند و رو به خدا برود ،باید رو به او بکند و از
او بیاموزد .جمیع دعاها را از او تمنا کند ،استجابت را از او بخواهد ،تصدیق
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او را در آنچه میگوید بکند .چیزی چند از فضائل و عجایبی چند خدا به او
میدهد که نه من میتوانم بگویم و نه تو میتوانی بشنوی .چه عرض کنم که
امر اعظم و اعظم و اعظم از این است که من بگویم و تو بشنوی و هنوز
هنگام گفتن آن نرسیده و در احادیث و قرآن ،مخزون و مکنون است تا وقتش
برسد.
باری ،برویم بر سر مطلب .بعد از آنی که آن کس جهل را بر خود مسلط
کرد آن جهل همین که دید کسی نیست ،بر عقل غلبه میکند و عقل از آن
مملکت فرار میکند آنوقت جهل حکم میکند و فرمانفرمایی میکند به
شیاطین که کرسی مرا ببرید در دل این بگذارید ،کرسی او را میبرند در دل
او میگذارند قلب این میشود طویله شیاطین ،دائما در قلب این جمعی وارد
میشوند از شیاطین و جمعی از شیاطین از این دل میروند دسته دیگر میآیند.
و در اطراف این مملکت آثار حکم شیطان ظاهر میشود .از چشمش و
گوشش و دستش و پایش و زبانش و جمیع اعضا و جوارحش تا اینکه کار
او به جایی میرسد که اسم او شیطان میشود و اینها آنها هستند که خدا
میفرماید شیاطین االنس و الجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا
آنوقت این شخص میشود شیطان مثل آن شیطان بزرگ .این شیطان هیکلی
میشود برای جهل و شیطان بزرگی که او توی این هیکل درآمده دستش را
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میکند توی دستهای این ،سرش را میکند توی سر این ،پای خود را میکند
توی پای این .مثل اینکه کسی قبا بپوشد دستش را توی دستهای قبا میکند،
هر عضویش را به جای آن عضو از قبا میکند همینطور آن شیطان میرود
توی این بدن اعضای این را میپوشد و این بدن را هیکل خود قرار میدهد تا
آنکه به جایی میرسد که اسم این جناب مشخص میشود شیطان اعظم،
امرش میشود امر شیطان ،نهیش میشود نهی شیطان ،حکمش میشود حکم
شیطان اگر دهان بگشاید .لب نمیگشاید مگر به اقوال شیطانی ،اگر نظر
کند نظر نمیکند مگر به جاهایی که شیطان نگاه میکند .نگاه میکند به
نامحرم ،به عداوت به مومنین .اگر گوش دهد به غیبت گوش میدهد ،به
فحش وهکذا.
واهلل مثل اینها را چنین یافتهام که فرض کن یک کنده چناری را بدهند به
نجار به هیأت انسان بتراشد و بسازد و این کنده چنار را آتش بزنند ،این یک
جمره آتش میشود .حاال این آدمی میشود آتشی از توی چشمهایش آتش
بیرون میآید ،از توی دهنش آتش بیرون میآید ،از سوراخ بینی او آتش بیرون
میآید ،اگر به تو مشت زند جای مشتش آتش میگیرد ،اگر دست به گردن
تو کند جای دستش طوق آتش میشود ،اگر تو را ببوسد همان جای لبش که
تو را بوسیده آتش میگیرد ،اگر بیاید نزدیک تو ،تو را میسوزاند ،محبت به
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تو کند تو را میسوزاند ،به واسطه آنکه هرچه هست جمیعا آتش است .حاال
این شخص که هیکل شیطان شده هر کاری که به تو بکند تو را میسوزاند.
لب بگشاید تو را میسوزاند ،اگر حرف زند تو را میسوزاند و اگر نظر کند
به تو ،تو را میسوزاند به جهت آنکه آنچه با تو میکند از روی عداوت است،
محبتی که با تو ندارد که این کارها را میکند اگر اظهار محبتی هم بکند
نفاق است ،هرچه بگوید همهاش خراب است.
گر نماز و روزه میفرمایدت
شخص مکار است فکری بایدت

او گفته نفس مکار است لکن اینجا «شخص مکار است فکری بایدت».
جمیع اعمال او میشود آتش ،جمیع آثارش میشود آتش ،شیطانی میشود
اغواکننده پس در این وقت این قطب عالم شیطنت و قلب عرصه جهل
میشود .به جایی میرسد که جمیع شروری که در عالم میشود راجع به او
میشود ،جمیع معاصی معصیت این بدبخت میشود .طوری میشود که هر
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دروغگویی فرع این میشود ،هر افترازنندهای فرع این میشود .حاال دیگر
خیالتان نرسد که این دم هم درمیآورد و شاخ هم درمیآورد یا شکل عجیب
و غریبی پیدا میکند ،خیر .همین را میبینی عمامه مولوی بر سر میگذارد،
ردای لطیف نازک دوش میگیرد و عصا هم دستش میگیرد ،بر سر هم
الحول و القوه اال باهلل هم میگوید ،تحتالحنکش هم مثل دنباله افسار توی
دست و پاش افتاده ،حمام هم میبینی رفته و دستهاش را هم خضاب کرده،
ریشش را هم خضاب کرده و شانه هم کرده ،پیش پای مردم هم برمیخیزد،
تعارف هم با مردم خیلی میکند .هرکس میبیندش میگوید قربانش شوم
لکن ملتفت باش که،
ای بسا ابلیس آدمرو که هست
پس به هر دستی نباید داد دست

خدا پدر و مادر ما را بیامرزد که از بچگی همچو حالی ما کردهاند و همچو
به ما فهمانیدهاند که عمر دم داشت ،شاخ داشت ،یک چیز سیاه بدشکلی هم
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بود ،مثال خرسی بود پر از مو و پشمهای دراز داشت و مثل این گوسفندهای
بزرگ کوهی شاخهای دراز هم داشت مثال به ریشش هم یک فضله چسبیده
بود .از اول ما همچو خیال میکردیم از بس همچو به ذهنمان داده بودند.
لکن اهل این زمان طوری هستند که اگر فرضا به دیدن عمر بروند و عمر
پیش پاشان برخیزد و تعارف و تکلف براشان فرستاد و تعارفشان کرد،
میگویند این خوب آدمی است و حاال دیگر این هرچه میگوید درست
است ،لکن حاال ما به همت پدر و مادرمان آن خرسی که خیال میکردیم،
توی ذهن خودمان میدیدیم نمیشود خلیفه پیغمبر همچو کسی باشد .لکن
حاال که نگاه میکنیم میبینیم چه عرض کنم میبینیم طوری بوده که پر
منافاتی با آنچه ما خیال میکردهایم نداشته است .همچنین چهبسیار مردم
امروز هستند که داخل کفارند ،داخل مشرکینند ،هیاکل شیاطینند ،راه هم
میروند در میان مردم ملقب به لقب موالنا هم هستند ،سرکارآقا هم به او
میگویند و حرف هم که میزند صداش را باریک میکند و ناله میکند.
دیگر گاهی تحریرش هم میدهد که یعنی از بس که نماز کردهام ضعیف
شدهام ،قوت حرفزدن ندارم .تعارف هم با مردم خیلی میکند لکن شیطانی
است از شیاطین ،که باید از او پناه برد به خدا .واهلل آن چاهی که سرش باز
است فضیلت دارد بر آن چاهی که سرش را به خاشاک بستهاند و خاک نرم
بر سر آن ریختهاند و تو خبر نداری و نمیدانی ،تا پا میگذاری تو را به اسفل
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درک جهنم میفرستد .یهودی خیلی به از این آقا است ،نصرانی خیلی به از
این آقا است ،مجوسی خیلی بهتر از این است .آنها چاه هستند لکن چاه سر
باز است ،هیچکس گول آنها را نمیخورد .لکن این مشرک است به خداوند
عالم ،به این دلیل که ببین چگونه پیشش که میروی القای کفری به تو
میکند القای عداوت و کینهای به اولیای خدا به تو میکند .میخواهد به
طور مالیم و نرم تو را منصرف کند از حدود خدا ،به نرمی میخواهد تو را
منصرف کند از والیت اولیای خدا و عداوت اعدای خدا .ایمان تو را از
دستت گرفته و تو خبر نداری ،یکدفعه خبردار میشوی که از مغز ،رفتی به
چاه و افتادی در قعر جهنم و کافر شدی.
باری ،این کیفیت عقل و جهل بود که عرض کردم .آن عقل روحاالیمان
است و حیات خالص است و آن جهل موت است .کدام مرگ از نادانی و
نافهمی باالتر؟ و از اینکه انسان احساس درد نکند ،باالتر؟ پس بنابراین جهل
موت است و عقل حیات است.
و حاال بیاییم ببینیم آن عقل از کجا آمده ،آن جهل از کجا آمده؟ اما آن عقل،
آنچه از اخبار آلمحمد علیهم السالم برمیآید از نور محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهماجمعین آفریده شده .خداوند عالم عقل را از نور محمد
صلی اهلل علیه و آله و از نور آل اطهار او آفریده است صلواتاهلل علیهماجمعین
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و جهل را خداوند از سایه آن خبیث اول و خبیث دوم و خبیث سوم و روسای
ضاللت آفریده است و تو میدانی که اگر چوبی کجی در برابر آفتاب بداری،
سایه آن سایه کجی خواهد بود و اگر چوبی مستقیمی در برابر آفتاب بداری،
سایه آن سایه مستقیمی خواهد شد .اگر به هیئت انسانی باشد سایه او به
هیئت انسانی خواهد بود ،اگر حیوانی باشد سایه او به هیئت حیوانی خواهد
بود .پس اگر این را یافتی عرض میکنم که هیأت عقل بر هیأت محمد و
آلمحمد است صلواتاهلل علیهم چنانکه عکس آفتاب در آئینه گرد است چون
گردی آفتاب ،زرد است چون زردی آفتاب ،درخشان است چون درخشانی
آفتاب ،تابان است چون تابانی آفتاب .پس این عقل هم بر هیأت محمد و
آلمحمد است صلواتاهلل و سالمهعلیهم مسلما و چون به برهان ثابت کردیم
و تتمه بیان در دست است ،عرض میکنم که خداوند عالم روحاالیمان را از
سایه حسین بن علی بن ابیطالب آفریده و از نور او خلق شده ،پس هیأت
این عقل بر هیأت سیدالشهدا است علیه السالم چنانکه اگر سیدالشهدا
بایستد در برابر آئینه ،عکس او در آئینه بعینه سیدالشهدا میشود و حرکات
او در آئینه بعینه حرکات سیدالشهدا میشود .همچنین این عقل بعینه نور
سیدالشهدا است و سیدالشهدا است که در اینجا عکس انداخته از این جهت
خدا قسم یاد کرد و فرمود و عزتی و جاللی ماخلقت خلقا احب الی منک به
عزت و جالل خودم قسم که هیچ خلقی را خلق نکردم که محبوبتر از تو
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باشد در نزد من .چراکه تو نور محبوب منی و نور حبیب منی و ال حبیب اال
هو و اهله آیا این ضروری مسلمین نیست که محمد حبیب خدا است؟ آیا
ضروری مذهب شیعه نیست که حسین منی و انا من حسین پس حسین
محبوب خدا است و نور محبوب خدا هم محبوب خدا است .پس عقل
محبوب خدا است ،پس قسم یاد کرد خدا در وقتی که خطاب به عقل
میفرماید که من در میان انوار و آثار هیچ خلقی را دوستتر از تو نداشتم به
جهت آنکه تو بر هیأت حسین بن علی بن ابیطالبی و بر صفات و خصال
حسینی .برو توی آئینهخانه بایست نماز کن ،ببین جمیع آن صورتها که در
آئینهها است همه نماز میکنند .اگر تو رکوع کنی همه رکوع میکنند اگر
تو سجود کنی همه سجود میکنند .همچنین عقل که نور حسین است صفات
او ،خصال او ،حرکات او ،سکنات او بعینه حسین است .حتی آنکه اگر
بخواهیم ثابت میکنیم که در علم باطن ،نام او هم حسین است و حسین نام
نامی خود را به او داده .چه عجب میکنی از این؟ اگر روی کاغذ الف
بنویسی برابر آئینه بگیری ،توی آئینه هم الف است .اگر روی کاغذ ب
بنویسی برابر آئینه بگیری ،توی آئینه ب است .اگر روی کاغذ ابجد بنویسی
برابر آئینه بگیری توی آئینه عکس ابجد است ،اگر زید بنویسی توی آئینه
عکس زید است ،اگر عمرو بنویسی توی آئینه عکس عمرو است .عقل هم
چون عکس حسین است و نور حسین است ،پس حسین است و حسین اسم
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خود را به او انعام فرموده .پس این عقل در مقام باطن حسین است و غیر آن
بزرگوار هم هست .ببین این همه حسیننام در دنیا هست و همه هم غیر
سیدالشهدایند ،همچنین این عقل هم نامش حسین بن علی بن ابیطالب شده
و غیر آن شاخصی است که در خارج است ،غیر ذات حسین بن علی بن
ابیطالب است .همچنین آن جهلی که آن شیطان بزرگ باشد ،سایه آن دومی
است که برابر آفتاب او ایستاده .حاال این که سایه شد برای او پس نام خبیث
خود را هم به او میدهد .پس این جهل هم عمر خطاب اسمش میشود ،دارد
راه میرود .همین جهل ابوبکر است ،همین جهل عمر است ،همین جهل
یزید بن معاویه است ،همین روسای ضاللت ،همین ضالین از طریقه حق
است که آمده مسمی به اسم اینها شده .میبینی حرکاتش ،سکناتش،
شهوتش ،غضبش ،میلش ،طبیعتش ،همهچیزش مثل یزید بن معاویه است.
پس بعد از آنی که آن عقل بر هیأت حسین شد و دیدی به دلیل و برهان و
دانستی که عقل بر هیأت حسین باید باشد و آن جهل را هم دانستی که باید
بر هیأت یزید بن معاویه باشد در صفاتش ،حرکاتش ،افعالش ،احوالش،
اقوالش ،خباثتش ،نجاستش ،همه مانند یزید باشد .عقل هم باید از آن طرف
مانند حسین باشد ،در همه صفات خوب .حاال این حسین شد ،لکن حسین
تو است و حسین برای تو است ،یعنی این بدن تو اگر بدنی است طیب ،این
حسین خلیفه آن حسین است در مملکت بدن تو ،حسین این را نایب قرار
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میدهد در مملکت تو و امر و نهی خود را آن حسین به این حسین میگوید
بکن و این حسین احکام او را در مملکت بدن جاری میکند و آن جهل هم
خلیفه و نایبالحکومه آن عمر خطاب است و او را میفرستد در این مملکت
و مملکت را به این میسپارد و جمیع فسق و فجور و امر به معاصی همه به
امر این نایبالحکومه میباید باشد .آیا شما نشنیدهاید که در تحت
روحالقدس مالئکه بسیاری هستند به عددی که خدا میداند و جمیع آن
مالئکه اسمشان روحالقدس است ،روحالقدسهای جزئی .به هر حال ،آن
جهل نایب است از آن خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم و آن یزید بزرگ
در این مملکت حاکم میشود و امر و نهی او به این نایبالحکومه در این
مملکت جاری میشود .پس بنابراین این بدن خانهای است ،شهری است که
این دو میخواهند تسخیر کنند این شهر را و مقام سینه مقام محاربه این دو
لشکر است .پس این بدن بعینه به منزله زمین کربال است از برای این حسین
و از برای این یزید .پس این سینه و این بدن به منزله زمین کربال است و این
قشون حسین صلواتاهلل علیه در این زمین کربال میبینی که میایستند و
دعوت میکنند مردم را به سوی خدا ،به سوی خیرات و مبرات از برای
هدایت اهل کوفه و این بدن کوفه است و این دل در نزدیک کوفه و عراق
است .پس اهل عراق او را میطلبند و او میآید به این عراق و میایستد در
زمین کربال و صف میکشند و دعوت میکنند مردم را به خیرات .از این
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طرف عمرسعد ملعون جهل و قشون شیطان بزرگ در طرف مقابل صف
میکشند ،در طرف مقابل حضرت سیدالشهدا صف میبندند و میایستند که
قشون حق است .مگر تو در زیارت جامعه نخواندهای که الحق معکم و
فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه همه حق از ایشان است ،همه باطل
از اعدای ایشان است .آیا نشنیدهای فرمودهاند نحن اصل کل خیر و من
فروعنا کل بر واهلل همین است بعینه همین است که عرض میکنم .این
حسینی که از جانب حسین بزرگ آمده اسمش هم حسین است چنانکه آن
مالئکهای که در تحت ملکالموتند ،همه ملکالموتند و از جانب
ملکالموت بزرگند .مثل اینکه این سربازها همه سربازند ،کوچکی سرباز
است و بزرگی هم سرباز است ،همه سربازند ،به همه سرباز میگویند.
همینطور مالئکهای که در تحت ملکالموت و تابع ملکالموتند همه
اسمشان ملکالموت است مثل اینکه اعوان روحالقدس همه اسمشان
روحالقدس است .همچنین این حسینهایی که در اطراف عالم در این بدنها
هستند ،همه حسین بن علی بن ابیطالب هستندنهایت آن حسین بزرگ بوده
و اینها حسینهای کوچکند و همچنین آن یزید بزرگ بوده که محاربه کرده
با حضرت سیدالشهدا ،در مملکت بدن تو هم خدا آیت او را آفریده ،یزید
بزرگی آفریده و یزید کوچکی آفریده ،حسین کوچکی آفریده و حسین
بزرگی و در صحرای کربالی دل ،همان دعوا است .وقتی میبینی صفوف
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قتال از دو طرف کشیده شده ،میبینی یکی از اهل آن دو صف میگوید
فحش ندهید ای اهل مملکت ،خدا راضی نیست و این از قشون سیدالشهدا
است .و از آن طرف یکی از قشون ابنسعد میگوید فحش بده ،تو ایستادهای
آن فحش به تو بدهد ،مگر تو کمتر از اویی؟ یکی هم توی سرش بزن .این
حرفها را که میزند حاال بگو ببینم تو این میانه چکاره خواهی بود؟ واهلل
هیچکس ترجیح نمیدهد جانب عقل و جانب قشون عقل را مگر از اعوان و
انصار سیدالشهدا باشد .جمیع آنها اهل خیر و نور میباشند ،هرکه اهل خیر
و نور میباشد تابع سیدالشهدا میشود ،همین خیر را که میکنی تابع
سیدالشهدا شدهای ،متابعت سیدالشهدا که کردی نصرت سیدالشهدا
کردهای و همین یاری ایشان است .آیا نیست که ائمه فرمودهاند اعینونا بورع
و اجتهاد یاری کنید ما را به عبادتکردن .پس نصرت حسین به این است
که تو عبادت کنی و بندگی کنی .حاال اگر تو عبادت کردی ،اعمال خیر را
مرتکب شدی نصرت حسین را کردهای و از قشون سیدالشهدایی و محشور
میشوی روز قیامت در زمره شهدای با حسین ،با شهدای در رکاب آن
حضرت محشور میشوی .تعجب مکن از این ،خدا در قرآن میفرماید
هرکس از مومنان در فراشش بمیرد شهید مرده است ،مومن شهید است
اگرچه در فراشش بمیرد .اگر ما شهیدیم که آن هم آقای شهدا است؟ پس ما
شهیدیم و در رکاب آن حضرت شهید شدهایم .و هرگاه نعوذباهلل ـ از این
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پشت آدم به هم میلرزد .کدام یک از ما و شما است که مرتکب معصیت
نشدهایم هرگاه نعوذباهلل حمایت کردیم یزید جهل را و نصرت کردیم
شیطان را و حمایت کردیم او را و آن ملک را بیرون کردیم از مملکت دل،
هرگاه چنین کردیم ،چه بگویم که زبانم نمیگردد ،هرکس چنین بکند مانند
کسی است که تیر بر روی سیدالشهدا زده باشد ،تیر به اصحاب سیدالشهدا
زده باشد .پس ببین چه بایدت کرد ،تا نمردهای ،تا کشته نشدهای در این
میدان فکری به حال خود کن «یک دم به خود آی و ببین چه کسی» ببین
آیا از اعوان سیدالشهدایی یا از اعوان دشمنان خدایی .چه مالمت میکنند این
روضهخوانها عمرسعد را که از برای رضای عبیداهلل زیاد با پسر پیغمبر جنگ
میکرد؟ بگو ببینم آیا این غیبتی که میکنی رضای عبیداهلل زیاد در آن است
یا رضای حسین؟ اگر بگویی حسین راضی به معاصی است که دروغ
گفتهای ،حسین راضی به معاصی نیست .البد باید بگویی رضای اعدای خدا
در آن است .اگر رضای اعدای خدا است که خاک بر سر ما ،چه بگویم؟
اگر رضای اعدای خدا است پس ما هم رضای اعداءاهلل را بر رضای حسین
ترجیح دادهایم .پس خوشا به حال آن کس که سعادت او را یاری کند و بعد
از آنی که صفوف قتال از طرفین آراسته شده و عقل آمده در میان میدان
ایستاده باشد مانند حر بن یزید ریاحی بیاید و رضای حسین را بر رضای
عبیداهلل زیاد اختیار کرده باشد .بعد از آنی که حسین آمد در میان معرکه قتال
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و ندا در داد به طوری که همه شنیدند فرمودند شما را به خدا میخوانم آیا
میدانید من فرزند رسول خدایم ،چنانکه در این میدان دل ،عقل هم ایستاده
و فریاد میکند ای قوم شما را به خدا میخوانم آیا وفا بهتر است یا بیوفایی؟
آیا راستی بهتر است یا دروغ؟ یعنی آیا میدانید من فرزند رسول خدایم و از
نور عقل هستم چنانچه آن قوم گفتند اللهم نعم اینجا هم همه تصدیق دارند
که وفا خوب است .خاک بر سر ماها که همه اینها را از عقل میشنویم اللهم
نعم هم میگوییم ،میدانیم حق با عقل است .چه بگویم رویم سیاه است،
فرمود شما را به خدا میخوانم آیا میدانید که علی بن ابیطالب که ساقی
حوض کوثر است پدر من است؟ عرض کردند اللهم بلی .فرمود شما را به
خدا آیا میدانید که خدیجه که اول زنی بود که اسالم آورد جده من است؟
گفتند بلی .فرمود آیا میدانید حمزه سیدالشهدا عموی پدر من است؟ عرض
کردند اللهم بلی .فرمود شما را به خدا آیا میدانید جعفر عموی من است که
در بهشت با مالئکه پرواز میکند؟ عرض کردند بلی .فرمود آیا میدانید این
شمشیر رسولخدا است که بر کمر من است؟ عرض کردند بلی .همچنین
فرمود آیا میدانید این عمامه رسولخدا است که بر سر من است؟ همه را
گفتند اللهم بلی .فرمود اگر اینها را همه را میدانید فبم تستحلون دمی پس
به چه سبب خون مرا حالل شمردهاید؟ همچنین در کربالی دل هم این عقل
به شما میگوید آیا نه این است که دنیای شما را من آباد کردهام؟ آیا نه این
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است که آخرت شما را من تعمیر کردهام؟ آیا نه این است که جمیع مکاسب
شما و صنایع شما را من باید به شما بیاموزم؟ جمیع خیر و شر دنیا و آخرت
شما را من به شما تعلیم کنم؟ و ما هم میگوییم چرا میدانیم ،حق با تو
است .عقل میگوید اگر میدانید فبم تستحلون اذای؟ چرا مرا از ملک خود
بیرون میکنید؟ چرا حمایت نمیکنید قشون مرا؟
باری ،بعد از اینکه حضرت اینها را فرمودند اعدا در جواب گفتند که اینها
همه را گفتی راست است لکن «نحن غیر تارکیک حتی تذوق الموت» ما
دست از تو برنمیداریم تا شربت مرگ را بچشی .حضرت امامحسین مأیوس
شد از آن قوم دید خیری در آنها نیست آنوقت دست مبارک بر ریش مبارک
خود گرفت ،یعنی این ریش در پیش خداوند حرمت عظیم عظیم عظیمی
دارد و پنجاهوهشت سال یا پنجاهوهفت سال از عمر شریفش گذشته بود و
ریش مبارکش را به وسمه رنگ کرده بود اگر نه ریش مبارکش سفید شده
بود .دست بر آن ریش مبارک گرفت و فرمود شدید شد غضب خدا بر یهود
وقتی عزیر را پسر خدا گرفتند ،شدید شد غضب خدا بر نصاری وقتی مسیح
را پسر خدا گرفتند ،شدید شد غضب خدا بر گروهی که آتش پرستیدند،
شدید شد غضب خدا بر آن قومیکه پیغمبر خود را کشتند ،رسولخدا را
شهید کردند .این را شما بدانید که معصوم از دنیا نمیرود مگر به زهری یا
صفحه | 472

کشتنی به جهت اینکه بنیه معصوم بنیهای است که به این آفات زمان در او
فتوری پیدا نمیشود و حضرت پیغمبر را دختر آن اولی و دختر آن دومی ،دو
دفعه زهر خورانیده بودند .هر ساله عود میکرد و عود میکرد تا آخر از اثر
همان زهر شهید شد.
باری ،حضرت سیدالشهدا فرمود شدید شد غضب خدا بر قومی که پیغمبر
خود را کشتند ،شدید خواهد شد غضب خدا بر قومی که پسر پیغمبر خود را
میکشند .این حرفها را که زد کسی از آن قوم این سخنان در قلبش اثر نکرد
مگر حر .چون حر در قلب او ایمان بود و اصل طینت او طینت ایمان بود و
اهل ایمان بود ،قلبش از جا کنده شد .ماها هم هرگاه مومن باشیم و از
ناصران سیدالشهدا باشیم وقتی برهانهای عقل برای ما آمد ،میباید ناصر و
معین عقل باشیم و اگر هر برهانی از برهانهای عقل را که برای ما میآورند
ما نمیپسندیم ،پس بدان که از یاوران عقل نیستیم .پس دل حر از جا کنده
شد و دست بر سر خود گذارد و میگفت «اللهم الیک انیب فقدارعبت قلوب
اولیائک و اهل بیت نبیک» خدایا من به سوی تو بازگشت میکنم ،توبه مرا
بپذیر که من دل اولیای تو را و دل اهل بیت پیغمبر تو را به درد آوردهام .عمر
خود را مرتد بودهام و کافر بودهام ،از ناصران یزید بودهام ،به حرب حسین
حجت خدا آمدهام و معلوم است که این کفر است .کدام کفر از این باالتر؟
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پس حر کافر بود و ما به امید خدا و به فضل این بزرگوار امیدواریم که کافر
نباشیم ،در مدت عمر خود کافر نبودهایم .حاال که کافر نبودهایم اگر توبه
آن را که کافر بود بپذیرند ،آیا توبه تو را نمیپذیرند؟ و به همین حالت آمد
پیش سیدالشهدا عرض کرد «هل لی من توبه؟» یعنی آیا برای من توبهای
هست؟ یعنی آدمی که در اسالم مرتد شده ،اگر حاال توبه کند توبه او نفع
میکند به او؟ به حکم پیغمبر اگر مرتد از اسالم توبه کند از او میپذیرند؟
فرمود نعم تاب اهلل علیک بلی ای حر خدا توبه تو را قبول میکند .حر پیاده
شد عرض کرد من سواره بودم سر راه بر تو گرفتم ،حاال مرخصم کن که
چنانکه اول کسی که جلو تو را گرفت من بودم ،میخواهم اول کسی هم
که جان فدای تو کرد من باشم .و ظاهر این است که نه این بود که حر اول
فدایی بود ،بلکه حر اول فدایی بود که رفت به میدان واال وقتی که صفوف
قتال آراسته شده بود عمرسعد به جهت استرضای ابنزیاد به صاحب علم
گفت بیا و آمد در زیر علم ایستاد و تیری انداخت به جانب قشون حضرت.
گفت ای قوم شاهد باشید که اول کسی که تیر زد به جانب حسین بن علی
من بودم .بعد از آن جمیع قشون او ،یعنی آنهایی که در صف اول ایستاده
بودند و نزدیکتر بودند و ممکنشان بود تیر بزنند جمیعا تیرها را به جانب
قشون آن حضرت انداختند و بدون مقدمه قشون آن حضرت را تیرباران کردند
و در این تیرباران پنجاهنفر از قشون حسین افتادند .بعد از این حکایت ،اول
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کسی که به میدان رفت این حر بود .رفت پیش عمرسعد گفت تو با این مرد
مقاتله میکنی؟ گفت چنان مقاتله کنم که سرها از بدنها بیفتد ،دستها جدا
شود.
باری ،مقصود این بود که حر نه این است که اول کسی بود که کشته شد،
بلکه در آن تیرباران جمعی کثیر از اصحاب آن حضرت شهید شدند .بلی اول
کسی که رفت به میدان و به طور دعوا رفت و کشته شد حر بود .باری ،به
میدان رفت ،هجدهنفر از آنها را به درک اسفل فرستاد تا اینکه دور او را
گرفتند و او را شهید کردند .حسین صلواتاهلل علیه بر سر او آمد و برای او
مرثیه خواند:
لنعم الحر حر بنی الریاح
صبور عند مختلف الرماح

لنعم الحر اذ نادی حسینا
فجاد بنفسه عند الصیاح
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حاال بیاییم ببینیم حاصل این حرفها چه شد .حاال ما ،در میدان کربالی خود
ایستادهایم ،خوب است بیاییم همچو کاری بکنیم که حر کرد .این را
میدانیم که در مدت عمر خود در نصرت ابنزیاد خود چقدر کوشش
کردهایم و سر راه بر سیدالشهدای ما که عقل است گرفتهایم .پس حاال بیا
ما و تو همانطور مثل حر ،دست بر سر گذاریم و رو به سیدالشهدا کنیم و
عزم کنیم که دیگر مرتکب معاصی نشویم و یاری قشون ابنزیاد خودمان را
نکنیم و از آنچه کردهایم نادم و پشیمان شویم و اگر نادم و پشیمان شدیم و
واقعا توبه کردیم و بازگشت کردیم البته سیدالشهدا به ما مهربان میشود و
بر ما ترحم میکند .پس میگوییم با روهای سیاه استغفر اهلل الذی ال اله اال
هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذوالجالل و االکرام من جمیع جرمی و ظلمی
و اسرافی علی نفسی و اتوب الیه و بعد از اینکه استغفار کردیم و نادم و
پشیمان شدیم و از لشکر ابنزیاد جهل پا بیرون گذاردیم میرویم رو به
آلمحمد علیهم السالم و بر ایشان صلوات میفرستیم ،پس میگوییم
صلواتاهلل و صلوات مالئکته و انبیائه و رسله و جمیع خلقه علی محمد و
آلمحمد و السالم علیه و علیهم و رحمه اهلل و برکاته.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه هشتم سهشنبه  28 /محرمالحرام  1286 /هـ ق»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
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در تفسیر این آیه شریفه در ایام گذشته سخن در معنی حیات بود و عرض
کردم که حیات دنیوی و حیات اخروی جمیعا از وجود مبارک سیدالشهدا
صلواتاهلل و سالمهعلیه ناشی شده و عرش خداوند عالم که چهار رکن دارد،
ـ رکن خلق و رکن رزق و رکن حیات و رکن موت عرض کردم حامل
رکن حیات وجود مبارک سیدالشهدا است صلواتاهلل و سالمهعلیه ولکن
عرض کردم که مسائل بسیار است و در یکروز یکمسأله را نمیتوان به
طور کمال بیان کرد ،از هر مسأله یکگوشهاش گفته میشود و مسائل ناقص
میماند ،مدتهای مدید میخواهد که هر مسأله را بهطور بسط و بهطور کمال
عرض کنم و این ایام وقت کم است وانگهی که بنای این ایام بر مصیبت
سیدالشهدا است صلواتاهلل و سالمهعلیه .پس مطالب را بهطور کمال
نمیتوان بیان کرد.
باری ،بعضی از بیان آنچه گذشته مطالبی است که باید عرض شود لکن شما
به تمام قلب خود متوجه باشید تا آنکه انشاءاهلل حقیقت آن مسأله را دریابید.
و عرض کردم که محض شنیدن نباشد و حجت خدا به این حرفها بر شما
تمام میشود و عذر شما در نزد خدا منقطع میشود و استحقاق عذاب زیاده
میشود؛ و هرگاه عمل کنید به آنچه میگویم سبب نجات شما میشود .پس
عرض میکنم خداوند عالم جلشأنه ،ـ لکن همچو درست ملتفت باشید از
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ابتدای مسأله و ببینید درجه به درجه چه ثمر میکند خداوند عالم جلشأنه
نوری است که در او هیچ ظلمت نیست و کمالی است که در او هیچ نقصان
نیست .خداوند عالم خیری است که در او هیچ شر نیست ،همچنین پایندگی
و دوامی است که برای او انقطاع و زوال نیست و تغیر و تبدل در ذات خداوند
عالم راه نمییابد .پس هرکس که به این خدا نزدیک شود یا به این خدا رو
کند نورانی میشود و کامل میشود و خیر میشود و پاینده و دائم خواهد
شد به جهت آنکه خدا چنین است .نمیبینی رو به آفتاب که میکنی نورانی
میشوی ،به جهت این است که آفتاب نورانی است .رو به هر چیز کاملی
که بکنی صفت کمال او در تو پیدا میشود .مجاور مشک اگر بشوی بوی
مشک در تو پیدا میشود ،اگر با چیز گندیده مجاور شوی گندیده میشوی،
مجاور عالم میشوی علم در تو پیدا میشود ،مجاور جاهل بشوی جهل تو
زیاد میشود .از این جهت گفتهاند که هرکس را که نمیشناسی و نمیدانی
چه کاره است نگاه کن ببین مجاور کیست و محشور با کیست .معاشرت
با چگونه اشخاصی دارد ،با هرگونه اشخاص که معاشرت دارد از جنس آنها
است .همچنین هرکس رو به خدا کرد و به سوی خدا گام برداشت و تقرب
به خدا پیدا کرد نورانی میشود ،کامل میشود ،پاینده و خیر میشود .و
هرگاه از خدایی که صفتش این بود دور شد و پشت به خدا کرد ظلمانی
میشود و شر میشود ،ناقص میشود ،زایل میشود ،پست میشود .کماالت
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در پیش خدا است همینکه از مبدء کماالت دور شدی جمیع کماالت از تو
مفقود میشود چنانکه هرگاه پشت به چراغ کردی به هر قدمی که دور شدی
ظلمت در تو زیاد میشود و نور کم میشود تا اینکه بکلی نور تمام میشود،
سرتاپا ظلمت خالص خواهی شد و تو میدانی که اهلل نور السموات و االرض
هرکس رو به نور کرد نورانی میشود ،هرکس رو به ظلمت کرد ظلمانی
میشود و این مسأله داخل محتوماتی است که تخلف نخواهد کرد ،در ملک
خدا قرار نداده کسی رو به نور برود و ظلمانی بشود یا رو به ظلمت برود و
نورانی بشود .این ممکن نیست ،قرار نداده خدا همچو چیزی.
بعد از آنی که دانستی که این حکم تخلف نمیکند اینهایی که من میگویم
از اینها دل مومن آتش میگیرد اگر بفهمد .و اگر غافل باشد و به هیچوجه
من الوجوه دل ندهد ،یا از این گوش بشنود و از آن گوش بیرون کند که هیچ
فایده ندارد .چون این حتم بود و خداوند حتم فرموده بود و میدانست که
دیگر این به هیچ قسم معالجهپذیر نیست در ملک او ،پس از این جهت خدای
روف رحیم فرستاد به سوی خلق پیغمبرانی و حجتهایی که خبر دهند خلق
را به اسباب قرب و به اسباب توجه به خدا که چگونه اعمال را اگر بکنی
ساعت به ساعت رو به خدا میروی و نزدیک به خدا میشوی و چگونه
اعمال است که اگر آن اعمال را بکنی ساعت به ساعت از خدا دور میشوی.
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از راه رأفت و رحمت خود پیغمبرانی فرستاد و مردم را به این دو گونه عمل
خبر داد و مردم را امر کردند پیغمبران به آن صفتهایی که اگر آنها را
بجابیاوری سبب کمال تو است ،سبب دوام تو است ،سبب حیات ابدی تو
است و نهی کردند خلق را از صفاتی که سبب نقص ایشان و فنا و زوال و
ضرر و شر ایشان است .حاال باید ممنون این پیغمبران بود که ما را هدایت
کردهاند به سوی این دو امر .نه اینکه منتی به سر پیغمبران داشته باشیم که ما
به شما ایمان آوردهایم ،یا غنج و داللی که ما اطاعت شما را کردهایم ،هی
ناز بکنیم بر آنها که ما اطاعت شما را کردهایم .بله دیشب بیدار شدم نماز
کردم ،امروز قرآن خواندم و توقعمان حاال این است که بسیار ممنون و
شرمنده ما باشند .نهخیر همچو نیست ،ممنون ما نباید باشند یمنون علیک
اناسلموا قل التمنوا علی اسالمکم بل اهلل یمن علیکم ان هدیکم لالیمان ان
کنتم صادقین اگر راست بگویید که ایمان آورده باشید خدا منت بر شما
گذارده که شما را به ایمان هدایت کرده .خدا منت بر سر شما و ما دارد که
راه خیر و شر را به ما و شما نمود .این یک مقدمه ،این مقدمه را ضبط کنید
و داشته باشید تا باقیش را عرض کنم.
مقدمه دیگر و آن مسألهای است بسیار شریف و آن این است که خداوند
عالم ذاتی است که تغیر و تبدل در او نیست .صحتی پس از مرضی برای او
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نیست ،مرضی پس از صحتی برای او نیست ،غمی پس از سروری و سروری
پس از غمی برای او نیست ،رضایی پس از غضبی و غضبی پس از رضایی
برای او نیست ،میلی پس از کراهتی و کراهتی پس از میلی برای او نیست .از
برای ذات خدا اینگونه تغیرات و تبدالت نیست به جهت آنکه تغیر و تبدل
از خصلتهای مخلوقات است .مخلوقات از حالی به حالی میگردند و حالی
تازه در ایشان پیدا میشود و در خداوند عالم چیزی تازه پیدا نمیشود و در
خدا انقالب و تغیر و تبدل راه ندارد .پس در ذات خدا رضایی و غضبی
نیست .آنچه شنیدهاید که خدا راضی شد از فالن و رضیاهللعنه ،یا خدا بر
فالن قوم غضب کرد و سخط کرد ،معنی آن را باید فهمید .ذات خداوند
عالم نه این است که به هیجان بیاید و خون دلش به جوش آید و کجخلق
شود و نه این است که بلغم او به هیجان میآید و مسرور میشود .خدا
تغیرپذیر نیست لکن خداوند عالم قراری داده و آن این است که چنانچه خدا
در دنیا دردها آفریده و برای معالجه آنها دواها و عقاقیر خلق کرده عقاقیر
یعنی دواها چنانچه عقاقیر و دواها را خلق کرده و در آنها اثرها قرار داده مثال
خلق کرده ریوندی برای آن اثر اسهال است و مسهل است و همچنین خدا
برای عنبالثعلب که این روناس باشد خاصیتی قرار داده ،خاصیت او را نضج
قرار داده ،منضج اخالط است در مزاج انسانی .بنفشه را سرد آفریده ،دارچینی
را گرم آفریده و در مزاج انسانی گرمی میدهد .همچنین از برای حرکات و
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سکنات خدا آثار قرار داده مثل این دواها .نمیبینی اثر خود را از کوه
انداختن ،خوردشدن دست و پا و کله قرار داده؟ اثر اینکه حرکت نامالیم
نکنی این قرار داده که بدن تو راحت بشود ،خستگی از بدن تو زایل بشود؟
بلکه خدا در جمیع اقوال خاصیتی قرار داده مثال اگر برادر تو ،تو را صدا
بکند بگویی جانم اثری دارد که او مهربان میشود .اگر تا صدا زد بگویی
زهرمار ،اثر این این است که کجخلق بشود؛ خاصیت این لفظ این است.
پشت سر کسی که غیبت کردی اثرش این است که از تو برنجد ،مداحی او
را که کردی خاصیت این این است که از تو خوشحال شود .اینها اثر اقوال
است .همچنین برای جمیع احوال آثاری است مثال شخص سخیطبعی اگر
باشی مردم بالطبع تو را دوست میدارند و همینکه شخص خسیس و لئیم
شد قوم و خویش ،آشنا و بیگانه ،همه بالطبع از او منزجر میشوند و همچنین
برای افعال خاصیتها و اثرها است .خاصیت این افعال این است ،خاصیت آن
افعال آن است .اینها را به طور مثل گفتم .خداوند عالم از برای جمیع اقوال،
برای جمیع احوال ،برای جمیع افعال خاصیتها قرار داده و این خاصیتها الزم
اینها است .بعضی این اعمال هستند باعث اثرهای بدند و بعضی عملها هستند
که باعث اثرهای خوبند .هرکس در دار دنیا این اعمال را کرد آن اعمال آن
اثرهای خوب را دارد مانند کسی که میرود تریاق میخورد ،تریاق که خورد
اثر تریاق در بدن او پیدا میشود و اثر تریاق نجات از زهر است و آنانی که
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افعال بد را مرتکب میشوند آثار قبیحه و ضررناک را مرتکب میشوند ،آن
ضررها و آن خسارتها به ایشان میرسد حکما ،خدا این آثار را قرار داده و
نظم عالم بر این است .بنا نیست فلفل را از حرارتش بیندازند ،این حرارت
اثر این است .بنا نیست این بنفشه را از سردی بیندازند ،این اثری است که
خدا برای این قرار داده .اگر زهرمار خوردی و تو را کشت مالمت مکن
کسی را ،خودت را مالمت کن که زهرمار خوردی .و اگر تریاق خوردی
حمد کن خدا را که تریاق آفریده ،تو را توفیق داده که آن را بخوری و زهر
جانگداز را به آن از تن خود بیرون کنی .اثر این این است و اثر آن آن است.
همچنین جمیع این اعمالی که هست آثار خیر برای آن هست .حاال بگو ببینم
تدبر کن ،تفکر کن ،بگو ببینم آن خیرها نعمت خدا هست یا نعمت خدا
نیست؟ شک نیست که آثار خیر نعمت خدا است ،جمیع آثار خیر نعمتهای
خدا است .پس چون جمیع آثار خیر نعمتهای خدا است به هرکس آن نعمتها
رسید به رضای خدا رسیده و در رضای خدا مغمور شده .آثار خیر رحمت
خدا است به هرکس آثار خیر رسید گفته میشود که خدا از او راضی شد،
گفته میشود که خدا به او نعمت داد .و آن آثار شر هم آیا نه این است که
شخص از آنها متألم میشود؟ حاال که شخص از آنها متألم میشود اسم آنها
غضب خدا است و آن آسیبهایی که خدا به تو رسانیده .پس گفته میشود آثار
بد پاداش اعمال بد است و آثار نیک پاداش اعمال نیک است این است که
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من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره پس چقدر شما
تمنی میکنید؟! تمنی آن آرزوهای باطل است که شخص نکشته میخواهد
بدرود که انشاءاهلل امسال بیابان لنگر صد خروار گندم به من میدهد .تو که
چیزی در این بیابان نکشتهای ،تو که آب ندادهای .آب نداری ،زمین نداری،
چه میخواهی بدروی؟ لیس بامانیکم و ال امانی اهل الکتاب من یعمل سوء
یجز به به حسب آرزوهای باطل شما نیست ،هرکس بد میکند پاداش بد
میبیند.
یکپاره جهال میگویند مسئلهای و در ذهن جهال دیگر شبهه میاندازند.
حتی آنکه بسیاری از علمایی که از آلمحمد اخذ نکردهاند در آن درماندهاند
و به آن واسطه از دین خود برگشتهاند و آن این است که میگویند این بنده
ضعیف ذلیل بیعرضه سیسال تقصیر کرده است ،چرا باید عذاب ابدی
بکشد؟ چرا باید خدای به آن عظمت و جاللت اعتنا به این بنده ضعیف بکند
که مثال پاش را کج گذاشته و او را ابدا عذاب کند؟ و به این واسطه از دین
برگشتند و عذاب را منقطع گرفتند .گفتند این از عدالت نیست ،نهایتش این
بنده سیسال تقصیر کرده و او را ابدا عذاب کنند؟! خیالشان میرسد که این
شخص که معصیت کرد ،خدا آنجا کجخلق میشود ،رگهای گردن او سیخ
میشود و رنگش قرمز میشود و خون دلش به جوش میآید .مالئکه را امر
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میکند که بگیرید و او را در جهنم بیندازید .آنوقت میگوید خدا رحم به
من نمیکند! خیر ،اینها نامربوط است ،مزخرف است .میخواهی ببینی
چگونه نامربوط است؟ تو یک آن چشم خود را بکن ،صد سال دیگر اگر
زنده باشی کوری .این اثر چشمکندن کوری است تو در یک آن چشم خود
را کور کردی حاال اگر صدسال هم عمر کنی باز کوری .پای خود را
بشکن ،خورد کن ،تا آخر عمرت پات شکسته است .حاال نه این است که
خدا کجخلق شده و پای این را شکسته؟ حاال بگوید خدایا من یکدقیقه
بیشتر پای خود را نشکستم ،تو چرا صدسال مرا عذاب کردی و مرا بیپا
کردی؟ اینها نامربوط است ،اینها مزخرفات است و این حرفها همه به جهت
این است که از آلمحمد اخذ نکردهاند و شبهه شده در ذهن ایشان و از
دینشان به این واسطه برگشتهاند .پنداشتهاند که عذاب منقطع است از آن
جمله محیالدین بن عربی که با آن جاللت است در میان سنی اینطور
میگوید و آیات قرآن را همه را تأویل میکند .میگوید جهنم هست و در
جهنم مخلد هستند لکن بر ایشان گلستان میشود و نفهمیدهاند آیات
آلمحمد را .خدا کجخلق نمیشود از کسی بلکه عدل خدا همین است که
فلفل را گرم آفریده ،به تو فرموده اگر فلفل خوردی گرمی تو را میگیرد.
همچنین بنفشه را سرد آفریده ،به تو فرموده اگر بنفشه را خوردی سردی تو
را میگیرد .به تو دستی داده و توانایی داده ،زهری آفریده تو را داللت کرده
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که این زهر است .تریاق آفریده تو را داللت کرده که این نجات است.
همچنین تو را هم قدرت داده ،مکنت داده ،عقل داده فرموده میخواهی این
را بخوری تو را هالک میکند .حاال اگر زهر خوردی و هالک شدی و تو
را کشت ،واهلل خودت به خودت خیانت کردهای ،خودت به خودت ظلم
کردهای ان اهلل الیظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون مردم خود به
خود ظلم میکنند .و دار غضب و رضا را به تو نمودهاند ،باب هر دو را
مفتوح کردهاند و تو را داللت کردهاند .مثلش را میخواهی حرفها به ظاهر
پریشان مینماید لکن موتلف است میخواهی ببینی ما چطور مردمی هستیم؟
دستی رشوه میدهیم که ما را بگذارید برویم در دار غضب خدا ،التماس
میکنی پول میدهی که دو ساعت بگذار ما برویم توی جهنم بسوزیم .یکی
دیگر میگوید من صدتومان دیگر میدهم این درستش است من اینجا بنشینم
او جهنم برود؟ من باالتر میدهم که من بروم جهنم! خیلی از این کارها
میکنیم و رشوهها میدهیم ،میرنجیم اگر مومنی ما را منع کند که این راهی
که تو میخواهی راه جهنم است و اگر برود آن مومن اخالل بکند در رفتن
ما به جهنم از او میرنجیم و اسباب قتل او را و تضییع او را فراهم میآوریم.
میگوییم تو دشمن منی ،رفتی اسباب فراهم آوردی و مرا معزول کردی .من
میخواهم بروم جهنم ،تو آمدهای مانع میشوی ،اگر دست یافتم پوست از
سرت خواهم کند .ببین ما چقدر حماقت داریم ،چقدر این نفوس ما شقی
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است؟! عرض کردهام که هرگاه میخواهی آزمایش کنی خود را که مومنی
یا کافر ،ببین هرگاه از خیر خوشت میآید و از آمرین به خیر خوشت میآید
و از عملکنندگان به خیر خوشت میآید و از اسباب خیر خوشت میآید ،و
از آنطرف از شر و آمرین به شر و عملکنندگان به شر و اسباب شر بدت
میآید ،بشارت باد تو را که مومنی حقا و هرگاه برعکس اینی ،بشارت باد
تو را که کافری حقا.
پس خداوند عالم جلشأنه چنانکه عرض کردهام برای هر چیزی اثری قرار
داده .پس برای بسیاری از اعمال و اقوال و افعال و احوال آثار قرب خود را
قرار داده که انسان به خدا به آن اعمال و افعال و اقوال و احوال نزدیک
میشود و یکپاره اعمال و اقوال و احوال هست که اگر انسان آن کارها را
بکند از خدا به واسطه آن اعمال دور میشود .پس آثار اعمال بد در بعد از
خدا شد و آثار اعمال خیر در قرب به خدا شد و بس .از این جهت بهشت
دار قرب خدا شد و جهنم دار بعد خدا شد .جهنم در سجین و دوری از خدا
شد و بهشت در علیین و نزدیکی خدا شد .اینها را در دل جای دهید نه در
گوش خود بشنوید .قصد کنید اقال این یک ساعت را نیت خیر کنید .آیا
نمیخواهی در تمام عمر خود ،در این مدت شصتسال ،یکلمحهاش قصد
خیر داشته باشی؟ این لمحهای که اینجا نشستهای و میشنوی متذکر باش و
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حواست را جمع کن .تا وقت داری ،فرصت را غنیمت بشمار و اگر همین
یکساعت را هم نیت کنی که چنین باشم ثمر میکند .اگر مردم قرار
بگذارند در دلشان نیت خیر داشته باشند ،خوردهخورده به ظاهرشان اثر
میکند .چهبسیار کم است کسی ،بلکه نیست کسی که در دل او خیری
زیاد حرکت کند و به زبان او  ،دست او ،اعضا و جوارح او بروز نکند.
هرکس در دلش نیت خیر و اضمار خیر داشته باشد به دست او و چشم و
زبان او یکوقتی ظاهر خواهد شد و هرکس اضمار شر در دل کند ،در اعضا
و جوارح او یکوقتی بروز میکند حکما.
باری ،پس بعد از آنی که دانستید این دو مقدمه را و دانستید آثار اعمال
المحاله ظاهر خواهد شد ،و دانستید که بعضی اعمال هست که سبب بعد از
خدا میشود ،حاال عرض میکنم که از برای شما سهمرتبه است .سهمرتبه
خدا خلق کرده است :یکی مرتبه بدن ظاهری دنیایی شما است که با این
بدن دارید در این دنیا راه میروید و یکی مرتبه خیال و فکر شما است که با
آن فکر و خیال در عالم فکر و خیال راه میروید .آیا نمیبینی در خیال خود
میروی ،میآیی ،مینشینی ،گفتگو میکنی ،زن میگیری ،نکاح میکنی،
پادشاه میشوی ،دعوا میکنی ،فتح میکنی ،ملک آباد میکنی ،کارها
میکنی در عالم خیال خود و نعوذباهلل از این عالم خیال که چه عالم بدی
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است .عالم خیال هزار هزار هزار هزار تا آخر مجلس بگویم هزار هزار این
عالم خیال هزار هزار مرتبه از این عالم شلوغتر است و گندیدهتر و متعفنتر
و خرابتر است .عالم عجیبی است ،عالم غریبی است .در این دنیا چهبسیار
مردم را میبینی که در مجلس نشسته در کمال وقار ،معمم ،مردی است در
نهایت تمکین و وقار ،لکن در عالم خیال زنا میکند ،در خیال فالنزنکه
است و با او حرفها میزند و زنا میکند .میبینی موقر نشسته و در خیال دارد
لواط میکند ،معقول نشسته است در خیال دارد دزدی میکند ،در خیال
خود شراب میخورد ،قمار میکند ،سر فالن مومن را میبرد ،هیچکس هم
نمیبیند ،معقول هم نشسته است ،در ذهن خود دارد شراب میخورد ،معقول
نشسته .لکن اگر پرده از روی کارش برداشته شود گندش عالمی را
فرامیگیرد .و چهبسیار نادر است خیالی که به اعتدال باشد و با وقار و
تمکین باشد ،بسیار کم است ،یکی ،دویی اگر باشد باقی دیگر،
تنم در مسجد و دل در خرابات
نماز ناروا کردن حرام است
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تکبیر میگوید در نهایت خوبی ،تسبیح میگوید در نهایت خضوع ،رکوع
میکند ،سجود میکند با خضوع و خشوع هرچه تمامتر .الحمد میخواند
لکن توی ذهنش معلق میزند ،دزدی میکند ،زنا میکند ،لواط میکند،
شراب میخورد ،هرکار میخواهد میکند .یکدفعه میبینی گفت السالم
علیکم و رحمه اهلل و برکاته و نماز تمام میشود .مردمی که در بیرون بدن
اویند میبینند چقدر خاضع بود و خاضع بود موالنا چقدر با خضوع و خشوع
نماز کرد! لکن آنانی که از خیاالت مطلعند آنها میبینند توجه به خدا نکرد
در یکلمحه .جمیع آنچه مناجات کرد با شیطان بود ،جمیع آنچه مناجات
کرد با فالنسلطان بود ،با فالن حاکم بود ،با فالن مشتری بود ،با فالن زن
بود .در جمیع این نماز مناجات با شیطان میکرد ،شیطان مزمار خود را در
قلب او کوک کرده و میدمد و جمیع حواس او را صدای آن مزمار پر کرده
به طوری که صدای حمد و سوره خودش را خودش نمیشنود یکدفعه باخبر
میشود که السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته گفت .بدن ،بدن زاهد عابدی
است .بدن خاضع خاشعی است ،در عمر خود زنا نکرده ،در عمر خود شراب
نخورده ،لکن در خیالش روزی هزار بار زنا کرده ،هزار بار شراب خورده،
عبادت نکرده خدا را از اول عمرش تا آن ساعت یک طرفه العین یک توجه
به خدا نکرده اگر هم کرده خدا را نشناخته یا مشوب به هزار غرض و مرض
بوده .غرض؛ عالم غریبی است عالم خیال ،اگر پرده از روی عالم خیال
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بردارند یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه اینها همه هر یکی
به دیگری میگوید یالیت بینی و بینک بعد المشرقین من که با بدن تو دوستم
و در خیال با تو دشمنم ،میخواهم شمشیر بکشم تو را پارچه پارچه کنم.
آیا تو چطور خواهی بود اگر پرده برداشته شود؟ و ببینی این خیاالت را درباره
خود ،آیا چه میکنی؟ پس اگر پرده از روی کارها بردارند معلوم شود که در
چه کاریم همه .پس این طایفه قومی هستند در دنیا که بدنهاشان مجتمع
است لکن قلوبشان متفرق است .اما مومنان صالحان همه برادرند انما
المومنون اخوه همه کمال در آن است که باطن درست باشد ،اگر باطن
درست است بگو ببینم تا آنیکی کاری میکند نسبت به تو چرا میرنجی؟
اگر ایندو صدیقند که باید رفیق باشند در باطن و در ظاهر غیر از این درست
نیست ،صداقت ظاهر چه خاصیت دارد؟ و همچنین ایمان مردم ،اسالم مردم،
معرفت مردم ،علوم مردم خوب است باطن و ظاهرش هر دو درست باشد.
غرض؛ عالم خیال عالمی است که هفتادمرتبه وسعتش از این عالم بیشتر
است ،هفتاد مرتبه ظالمش ظلم بیشتر میکند .در این عالم یک حاکم جور
میکند لکن در عالم خیال جمیع خیاالت جائرند اال خیاالت مومن .در اینجا
یک یاور تعدی و ستم میکند در آنجا جمیع خیالهای فاسد ستم میکنند،
ظلم و تعدی میکنند .در این عالم بالفعل صد دینار تعدی میکند و از مردم
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میگیرد و در خیال صدهزار تومان ،صدهزار مرتبه میگیرد .ببین ظلم آن
عالم چقدر است و گند و عفونت آن بیشتر است.
دیگر باالتر از عالم خیال عالمی دیگر هم هست که نعوذباهلل من غضب اهلل،
نعوذباهلل نعوذباهلل این را عرض نکردم آنچه شنیدهاید از هول مطلع همه در
عالم خیال است و این هول مطلع حکایتی است که چیزی طاقت این را
نمیآورد .حضرت امامحسن گریه میکرد وقتی که میخواست از دنیا رحلت
فرماید .به او گفتند تو پسر رسولخدایی چرا گریه میکنی؟ گفت از هول
مطلع و فراق احبه .ابوذر سر قبر پسرش ذر نشسته بود ،گریه میکرد و
میگفت اگر هول مطلع نبود دوست داشتم که من جای تو باشم لکن هول
مطلع در پیش است و آن هولی است که شخص هرگاه از اینجا رفت ،در آن
عالم آن هول را خواهد دید؛ شرحش را انشاءاهلل برای شما خواهم کرد.
باری ،این عالم خیال بود .باالتر از عالم خیال عالم قلب و دل است و آن
عالمی است جداگانه ،برای آن هم اعمالی و افعالی و اقوالی است .محبتها
در آن عالم است ،عداوتها در آن عالم است ،اعتقادها در آن عالم است.
چهبسیار کسی که در این عالم توحید میکند خدا را و داخل موحدین راه
میرود لکن در قلب خود اعتقاد به خدا ندارد .چهبسیار کسی که در این
دنیا اشهد ان محمدا رسول اهلل میگوید لکن در قلب خود اعتقاد به پیغمبر
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ندارد و در این دار دنیا نام مبارک علی بن ابیطالب را میبرد و اظهار والیت
ائمه طاهرین علیهم السالم میکند و گریه بر مصائب حضرت سیدالشهدا
میکند لکن در قلب ،اعتقاد به اینها ندارد ابدا ابدا .به ظاهر اسم معاد و جنت
و نار میبرد ،در دل ابدا ابدا اعتقاد به آنها ندارد ،هیچ توجهی به اینها ندارد
ابدا و در آنجا مردم سه قسمند :بعضی از آنها توجه به اینها دارند و اعتقاد
دارند ،و بعضی از آنها توجه دارند و اعتقاد ندارند ،و بعضی دیگر غافالنند
که ابدا توجه ندارند ،هرگز به فکر نیفتاده خدا یعنی چه ،به فکر نیفتاده دین
چه معنی دارد و اشهد باهلل انسان اگر بداند یعنی چه وحشت میکند لکن
مردم غافلند از اینکه باید دین و ایمانی بفهمند .اگر فهمیدند نمیتوانند آرام
بگیرند لکن نمیفهمند دین یعنی چه ،نمیفهمند عبودیت یعنی چه ،ابدا
نمیفهمند .اگر بفهمد که من عبدم نمیتواند آرام بگیرد .باید به مقتضای
عبودیت راه برود و مقتضای عبودیت را آیا میدانی چیست؟ دو سه کلمهاش
را عرض کنم برای خودم تذکری است ،شما هم میشنوید .چگونه راست
میگوید کسی که از دل بگوید محمد رسولخدا است و از دل بگوید محمد
صادق است و از دل بگوید آنچه او گفته حق است و آنچه گفته که هرکس
این اعمال را بکند جهنم از برای او است راست است و به این یقین پیدا کرده
باشد و بداند که آن جهنم به آن صفتی که گفته راست است ،اگر کسی اینها
را در دل خود راست بداند ،تو را به حق خدا آیا ممکن است که با قلب
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مجتمع اقدام به این عمل بکند؟ این نخواهد شد .پس جمیع معاصی که از
مردم سر میزند از ضعف یقین در معاد است ،از ضعف یقین در صدق محمد
است ،از ضعف یقین در رسالت محمد است ،از ضعف یقین در خدایی خدا
است .دلهاتان درد بگیرد از این سخنان و متأثر بشوید از این سخنان .واهلل
یکدفعه میافتید میمیرید ،یک جان بیش ندارید ،تا در دنیایید در دست
کارگرید و اگر هم طوری شد ممکن است عوضکردن .لکن وقتی که
مردید دیگر کار از کار گذشته است ،عوض نمیشود .پس دلهاتان باید درد
بگیرد از این سخنان ،متأثر بشویم از این سخنان .اینجا کارخانه است و ما
در دست کارگر .تا مصنوع در دست کارگر است هرکارش بخواهد میکند
مانند نطفه در رحم که هنوز صورت تمام نگرفته است و دست کارگر است.
میخواهد خوشگلش میکند میخواهد بدگلش میکند ،میخواهد پسرش
میکند میخواهد دخترش میکند لکن وقتی که بیرون آمد اگر پسر است
دیگر پسر است تا آخر ،اگر دختر است تا آخر دختر است .خوشگل است
خوشگل است بدگل است بدگل است ،دیگر عوض نخواهد شد .همچنین
شما تا در شکم مادر دنیائید ممکن است که از حالی به حالی بشوید ،ممکن
است که از زشتی به حسن و از حسن به زشتی بروید ،ممکن است از پسری
به دختری و از دختری به پسری بروید ولکن اگر مردی و از شکم مادر دنیا
تولد کردی و در فضای آخرت درآمدی دیگر آنجا معالجه ندارد و آنجا اگر
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گریه کنی مثل رودخانههای زمین به درد نمیخورد .میگویند کار از کار
گذشت ،این گریهها را یکقطرهاش را خوب بود در آن دنیا بکنی ،اگر
صدهزار مرتبه استغفار کنی ،صدهزار گریه کنی و تضرع و التماس کنی آنجا
ابدا چارهپذیر نیست .نه خیال کنی که شفاعت بر میدارد ،حاشا .الیشفعون
اال لمن ارتضی اگر پیش صدهزار نبی مرسل بروی التماس بکنی ،شفاعت تو
را نخواهند کرد .آیا هیچ میدانی که را شفاعت میکنند؟ کسی که در این
دنیا دست به دامن نبی زده ،این را شفاعت میکنند .اگر در این دنیا دست
به دامن نبی نزدی و او را شفیع نکردی ابدا در آخرت شفاعت تو را نخواهند
کرد .اگر آنجا شفیع میخواهی پیدا کنی ،پیدا نخواهد شد هرکس در اینجا
گفت و تقبل شفاعته فی امته و دست به دامن نبی زد ،در آنجا استشفاع از
برای او ممکن است و در آخرت نبی او را شفاعت میکند واال نخواهد کرد.
آیا حاال نمیترسی از این سخن؟ نهایت ترس را باید داشته باشی وانگهی
کیست از شما که براتی دارد که شام امشب را در خانه خود باشد؟ المحاله
در یکی از این سهخانه امشب بسر میبرید :یا در خانه دنیا یا در بهشت یا در
جهنم ،از این سهخانه بیرون نیست .و کی براتی آورده است که امشب در
خانه خود در دنیا غذا خواهد خورد؟ اطمینان از کجا آوردهای؟ اطمینان
نداری و یقینا کارت هم نگذشته است نشستهای گاه هست یکساعت دیگر
آمدند که بار کن .چه میدانی؟ پس تا میتوانی سعی کن ،تا میتوانی تعجیل
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کن .این است که مشایخ ما فرمودهاند هرگاه متذکر شدی که عمر تو
گذشت و کاری نکردی و عماقریب میمیری مبادا بنشینی به غصهخوردن،
که تو را از راه میاندازد .تا فهمیدی که عقب ماندی و نرفتی پاشو و بدو،
مثل اینکه توی راه خواب افتاده باشی و قافله گذشته باشد ،تا بیدار شدی
دیدی قافله رفت پاشو و بدو و خود را برسان .اگر بخواهی غیر از این بکنی
و بنشینی و غصه بخوری باعث تعطیل خواهد شد .پس هم و غم بکار
نمیآید ،هم و غم انسان را از راه خدا دور میاندازد .باید به محض تذکر بنا
کرد راه رفتن و اصالح نفس کردن و تعویق جایز نیست .هیچ هم و غم به
خود راه مده که اگر غم به خود راه دادی از دین و دنیا و آخرت همه میمانی.
بلکه قاعدهاش این است که تا فهمیدی عمر گذشته و هیچ کار نکردهای
بگو گذشتهها گذشت ،باید از حاال دیگر درست راه رفت .کاسهای که
شکست ،حاال شکست شکست ،دیگر حاال بنشینی غصه بخوری ،این
کاسه برای تو درست نمیشود .زود برخیز و برو یک کاسه پیدا کن.
پس این سهمرتبه را تو داری به اینطور که عرض کردم خداوند هر یک از
این سهمرتبه را در عالمی قرار داده .قلب تو را در آخرت قرار داده و درجه
او درجه آخرت است و خیال تو را در عالم برزخ قرار داده و درجه او درجه
برزخ است و بدن تو را در این دنیا قرار داده و درجات او درجات دنیاوی
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است .پس االن که تو راه میروی بدنی دنیوی داری و خیالی برزخی داری
و دلی اخروی داری .بدن تو اعمالی چند دارد ،کارهای بدنی چند دارد که
در دار دنیا ظاهر میشود و اعمالی که در دار دنیا میکنی دو جور است :یا
اعمال خیر است یا اعمال شر است .پاداش اعمال بدنی دنیایی در دار دنیا
است ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا ،من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل
مثقال ذره شرا یره پس پاداش اعمال دنیایی تو در دنیا است و پاداش اعمال
برزخی تو در برزخ است ،دخلی به اینجا ندارد .و کارهای خیال و آثار خیال
جمیع آنها در عالم برزخ بروز میکند اگر خیر است آنجا است اگر شر است
آنجا است .آثار نیک و بد قلب تو در آخرت بروز میکند.
پس بنابراین عرض میکنم که این دنیا ملک خدا است ،مال کسی دیگر
نیست و خدا شریک ندارد در ملک خود .برزخ هم ملک خدا است مال کسی
دیگر نیست و خدا شریک در ملک خود ندارد و آخرت ملک خدا است مال
کسی دیگر نیست و خدا شریک در ملک خود ندارد .پس چون شریکی در
ملک خود ندارد و نیکیهای این دنیا جمیعا مال خدا است جمیعا نعمت خدا
است ،جمیعا رحمت خدا است .بدیهای این دنیا جمیعا مال خدا است،
جمیعا نقمت خدا است ،جمیعا عذاب خدا است .پس یکطبقه از بهشت و
یکطبقه از جهنم همین دنیا است .جمیع نیکیهای این عالم مال طبقه پایین
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بهشت است و جمیع بدیهای این عالم مال طبقه پایین جهنم است .مگر این
بهشت نیست که برای تو عزتی باشد ،ثروتی باشد ،مالها باشد ،خانهها باشد،
باغها باشد ،عزت باشد ،دولت باشد ،اعتنا به تو کنند .مگر در بهشت با تو
چه میکنند؟ غیر اینکه پادشاهی به تو میدهند؟ پادشاهی به تو دادهاند،
حوریها دورت را گرفتهاند که زنان خوب باشد ،غلمانها خدمت تو را
میکنند ،زنهای خوب ،نعمتها ،باغها ،عمارتها ،اینها همه بهشت است که
به تو دادهاند ،اینها در ملک خدا است و بهشت است .این است که ربنا اتنا
فی الدنیا حسنه و فی االخره حسنه و قنا عذاب النار یعنی خدایا ما را در دنیا
حسنه عطا کن و در آخرت حسنه عطا کن و از عذاب جهنم نجات بده .امام
در تفسیر این آیه میفرماید که در دنیا حسنه ،زن خوب است و در آخرت
حسنه ،حورالعین است و عذاب النار که از خدا دفع آن را میخواهی آن زن
بد است .زن بد عذابی است ،فحشت میدهد ،کتکت میزند ،هرزگی
میکند ،به انواع و اقسام عذابها اذیت میکند تو را .همینجا جهنم است،
جهنم دنیا است .یک خار به پای کسی برود عذاب جهنم است .حاال عذاب
جهنم نیست که زنکه کتکت بزند ،فحشت بدهد؟ نعوذباهلل من غضب اهلل.
مگر عذاب جهنم نیست که میاندازند شخص را و داغیها را در آتش
میگذارند ،پای این را بر میکشند چوب میزنند فراشها پی در پی و نمیداند
از کجا میخورد .اینها از معاصی است که کردهای .جزع پیش که میکنی؟
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اینها پاداش اعمال تو است ،اینها همه فراشهای خدا هستند که خدا مسلط
کرده اینها را .یوم نولی بعض الظالمین بعضا معلوم است وقتی میخواهند
گوش ببرند میرغضب را صدا میکنند ،وقتی میخواهند چوب بزنند فراش
میطلبند ،میخواهند داغ کنند با اسباب میکنند .هرکسی آلت کاری است،
این ظالمینی که هستند آلت چوبزدنند ،خدا آنها را مسلط میکند بر کسانی
که معاصی کردهاند .پس هیچ مصیبتی ابدا به تو نمیرسد مگر به واسطه
معاصی که کردهای لکن قرارت این شده که مال مسلمین را میخوری
بیصدا و هیچ باک نداری ،یکشاهی تو را که میخورند فریاد میکنی که
مسلمانی نیست .فحش دادهای حاال امروز که فحشت میدهند فریاد و فغان
داری که هتک آبروی مرا کردی .بابا فحش دادهای امروز فحش میشنوی
همین دور و پسی است که در این دنیا خدا این را حتم فرمود جزاء سیئه سیئه
مثلها حکما باید جزای اعمال شر به مردم برسد و جزای اعمال خوب باید به
مردم برسد در این دار دنیا .و اگر امر چنین است پس باید مستعد باشیم .اما
من که کوچکم که بگویم مستعد باشید ،میگویم باید مستعد باشیم تا خود
را بگوییم .اگر میخواهیم پاداش اعمال ما به ما نرسد باید از آنچه کردهایم
منصرف شوم ،توبه کنیم ،انابه کنیم لکن همچو مفت مفت هم توبه نمیشود.
آیا کسی که زهرمار بخورد و بگوید پشیمان شدم ،توبه کردم ،این به درد او
میخورد و زهر از بدن او به این بیرون میرود؟ حاشا .گیرم من گفتم که
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پشیمان از اعمال خود هستم ،توبه کردم ،انابه کردم .اگر توبه کردهام آن
کتکهایی که به مسلمین زدهام باید معالجه کرد .تا آنها را از خود راضی
نکنی و آنها تو را حالل نکنند زهر از تن تو بیرون نمیرود .اگر آن غیبتهایی
که کردهایم صاحبانش ما را حالل نکنند ،زهر از تن ما بیرون نمیرود.
نمازهای ترک شده را تا نکنی ،زهر از تن تو بیرون نمیرود .هزار بار بگو
توبه کردم ،زهر افعی از تن تو بیرون نمیرود .زهر است و میکشد ،این
حرفها را بر نمیدارد .خدا میفرماید لیس بامانیکم و ال امانی اهل الکتاب
من یعمل سوءا یجز به اگر راستی توبه کردهای برو زهر را از تن خود بیرون
کن به مسهل ،به اماله ،به دواها ،به تریاقها زهر را بیرون کن ،خود را پاک
و پاکیزه کن «پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز» لکن به محض خیال
نیست ،خودتان را گول نزنید ،مرا گول نزنید که بگویید غلط کردم .اگر
توبه کردی چرا نمازهات را قضا نمیکنی؟ چرا روزههات را قضا نمیکنی؟
زکات مالت را نمیدهی؟ حقوق خدا و خلق را چرا ادا نمیکنی؟ پس دروغ
میگوید که میگوید توبه کردم ،هیچ توبه نکردهای و تائب نشدهای .وقتی
تائب هستی که بروی معالجه کنی و اگر مستعد نشدی مالمت مکن مگر
خود را .لمیلم الئم اال نفسه هر بالئی که انسان میبیند از اعمالی است که
خود کرده .خدا بر تو نه خشمناک شده نه از کسی راضی شده ،دشمنی با
کسی ندارد ،دوستی با کسی ندارد .نه منافاتی با کسی دارد نه مناسبتی با
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کسی دارد ،خودت با خودت کردهای ،اسبابی است که خودت برای خودت
فراهم آوردهای.
همچنین مثل همینجا یک طبقه جهنم و بهشت در برزخ است .آن جهنم
برزخ است که میگویند برهوت آنجا است ،حضرموت آنجا است ،آتشی که
در طرف مشرق است آنجا است و در آنجا است هول مطلع .از عذابهای
عالم برزخ هول مطلع است ،حاال هول مطلع یعنی چه و مطلع کدام است؟
مطلع آنجایی را میگویند که انسان بر آنجا آگاه میشود .من اینجا نشستهام
و شما آنجا نشستهاید ،آنجا که شما نشستهاید مطلع من است و من از آنجا
آگاهم و هول مطلع یعنی هولی است مطلع در دل این عاصی باید پیدا شود.
از جمله عذابها یکی این هول مطلع است ،از هر خیال واهی برای تو عذابی
خداوند خلق میکند .جمیع این خیالها همه هولی است مطلع .ببین در این
هولها چه عذابها است ،چقدر بالها ،چقدر حیوانها حمله میکنند ،چقدر
دشمنها برای تو است! جمیع اینها حمله میکنند بر شخص .دیگر عدد که
ندارد ،هفتادهزار مرتبه از این دنیا بیشتر است .جمیع خیاالت این دنیا در
برزخ مجسم میشوند و همان هول مطلع است و همینکه شخص چشمش
به آن عالم باز شد ،همه سر به جان او میکنند .افعی ،مار ،عقرب ،خرس،
خوک ،شیر ،ببر ،پلنگ ،قاطر ،خر ،یکی لگد میزند ،یکی دندان میکند.
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هول غریبی است! ندیدهاید در خواب این چیزهای هولناک را؟ یک دفعه
میبینی از سر مناره تو را انداختند ،یک دفعه میبینی تو را در آتش انداختند،
میبینی حیوان درندهای آمد تو را بدرد ،مضطرب میشوی ،وحشت میکنی،
عرق میکنی .همچنین است هول مطلع ،هر خیال تو یک اثری دارد جمیع
این خیالها سر به جان این بنده میکند .ببین چه احوال برای آدم دست
میدهد؟! و در این برزخ است جنتی که خدا وعده کرده که مومنان را در
آنجا منعم کند ،معزز بدارد .به جهت آنکه مومنان صاحبان خیالهای معتدل
میباشند و همان جنت ایشان است و از این دنیا آدم که میرود اول آنجایی
میرود که خیالهای او آنجا بوده.
باری  ،مجلس طول کشیده است .مطلب این بود که برای تو این سهرتبه
است :دنیا و برزخ و آخرت و رتبه دل تو در آخرت است .اگر دل تو و قلب
تو مومن باشد در جنت آخرت ثوابهای آخرتی به او میدهند و اگر دل تو
معصیت کرده باشد آن جهنم آخرت که شنیدهای برای اعمال قلبی و
معصیتهای قلبی است و آن عذاب منقطع نمیشود ابدا و این بالی دنیا منقطع
است به جهت آنکه بدن منقطع است بلکه عذابهای برزخ هم منقطع است
لکن آن جهنمی که در آخرت است آن دار خلود است و بهشتی که در آخرت
است دار خلود است .صدهزار سال بر اهل جهنم آخرت اگر بگذرد هنوز
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اول عذاب ایشان است به جهت آنکه آنجا عالم دهر است و عالم دهر عالم
فنا نیست و وای بر آنها از آنوقتی که فی عمد ممدده آن عمودها را بر روی
جهنم میاندازند و آن وقت درش را میبندند و ندا میکنند که خلود و ال
خروج دیگر گذشت ،دیگر شما روی نجات را نخواهید دید و خدا میداند
که این یأس از برای ایشان از جمیع عذابهای جهنم بدتر است بعد از آنکه
دانستند که در جهنم خواهند ماند و دیگر خروج برای آنها نخواهد بود ،این
برایشان از هر چیزی سختتر است نعوذباهلل من غضباهلل .پس چون این را
دانستی و دانستی که عذاب اینها تا ملک خدا است باقی است ،عذاب بدن به
بدن باید برسد ،عذاب خیال به خیال باید برسد و این هردو آخر دارد و عذاب
دل به دل باید برسد و آن آخر ندارد و ثواب بدن به بدن باید برسد و ثواب
خیال به خیال و آخر برای آنها هست و ثواب دل به دل باید برسد و برای آن
آخری و انتهایی نیست و اینها همه حتم است ،تخلف ندارد .هرکس رو به
خدا میکند نورانی میشود و هرکس پشت به خدا میکند ظلمانی میشود.
حاال توقع داری پشت به خدا کنی نورانی شوی؟ پشت به خدا نورش کجا
بود؟ در پشتکردن به خدا نجاتی نیست برای کسی .این اعتقادت باشد .و
در روکردن به خدا هالکتی نیست و نجات ابدی است .التحسبن اهلل مخلف
وعده خداوند وعدهای که کرده خلف نمیکند؛ اینها مقدمه بود.
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و چون خداوند دید این بندگان ضعیف نمیتوانند از معاصی بکلی دست
بردارند ،به جهت آنکه معصوم که نشدهاند و این عذر عذر خوبی است که
خودش برای ما مقرر کرده .معصوم همان چهاردهنفر را آفریده و باقی دیگر
معصوم نیستند .حاال که معصوم نیستند المحاله گناهان از ایشان سرمیزند.
فرمودند اگر شماها معصیت نمیکردید خلقی خلق میکردم که معصیت من
کنند و آنها رابیامرزم تا عفو و کرم من معلوم شود و المحاله در قوم غیر
معصوم باید باشند ،نمیشود همه معصوم باشند المحاله غیر معصومی هم باید
باشد .باری؛ سرنوشت این بندگان این شده بود که معاصی از این بندگان
حکما سرمیزند لکن این بندگان مختلفند ،بعضی معاصی دنیاوی از ایشان
سر میزند و خیالشان و قلبشان ایمن است ،بعضی معاصی برزخی از ایشان
سر میزند و دیگر دلشان ایمن است ،بعضی معاصی دنیاوی و برزخی و
معاصی قلبی هر سه از ایشان سر میزند و معصیت سبب هالکت میشود و
معصیت سبب انقطاع از خدا میشود .طول کشیده خیلی ،مختصر کنم،
چون چنین بود خداوند عالم خواست از برای این خلق تدبیری کند که جزای
این خلق به این خلق برسد و عذاب اینها در دنیا به اینها برسد ،ولکن با وجود
این ،بنیههای ایشان محفوظ بماند و بکلی فانی نشوند.
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باز مقدمه دیگر عرض کنم ،یکمطلب را در یکروز نمیتوان گفت .دیروز
بود یا پریروز عرض کردم که حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله فرموده
است الیومن عبد حتیاکون احب الیه من نفسه ایمان نیاورده بندهای و مومن
نمیشود تا اینکه مرا از خود دوستتر دارد و یکون عترتی احب الیه من عترته
و عترت من هم پیش ایشان از عترت خودشان محبوبتر باشد .اگر همچو
شد مومنند و اگر همچو نشد مومن نیستند و اهلی احب الیه من اهله و اهلبیت
مرا از اهلبیت خود دوستتر دارد و مالی احب الیه من ماله و ذاتی احب الیه
من ذاته مال من در پیش او محبوبتر باشد از مال خودش و خود مرا بیشتر
از خودش دوست بدارد .آیا فهمیدی معنی این حرف چه بود؟ معنی این حرف
این بود که اگر بالئی به آنها باید برسد یا به خود تو ،نفس آنها را بر نفس
خود ترجیح بدهی ،تو جان خود را فدای ایشان کنی نه اینکه اگر متردد شود
میان آنکه حاال آب آمده است یا باید تو غرق بشوی یا ایشان باید غرق شوند،
ایشان را زیر پای خود گذاری و خودت باال روی و خودت را از غرق نجات
دهی .بلکه باید خودت بخوابی و ایشان را بر باالی خود جا دهی تا او غرق
نشود و تو غرق شوی .اگر همچو کردی او را از خودت دوستتر داشتهای.
همچنین عترت تو ،اگر امر مردد شود مثال هرگاه دشمنی برای تو برسد
بگوید پسر تو را بکشم یا پسر رسولخدا را ،البته باید جان پسر خود را فدا
کنی و همچنین اهل و عیال خود را باید فدای اهل و عیال رسولخدا کنی.
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اگر اینطور شدید بدانید که مومنید و اگر اینطور نشدید بدانید که مومن
نیستید .مثال مردد شدید که شما را قربانی کنند یا پسر رسولخدا را بکشند،
البته باید خود را فدا کنی .پس این را که دانستید آیا در آن اول نگفتم
عذابهای دنیا همین مصیبتهایی است که در این دنیا به تو میرسد؟ کتکت
بزنند ،زندانت ببرند ،زنجیرت بکنند ،اهل و عیال تو ذلیل شوند ،اینها عذاب
جهنم دنیا است .جمیع مصیبتهای دنیا عذاب دنیا است پس به این جهت
خداوند عالم فرمود که اگر من بخواهم جمیع نفوس شما را بکشم و همه را
ضایع بکنم و همه اهل و عیال شما را تلف بکنم ،جمیع اموال شما را به باد
دهم ،اثری از آثار شما نمیماند .پس باید تدبیری در این ملک کرد ،یک
فدایی از برای این کار در این ملک باید پیدا کرد که کفایت همه را بکند و
عظیمتر از همه باشد و کلی باشد .پس خداوند عالم آمد و یک نفسی را در
میانه واداشت که آن نفس عزیزترین نفوس عالم بود .شرط ایمان تو این است
که نفس سیدالشهدا را عزیزتر از نفس خودت بدانی و وقتی که چنین شد
معلوم است اگر مصیبتی به او برسد البته به تو بیشتر اثر میکند .باید همچو
باشی ،اگر همچو شدی ایمان داری .خودش فرمود ماذکرت عند مومن و ال
مومنه اال بکی و استعبر لمصابی در نزد هیچ مومن و مومنهای ذکر نمیشوم
مگر اینکه گریان میشود و اشکش در مصیبت من میریزد و شرط ایمان را
این قرار دادهاند که در نزد ذکر آن حضرت دیده گریان شود .اگر ذکر آن
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حضرت شد و گریان شدی مومنی واال فال .پس خدا آن نفسی را که در شأن
او فرموده من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی االرض فکأنما قتل الناس جمیعا
و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا آن نفس مکرمه محترمه که کشنده او
مثل کشنده جمیع مردم است ،حاال هرگاه او کشته شود بر تو گرانتر است
یا اینکه خودت کشته شوی؟ الم او و درد او و عذاب او بر تو بیشتر وارد
میآید یا الم کشتهشدن خودت؟ معلوم است که کشتهشدن او بر تو گرانتر
است .و همچنین عترت او معلوم است باید احب در نزد تو باشد از عترت
تو .معلوم است بالئی بر عترت او وارد آید بر تو گرانتر باید باشد از آن بالئی
که بر عترت خود تو وارد میآید .همچنین اهل و عیال او باید احب باشد در
نزد تو از اهل و عیال خودت .معلوم است بالئی که به ایشان برسد عظیمتر
است از بالئی که بر اهل و عیال خود تو برسد .اموال او که به غارت رفته
شود و خیمه او که به تاراج برود میباید در پیش تو عظیمتر باشد از اینکه
مال تو به غارت برود.
پس به طور اختصار عرض میکنم که بعد از قتل خود سیدالشهدا و
کشتهشدن آن نفس مقدس که آن جفت ندارد و از حوصله ما و شما بیرون
است ،از آن حکایت که گذشتی دیگر مصیبتی از مصیبت فرزندان و عیال
سختتر نیست و چه مصیبت بزرگی است مصیبت عیال او؟! و در مصیبتهای
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اهل و عیال او آنچه من تتبع کردهام وقتی را بر عیال او سختتر از شب
یازدهم محرم ندیدهام ،وقتی را سختتر از شب یازدهم ندیدهام .راهش را
عرض کنم تا تو هم بربصیرت باشی .اما پیش از شهادت سیدالشهدا که
سیدالشهدا هست و قلب ایشان مستحکم است به سیدالشهدا و اصحاب
هستند و اوالد هستند ،خیمه برجا است ،اوضاع هست ،عزت هست ،نوکر
و آدم همه هستند اگرچه مصیبت داشتند لکن به جهت وجود مبارک
سیدالشهدا سایرین هم بر حال خود بودند ،دل را تسلی میدادند .اگرچه در
شب عاشورا بر ایشان بسیار سخت گذشت به جهت آنکه مشرف بر بال شدن
و هوش و گوش همه منتظر بالی فردا بودن بسیار عظیم است .ببین اگر
بگویند یکساعت دیگر تو را میخواهند ببرند بر در خانه حاکم بکشند،
زهره آدم آب میشود .حاال ببینید اهل بیت چه حالت داشتند در شب عاشورا.
حضرتسجاد میفرماید در شب عاشورا ما نشسته بودیم در خیمه ،من علیل
بودم و یک خیمه جداگانه برای پدر بزرگوارم زده بودند .معلوم است سلطان
است ،خلوتخانه میخواهد .حضرت در آن خیمه بودند و در خدمت آن
بزرگوار جون غالم ابیذر بود و حضرت مشغول بود در اصالح اسلحه حرب
خود ،شمشیر خود را تیز میکرد و در آن اثنا با خود ترنم میکرد و میفرمود:
یا دهر اف لک من خلیل
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کم لک باالشراق و االصیل

من طالب و صاحب قتیل
و الدهر الیقنع بالبدیل

و انما االمر الی الجلیل
و کل حی سالک سبیلی

حاصلش اینکه از این روزگار کسی نجات نخواهد یافت ،همه مردم باید
بمیرند و این راهی که من در پیش دارم و فردا باید بروم ،همه زندگان از این
راه خواهند رفت .دیدم این اشعار را سهدفعه مکرر خواندند .سید ساجدین
میفرماید من فهمیدم بال نازل شده است و حتم شده است بال برای ما .اشک
توی چشمهای من حلقه زد ،گریه در گلوی من گره شد لکن خود را نگاه
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داشتم که مبادا عمه من زینب مضطرب شود .در این اثنا عمهام ملتفت شد
که برادر بزرگوارش این اشعار را میخواند به ناگاه از جای خود برجست و
جامههای خود را به خاک میکشید ،رفت در خیمه ،رفت توی خیمه
حضرت دید برادرش اینگونه کلمات میفرماید آخر زن دلش نازک است
دید برادر این گونه کلمات میگوید بنای شیون گذارد و گفت واثکاله لیت
الموت اعدمنی الحیوه کاشکی مرگ من همین حاال میرسید .این چه احوال
است؟ و عرض کرد که من از این بیشتر میسوزم که تو از روی ناچاری
شربت ناگوار مرگ را میچشی .حاال که این قوم قصد جان تو را دارند که
ما را به مدینه جدمان حضرترسول میرساند؟ حضرت فرمود هیهات لو
ترک القطا لنام اگر مرغ را به حال خود گذارند در آشیانه خود میخوابد.
همینکه حضرت امامحسین فرمود لو ترک القطا لنام زینب مأیوس از حیات
شد دست زد پیراهن طاقت درید فریاد برآورد به حدی که افتاد و غش کرد،
از حال رفت .سیدالشهدا آب آوردند بر روی او ریختند و او را به حال
آوردند .فرمودند خواهر صبر کن ،مبادا شیطان حلم تو را از تو بگیرد ،صبر
کن ،حوصله کن .اهل زمین میمیرند ،اهل آسمان میمیرند و او را تسلی
دادند .یکقدری که گذشت خوردهخورده آرام گرفت حضرت کالمی
فرمودند که حاصلش این است که من التماسی از شما میکنم ،خواهشی از
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شما دارم و آن این است که اگر این واقعه اتفاق افتاد ،صورت خود را
مخراش ،موی خود را پریشان مکن.
باری ،در شب عاشورا اگرچه همچو مصیبتهای بزرگ بود لکن سیدالشهدا
نشسته به سالمت ،اصحاب همه هستند ،جوانان همه هستند .اما بعد از آن
وقتی که ریختند در خیمهها ،آن دهشتی که از برای اینها دست داد ،آن فزعی
که به اینها رسید ،هوش و گوش برای اینها نمانده بود .طاقت اینکه دردی یا
المی احساس کنند براشان نمانده بود ،ملتفت نبودند .مثل آنکسی که از
اسب به زمین میخورد ،یا اسب پاش را لگد میکند ،اول نمیفهمد ،گرم
است طبیعت ملتفت نمیشود .حاال وقتی که ریختند در خیمهها چنان دهشت
عظیمی به آن بیکسان دست داد که هوش از سر ایشان پرواز کرد ،شعور از
سر ایشان رفت ،همگی مبهوت شده بودند ،ملتفت مصیبت نمیشدند .این
هم که حکایت عصر عاشورا .لکن شب که شد این غوغا آرام گرفت ،خنک
شدند .ببین چه حالت برای ایشان بود؟! یکپهلو این نعشهای لگدکوب شده
تکهتکه افتاده و اینها دارند آنها را به این حالت میبینند .یکی برادرش است،
یکی پسرش است ،یکی عموش است ،یکی شوهرش است .ببینید چه حالت
برای آنها بود! بعد از آن همه مصیبت حاال که به حال آمدهاند ملتفت
میشوند .معلوم است شب یازدهم هم بود ،شب یازدهم ماه بلند است،
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مهتاب است ،میبینند این نعشها را تکهتکه پارهپاره افتاده .از آن طرف این
بچههای کوچک ،این دخترها ،معلوم است اینها بچهاند ،دیگر معصوم که
نبودند آن بچهها که از دیروز بلکه از سهروز پیشتر تا حاال آب نخوردهاند.
همه گرسنه ،همه تشنه ،همه برهنه .از آن طرف نگاه میکنند که آنها خانواده
عصمت و طهارت هستند .دیشب خیمهای ،فرشی ،رختخوابی ،چراغی،
اوضاعی داشتند امشب روی این ریگها ،بر روی این تلها افتاده نه فرشی ،نه
رختخوابی ،نه اوضاعی .یکبچه صدا میکند تشنهام ،یکبچه صدا میکند
گرسنهام ،یکی میگوید پشتم مجروح است ،یکی میگوید گوشم دریده
است .نه لباسی دارند نه رواندازی ،نه زیراندازی ،نه فرشی ،نه چراغی ،نه
اسبابی .از آنطرف آن دشمنان ،آن کفار خونخوار دورشان را گرفتهاند
کفزنان ،دفزنان همه هرزگی میکنند ،لوطیگری میکنند آیا چه
میگذشت بر دل آنها؟ یک دهشت دیگر کنیز آدم در میان مردان باشد آدم
وحشت میکند ،معرفت زینب را که شما میدانید این زنها یک قلندری به
قول خودشان ببینند چه حالت دارند؟ حاال زینب میدید این دشمنان همه دور
این زنها را گرفتهاند ،آیا اینها چه حالت داشتند؟ از ترس این کفار چه
اضطراب برای اینها دست داده بود؟ با خود میگفتند آیا اینها با ما چه
میکنند؟
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه نهم چهارشنبه  29 /محرمالحرام  1286 /هـ ق»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
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در ایام گذشته سخن به اینجا رسیده بود که حضرت سیدالشهدا صلواتاهلل
و سالمه علیه حامل آن رکنی از ارکان عرشند که در آن رکن ،خدا حیات
کل ملک را قرار داده .چون عرض کردم برای عرش چهار رکن است :یکی
رکن خلق است و حامل آن وجود مبارک علی بن ابیطالب است صلواتاهلل
و سالمهعلیه و یکی دیگر رکن رزق است و حامل این رکن وجود مبارک
حضرت امامحسن است صلواتاهلل و سالمهعلیه و رکن دیگر رکن حیات
است و حامل این رکن وجود مبارک حضرت سیدالشهدا است صلواتاهلل و
سالمهعلیه و رکن چهارم رکن موت است و حامل آن وجود مبارک امامزمان
صلواتاهلل و سالمهعلیه است .و سخن در رکن حیات بود که سیدالشهدا
حامل این رکن است .قدری از بیانهای این مقام را در ایام گذشته عرض
کردم ،دیگر امروز هم هرچه خدا بخواهد و مقدر کرده باشد عرض میکنم
و نمیتوانید به حقیقت این سر برسید مگر آنکه درک کنید که در این دار
دنیا چطور میشود در چیزی حیات بروز کند ،راه این چهچیز است؟ سبب
این چهچیز است و چطور میشود که حیات در چیزی بروز نمیکند؟ سبب
این اگر معلوم شد معلوم میشود از چه سبب حیات در سیدالشهدا بروز کرده
و چرا آن بزرگوار حامل رکن حیات است .اگرچه مطلب مطلبی است علمی
و برای عوام نمیشود چنانکه بایست درست بیان کرد بهطوری که بهره ببرند
و لذتی از آن حاصل کنند ولکن به برکات امامزمان و تأیید و تسدید آن
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بزرگوار امیدوارم که به زبان آسانی مطلب را بیان کنم که عوام هم به قدر
خود بهره ببرند و علما هم به قدر علم خود از آن چیزها در یابند.
این غذایی که شما میخورید جسمی است غلیظ که این نان و این گوشت
و برنج باشد .این غذا جسم است و جسم کلفت غلیظی است ،خدا اسبابی
برای این قرار داده که این را با دندانهای خود و با رطوباتی که در دهان است
این غذای غلیظ را نرم میکنی و آسیا میکنی ،نرم میشود و خورد میشود.
از اینجهت باید غذا را بسیار جوید ،آنهایی که نمیجوند غذا را برای بدنشان
ضرر دارد و موجب سدهها و ثقلها میشود .باید غذا را بسیار مضغ کرد و
جوید و آسیا کرد تا اینکه صالحیت برای بدن پیدا کند .بعد از آنی که غذا
را میبلعی و در دیگ معده خود این غذا را قرار میدهی ،از جمله عجایب
خلقت این است که خداوند در بدن انسان یک تیزابی آفریده که همینکه این
غذا در معده قرار گرفت خداوند قدری از آن تیزاب میریزد روی این غذا تا
آنکه حدت آن تیزاب آن غذا را محری بکند و باعث این بشود که زود از هم
بپاشد .تو ببین اگر تو دهروز غذا را در خارج طبخ کنی و در دیگ بجوشانی
آن طوری که در یکساعت در معده طبخ میگیرد و محری میشود،
نمیشود و از هم نمیپاشد .از اینجهت سنت کردهاند که تو کمک کنی آن
تیزاب محریکننده را به نمکی که بعد از غذا و پیش از غذا میخوری تا این
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نمک و آن تیزاب این غذای تو را محری کند لکن آداب نمکخوردن را هم
باید دانست .نه اینطوری است که ناخن میزنند یکخورده نمک
برمیدارند ،بلکه این نمک دوائی است باید خاصیتی ببخشد .خود این نمک
بخصوص دوائی است ،اقال یک نخودی ،دو نخودی باید برداشت و خورد
که اثری بر آن مترتب بشود .همچنین سرکه را بعد از غذا سنت کردهاند به
جهت آنکه سرکه هم حالت تیزابیت دارد و کمک آن تیزابی که خدا قرار
داده میشود و این غذا را محری میکند .اگرچه اینهایی که عرض میکنم
ظاهرا دخلی به این مجلس ندارد لکن قصد علم است و تعلیم .انشاءاهلل روضه
هم گفته میشود و علمی هم یادتان میدهم.
پس عرض میکنم که خدا از حکمت بالغه خود یکچیزی در معده قرار داده
مثل چلوصافی که شما در خارج دارید که غذا به آنجا که رسید صافی آن را
میافشرند و آن آب و شیره را میکشند و آن جسم غلیظ میماند .همچنین
خداوند عالم در بدن انسان یک صافی قرار داده که این غذا را در آن صافی
میاندازند و آن شیره صاف لطیف این را میکشند و غلیظش را از راه رودهها
بیرون میکنند و آن ثفلی است که بیرون میآید ،مثل آن گندلهای که توی
صافی میماند ،وقتی بیمصرف شد دور میاندازند .اینهایی که دور میاندازی
فضولی است که بکار نمیآید ،اصل آن جوهری که به کار میآید همان شیره
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است که در صافی است .بعد خداوند عالم دیگی دیگر آفریده و چنین مقدر
کرده که آن شیره صافی را میریزد در آن دیگ دومی و بنامیکند طبخ دادن
آن و از برای طبخی که در آن دیگ میشود خداوند باز اسبابی قرار داده و
باز از برای این صافی تنگتری ،لطیفتری ،محکمتری ،قرار داده که
نمیگذارد عبث عبث چیزی از آن بیرون رود .در اینجا هم این پارچه را قرار
داده که فضول را بیرون کند مثل آن وقتی که میخواهی سکنجبین درست
کنی ،شکرت را که صاف کردی و از صافی بیرون کردی اوال ،مرتبه دوم
کفی روی آب پیدا میشود ثانیا باید بگیری آن را ،صافی محکمتری
میآوری .حاال همچنین اینجا هم خدا صافی دیگری برای این کار قرار داده
تا اینکه آب زیاد آن را به آن بیرون کنی و این بولی که میکنی همان آبهایی
است که از آن شیره زالل جدا میشود و آن صفرائی که در آن است ،آنها را
جدا در گوشهای قرار میدهد ،سودائی که در آن است آنها را یک گوشهای
قرار میدهد ،دردی آن را میگیرد و یکجوهر شفاف لطیف بسیار صافی
زرد و درخشنده میماند .آن را میگیرد و در آن مجراهایی که به جانب دل
است جاری میکند .میرود توی دل ،در آنجا جوهر زرد شفاف براق بسیار
بسیار صافی بسیار نفیسی در آنجا میرود ،این دیگ سیومی است و در آنجا
خداوند یک طبخ دیگری به این جوهر میدهد و در این طبخ از این جوهر
بخاری برمیخیزد و آن بخار خالصه کل آن غذا است .خالصه ،کل تدبیرها
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همه برای آن بخاری است که حاصل میشود .آن روح بخاری که یکپاره
شنیدهاید این بخاری است که از توی این خون برمیخیزد .همینکه در دل
بخاری پیدا شد ،حیات از عالم غیب تعلق میگیرد به این بخار و این بخار
زنده میشود ،بنا میکند حرکتکردن ،احساسکردن .آنوقت چون بخار
در تن انسان میپیچد ،در سرش ،دستش ،پایش .دست انسان حرکت میکند،
پای او به حرکت میآید ،چشمش ،گوشش ،همه به حرکت میآید و این
بدن به این واسطه زنده میشود.
بیابید چه عرض میکنم ،اگر یک خللی پیدا شود در آن بخاری که
برمیخیزد ،زود انسان میمیرد و تا آن بخار در دل پیدا میشود و بخار درست
میشود حیات پیدا میشود و چون میخواهد در همه بدن بپیچد و نفوذ کند،
هرگاه در عضوی سدهای پیدا شود ،چیزی پیدا شود ،توی این رگها نگذارد
حیات بیاید مثال توی این آرنج سدهای پیدا شود و آن روح نیاید به سر دست
برسد ،دست انسان میمیرد و حسش تمام میشود .طوری میشود که هرچه
میخواهد حرکتش بدهد ،حرکت نمیکند.
از این بیان حکمتآمیز که به زبان عامیانه عرض کردم انشاءاهلل صاحبان
هوش ملتفت میشوند که تا جسم در این دار دنیا لطیف نشود ،تا این جسم
غریبها را از خود دور نکند و تا آن ثفلها و کثافتها را از خود نیندازد ،و تا
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این تعلقهایی که از این مرضها حاصل است از خود دور نکند ،حامل حیات
ملکوتی نخواهد شد .یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی روح از امر
رب است ،این روحی که از امر خدا و مشیت خدا است ممکن نیست که
در این جسم کثیف منزل گیرد مادام که به این کثافت است .وقتی خود را
از هر کثافتی دور کند ،هر زنگی را از خود بزداید ،هر تعلقی را قطع کند،
صاف کند خود را ،بخار که صاف شد حیات در او جلوهگر میشود .پس
در این ملک بدن تو حامل حیات کیست؟ دست تو است؟ پای تو است ،سر
تو است ،چشم تو است ،گوش تو است ،کیست؟ حامل رکن حیات نیست
مگر آن روح بخاری .او سریر سلطنت حیات است ،پادشاه حیات بر او
مستولی است و در روی او قرار گرفته .بر آن عریشه نشسته ،مسند حکمرانی
خود را در خانه روح بخاری انداخته آنوقت در سایر مملکت سیر میکند و
هر عضوی را به قدر قابلیت و صفا ،حیاتبخشی میکند .پس واسطه میان
بدن کثیف و آن روح ملکوتی لطیف ،همان روح بخاری است که واسطه
است .هر حکمی و فرمانی را که روح ملکوتی میخواهد به اعضا برساند،
اول به روح بخاری میرساند ،میگوید تو برسان به اعضا .و روح ملکوتی
به روح بخاری میگوید به دست بگو حرکت کند ،به پا بگو راه برود ،به
چشم بگو ببیند و گشوده شود ،به گوش بگو متوجه باشد و بشنود .و
همچنین جمیع اوامر و جمیع نواهی از آن روح ملکوتی غیبی ،اول به این
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روح بخاری میرسد بعد به اعضا .پس این روح بخاری پیامآوری است از
جانب روح ملکوتی .همچنین عرض حاجات اعضا را در محضر روح
ملکوتی ،همین روح بخاری میکند .مثال پا به روح بخاری عرض میکند
ای واسطه میان من و روح ملکوتی! در من خاری خلیده و مرا میآزارد ،تو
عرض کن خدمت روح ملکوتی که این خار را از من دور کند .روح بخاری
خدمت روح ملکوتی عرض میکند یکی از رعایای شما خاری در او نشسته.
حکم میشود به روح بخاری از آن روح ملکوتی که به آن پای دیگر بگو
ستون بشو ،به آن پای خار خلیده بگو برداشته شود بر روی آن پا گذارده
شود ،به کمر امر کن خم شود ،به دست حکم کن پیش آید ،به چشم فرمان
ده گشوده شود ،گردن را امر کن سرنگون شود ،اعضا را بگو جمیعا متوجه
شوند و این خار را بیرون کنند از این پا .اگر این فرمان از روح ملکوتی
نرسد ،این اعضا در غم یکدیگر نیستند ،با یکدیگر مهربانی ندارند .او است
مهربان به کل و همه را او باید با یکدیگر الفت بدهد .از این است که خدا
نازل کرده و اذکروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا
و کنتم علی شفاحفره من النار فانقذکم منها پس پیش از اینکه این روح
بخاری در بدن بیاید ،اعضا با هم متنافر ،با هم دشمن ،صفرا برخالف بلغم،
سودا برخالف دم ،هریک با یکدیگر عدو .همینکه این سلطان آمد در میانه
نشست ،هریک را منزلی میدهد ،هر وقت احتیاجی به صفرا میشود او را
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حکم میکند خدمت از برای کل کند وهکذا سودا و دم و همچنین هریک
از اعضا را به خدمت باقی میدارد .اینها همه از تصدق سر روح ملکوتی است
واال این رعایا در غم دیگری نیستند پادشاه جمیع این رعایا را در حد خود
میخواهد همه را به جای خود مینشاند و به خدمت خود میدارد .نانوا را
میگوید تو برای کل اهل مملکت نان بپز ،آهنگر را میگوید تو سیخ درست
کن برای کل اهل مملکت .هرکه سیخ میخواهد باید پیش تو بیاید ،برای
نانوا هم تو سیخ درست کن .نجار را میگوید برای نانوا ،برای آهنگر هردو
اسباب درست کن .بنا را میگوید برای نجار و برای آهنگر و برای نانوا و
برای غیر آنها خانه بساز .همه را مثل زنجیر به هم پیوسته کرده ،اعضا را به
هم مرتبط کرده تا مملکت بدن مستقیم باشد و آن جان جهان سلطان و
فرمانفرما باشد .هرکس را کاری فرماید و او امتثال کند .پس چنانکه اگر
روح بخاری در بدن نباشد از ملکوت اعلی کسی نیست خبر بیاورد برای
اعضا ،و اگر این تخت در این مملکت بدن گذارده نشود پادشاه را سریری
نیست و همین روح بخاری سریر روح ملکوتی است و این روح بخاری
رخساره پیدای روح ملکوتی است و دست توانای روح ملکوتی است و زبان
گویای او است و چشم بینای او است و گوش شنوای او است .روح ملکوتی
پنهان است در غیب و این روح بخاری خلیفه ظاهر و هویدای او است .هر
یک از اعضا را که حاجتی به روح ملکوتی باشد باید روی نیاز به جانب این
صفحه | 522

روح بخاری کند .دست تضرع به سوی این بردارد ،حاجات خود را به این
درگاه عرض کند و این درگاه از زبان رعیت به آن پادشاه عرض کند و چون
واسطه است زبان روح ملکوتی را برای رعایا ترجمه کند و آنچه حکم شود
از روح ملکوتی ،زبان روح ملکوتی را به جز این روح بخاری کسی دیگر
نمیفهمد .آیا نشنیدهاید آنچه وحی به پیغمبران میرسید اول به زبان عربی
نازل میشد ،بعد پیغمبران آن را به زبان سریانی یا زبان عبرانی یا هر زبانی که
زبان قومشان بود ترجمه میکردند و آنها زبان خدا میشدند برای قوم .پس
شخص عبری به زبان عبری به موسی عرض حاجت میکند ،موسی به زبان
عربی مناجات میکند .وحی میرسد به زبان عربی به موسی ،آنوقت موسی
به زبان عبری برای آن عبری میگوید.
درست بیابید چه عرض میکنم سخنها حکمتآمیز است و اشاره به مطلبهای
بسیار عظیم است .پس این روح بخاری قابل نمیشود از برای این وساطت
کبری و خالفت عظمی برای روح ملکوتی مگر آنکه خود را از جمیع
لوثهای کثافات طبایع غیر معتدله و از جمیع زنگها و کدورتها پاک کرده
باشد ،خود را آراسته به صفات ملکوتیان کرده باشد و پیراسته از صفات
جسمانیان کرده باشد .نیست مانند جسمانیان با رنگ و شکل و بو و طعم
بلکه مانند ملکوتیان است .غذای او مثل غذای ملکوتیان ،میل او مثل میل
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ملکوتیان ،دائم توجه او به ملکوت است ،کاری به دست خلق ندارد مگر به
جهت ابالغ .وقتی اینطور شد پس از میان خلق و این رعایای مختلفه و این
نفوس مختلفه که هستند ،هیچیک قابل اینکه نماینده مشیه اهلل باشند و نماینده
آن رکن حیات باشند ،هیچیک از این خلق قابل نیستند چه انبیا چه اولیا چه
اوصیا ،هرکس هست هیچیک قابل اینکه نماینده آن روحاهلل و روح ملکوتی
بشود نبود و نیست و هیچکس قابل این مقام نشد مگر یک قلب که او قابل
این شد و مگر آن روح بخاری که در میان اعضا ،معتدلترین خلق بود و
لطیفترین خلق بود و معری و مبری از این کثافات و از تعلقات و آالیشهای
دنیا بود .او قابل این مقام بود ،دیگر سایرین را به جهت تعلق کثرتها این
شایستگی نبود و ممکنشان نبود حامل آن روح شوند .این منصب مخصوص
همان یکنفر شد ،و آن یکنفر قلب عالم و مرکز دایره عالم است برای این
کار و این یکنفر آراسته به جمیع اسماءاهلل و صفاتاهلل شده و پیراسته از
جمیع تعلقات خلقی شده .همچو کسی میتواند حامل رکن حیات باشد،
جمیع حیاتی که از خدا به خلق میرسد .تجلی حیات جاویدان خدا او
میتواند باشد و به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را ،و در جمیع ذرات
موجودات حیاتی که هست از حیات (عنایت خل) او است و قابل این مقام
در جمیع این ملک دیگر کسی نبوده مگر یک نفس زکیه ،مگر یک نفس
عظیمه ،مگر یک نفس کلیه و آن ،آن نفسی است که خداوند در شأن او نازل
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کرده یاایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی
عبادی و ادخلی جنتی این نفس مطمئنه ،نفس است ولی نفساهلل نه نفس
کسی دیگر .آیا نخواندهای در زیارت حضرتامیر زیارت هفتم السالم علی
نفساهلل القائمه فیه بالسنن و عینه التی من عرفها یطمئن ایشانند نفساهلل .پس
چون نفس مطلقه کلیه بودند خدا فرمود یاایتها النفس المطمئنه ای نفس
مطمئنه! یعنی ای نفسی که مطلقا و اصال برای تو تزلزل نیست .و از اینکه
من درصدد پیرایش تو برآیم و نفی همه تعلقات از تو کنم برای تو مطلقا تزلزل
دست نداده و نخواهد داد؛ به گوشه چشم خود اشاره نمیکنی .آیا نشنیدهای
که سیدالشهدا صلواتاهلل علیه در روز عاشورا هرچه نائره حرب مشتعلتر
میشد بشاشتر میشد ،خندانتر میشد ،گونه مبارکش برافروخته میشد در
نهایت ذوق و شوق به طوری که گویا میرود چه عرض کنم؟ کجا! به
طوری که ما اگر برویم به میهمانی در جای بسیار پر نعمتی ،جای بسیار
خوبی ،چطور میرویم؟! او در عالم خودش چه عرض کنم؟ به چه شوق
میرفت! اصحاب میگفتند انظروا الی الرجل الیبالی بالموت نگاه کنید به
این مرد که هیچ غم و پروا ندارد از مرگ .به آنها میفرمود یا بنیالکرام اگر
شخص از زندان برود به بهشت آیا میباید غصه بخورد؟ دنیا سجن مومن
است ،این مرگ پلی است ،از این پل که شخص گذشت دیگر آسوده است،
چرا میباید از این اندیشه داشت؟ پس مطمئنه بود ،یعنی مطلقا تزلزل از برای
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او دست نداد ،انقالب خاطری برای او دست نداد ،استیحاشی برای او نبود،
محزون نشد که این عالیق را میخواهند از او بگیرند و او را به این مقام
میخواهند فایز کنند که واسطه کبری میان خدا و خلق شود ،محیی و
زندهکننده جمیع اموات بشود .پس مطمئنه بود ،خدا به او فرمود یاایتها النفس
المطمئنه ارجعی الی ربک کدام غالم از رفتن به سوی پرورنده خود غمگین
باشد؟ پرورشش داده ،او را از کوچکی بزرگ کرده ،نان داده و زحمتش را
کشیده .حاال غالم اگر برود پیش آقاش نباید غصه داشته باشد .شاهد بر این
آنکه میفرماید راضیه مرضیه تو از او خورسند ،او از تو خورسند فادخلی فی
عبادی داخل شو در بندگان من و ادخلی جنتی داخل در جنت من شو تا به
دار قرب من برسی و به جوار من فایز شوی.
باری ،مقصود این بود که حضرت سیدالشهدا است آن حیاتی و آن روح
بخاری که در این ملک است که حکایت میکند حیات جاویدان خدا را،
مرتبط به مأل اعلی است ،متوجه است به مأل اعلی از خود انداخته جمیع
تعلقات را به طوری که هیچ عضوی از اعضا نتوانسته آنطور بیندازد .گفت:
گر از دستت برآید پوست از تن
بیفکن تا که بارت کمتر آید
صفحه | 526

و آن بزرگوار چنان سلب فرمود تعلقات را که هیچچیز برای خود نگذاشت
و بالتمام خودبینی و خودپرستی و خودستایی را از خود دور کرد و سرتاپا
خدانما و خداپرست شد .بکلی زبان از خود بست و بکلی زبان به خدا گشود،
بکلی خود را معدوم کرد و بکلی خدا را نمود ،بکلی خود را فانی کرد و
بکلی خدا را ستود .اینطور لطیف شد تا حامل رکن حیات شد .عبث عبث
نبود که خدا این مقام را به او داد ،این را هم تعارف سیدالشهدا نمیکنیم ،از
روی اخالص تنها نیست واقعا طور غریبی است .نگاه کن از روزی که آدم
را خدا خلق کرده ،بیتعارف ،بیتکلف هم عرض میکنم ببین این بزرگوار
چه جوهری است! ببین آیا مثل دارد؟ انصاف بده ببین آیا نظیر این پیدا
میشود؟ این کاری که او کرده هیچکس همچو کاری کرده؟ اوال ببین که
همچو جدی دارد ،واقعا حکایت غریبی است! دیگر در تمام ملک خدا
حسب و نسب و نجابت نگذشته از او دیگر همچو حسب و نسبی نمیشود.
از آنجمله جدی مثل رسولخدا دارد که هیچکس همچو جدی نداشت
اگرچه امامحسن داشت لکن از او که گذشتی از آدم تا خاتم هیچکس همچو
جدی نداشت ،خوب حاال امامحسن هم داشت .این بزرگوار پدری مثل
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حضرتامیر دارد که از زمان حضرتآدم همچو پدری برای احدی نبوده نه
موسی همچو پدری داشت نه نوح همچو پدری داشت .همچو پدر متصلی
هیچکس نداشت ،بلی امامحسن در این فضیلت هم شریک او بود .مادری
مثل فاطمهزهرا برای او بود که از روز اول که خدا آدم و حوا را خلق کرده
تا دامن قیامت ببین هیچکس همچو مادری داشته؟ اگرچه امامحسن همچو
مادری داشت لکن امیرالمومنین همچو مادری نداشت ،پیغمبر همچو مادری
نداشت .پیغمبر مثل پدر امامحسین پدری نداشت ،پیغمبر مثل جد امامحسین
جدی نداشت .نمیدانم این چه شرافتی است! این چه عظمت عظیمی است!
جدهای مثل خدیجه از عهد آدم تاکنون برای که بوده؟ مپندار خدیجه را مثل
زنی از اهل زمان خود ،بلکه خدیجه صاحب مقام بود ،صاحب جاللت و
شأن بود ،داخل زنهای نیک دنیا بود ،داخل بزرگان بود ،مثل مریم .کی
همچو جدهای داشت؟ یک فضیلت دیگر که این بزرگوار بر امامحسن هم
دارد آن است که همچو نسل طیب طاهری دارد که امامحسن نداشت.
اینقدر از فرزندان او که همه امام باشند نبود ،بلکه امامی از نسل او نبود و
ائمه همه از نسل امامحسیناند ،از نسل او امامزمان است که احیاکننده کل
عالم است مثل اینکه پیغمبر صلی اهلل علیه و آله احیاکننده کل عالم است.
اگر پیغمبر آمد و ظاهر شرع را در عالم پهن کرد ،او میآید و باطن شرع را
در عالم پهن میکند .اول هدایت را او کرد ،آخر هدایت را هم او میکند.
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باری ،همچو نسلی امامحسن نداشت و این بزرگوار داشت .تو ببین چه
شرافتی است این گوهر پاک را ،که در تمام روزگار از عهد آدم تا روز قیامت
همچو طینت طیب طاهری با این شرافت و لطافت دیگر نیامده .حاال ببین
اگر یک محنت و مصیبتی به همچو گوهر گرانبهایی برسد آیا مثل این است
که مصیبتی به نوح برسد؟ یا به موسی برسد؟ حاال برفرضی که اندازهاش هم
مثل این باشد ،باز به بزرگی این مصیبت نمیشود .ببین یک خار به پاشنه
پای تو برود یا خاشاکی در چشم تو بیفتد مثل هم است؟ حاشا ،اگرچه آن
خاشاک کمتر از خار است و به همین جهت مصیبت این بزرگوار از همه
مصیبتها عظیمتر است .به جهت شرفی است که خدا به او داده.
حاال ببین خداوند عالم جلشأنه چه شرف به این بزرگوار داد .از جمله
شرفهایی که انعام کرد به این بزرگوار این بود که این بزرگوار را رخساره
خود قرار داد ،رخساره خود به چه معنی؟ چنانکه این سالطین روزهای عید
سالم مینشینند ،بار میدهند که رعایا و نوکران به سالم بیایند ،حاال خدا
همچنین وقتی خواست به سالم بنشیند ،این بزرگوار را نشانده به سالم .به
این معنی که زیارت او را زیارت خود قرار داده ،هر روزی که ظهور عظمتی
از عظمتهای خدا در آن میشد زیارت او را مستحب کرد .پیغمبر تولد
میکند ،در روز مولود او زیارت امامحسین مستحب است ،این یعنی چه؟
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همچنین روز عید غدیر ،حضرتامیر به خالفت مینشیند ،زیارت امامحسین
مستحب است ،یعنی چه؟ اول هر ماهی ،هر شب جمعهای زیارت امامحسین
مستحب است .شب قدر حضرت امیرالمومنین ضربت میخورد ،زیارت
امامحسین مستحب است .چطور شد همچو شد؟ هر شبی و هر روزی که
در آن ظهور کبریای خدا شده ،رحمتی از رحمتها خلق را فراگرفته خدا هم
بار عام داده که باید به زیارت آن بزرگوار بروند .فرموده زیارت رخساره
مرا اگر میخواهید بکنید ،رخساره من سیدالشهدا است صلواتاهلل و
سالمهعلیه .زیارت او را بر جمیع پیغمبران و مرسالن ،مالئکه مقرب و
غیرمقرب ،بر جنیان مستحب کرده است .باید در آن روز جمیع مالئکه به
زیارت آن حضرت بروند ،چراکه در آن روز عظمت و کبریائی از خدا جلوه
میکند و آن عظمت و کبریا از پیشانی او ظاهر میشود .شخصی به حضرت
سیدالشهدا عرض کرد شما تکبر دارید .فرمودند من تکبر ندارم ،تکبر
مخصوص خدا است ،عزت مال او است ،خدا فرموده هلل العزه و لرسوله و
للمومنین پس عزت و عظمت و کبریا از خدا است و مال خدا است و خدا
او را عزیز کرده و کبریای خود را از او جلوه داده و او در دنیا مظهر کبریاء
خدا و مظهر عظمت خدا شده و همچو خاصیتی را به امامحسن نداده و
اینهمه کتب دعا و زیارت دیدهاید یکجایی که یکوقتی زیارت امامحسن
مستحب باشد ندیدهایم .در هر وقتی زیارت امامحسین را مستحب کردهاند.
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بلی زیارت پیغمبر باید کرد ،ولی اینگونه از اطراف عالم بارها بسته شود و
به زیارت روند باز نشد.
از جمله عجایبی که خداوند به این بزرگوار داده و او را مخصوص به این
کرده چیز عجیب غریبی است و آن این است که خدا عمر زائر او را حساب
نمیکند .از آن وقتی که از خانه خود بیرون میآید و میرود و برمیگردد،
کم نمیشود از عمر او .از عمر زائر آمد و رفتش حساب نیست .مثال کسی
که مقدر است سیسال عمر کند ،یکسال اینجا خرج کرد ،این یکسال را
از عمر او حساب نمیکنند و اگر احیانا در این دار دنیا به جهت اعراضی و
امراضی که عارض میشود ،در عرض راه یا در آنجا بمیرد ،در رجعت که
زنده میشود بقیه عمر را که طلبکار است به او میدهند .حکایت غریبی
است ،چیز عجیبی است این تربت سیدالشهدا ،اشهدباهلل چندینمرتبه،
هزارمرتبه اگر ببویی هیچ از بوی او کم نمیشود .لکن تو اگر مشک را
بگذاری توی یک طاقچه و بادهای متعفن به او بخورد و حرارتها و برودتها
به او برسد ،المحاله بوش تمام میشود ،و این تجربه شده است .همچنین
تربت را وقتی حرمت نمیدارند ،اینجا و آنجا میاندازند بکلی بوش تمام
میشود واال این تجربه شده است و االن حاضر دارم در خانه ،اگر تربت را
ضبط کنی و او را درست نگاهداری از هواخوردن و بادخوردن ،اشهد باهلل
صفحه | 531

مثل جوهر سیب ،مثل عطر سیب ،بوی خوش میکند آدم سرش را که
میگذارد روی آن ،نمیخواهد بردارد .این است که میفرماید شیعه ما بوی
سیب میشنود از تربت حسین .مقصود این بود که خاک کربال را خدا شفا
قرار داده ،اکسیر احمر است و باوجود آنکه جمیع خاکها حرام است ،خدا
این را شفا قرار داده .آیا سبب این را میدانی چهچیز است؟ خاک بر سر ما!
سببش این است که بعد از آنی که بدن مقدس آن بزرگوار بر این خاک افتاد
و خون طیب طاهر او بر این خاک ریخت و آن اسبها را نعلبندی کرده بودند
بر تن مقدس او دوانیدند ،و شما میدانید که آهن و میخ و نعل و گوشت و
پوست انسان با هم مناسبتی ندارد .گذشته از اینکه با آن شمشیرها او را قیمه
قیمه کرده بودند و او را خورده خورده کرده بودند .آیا چقدر از گوشت بدن
آن حضرت به این میخها بند شد و در این خاکها ممزوج شد؟ چقدر نعلها
که به آن خون آلوده شد و در این خاکها پهن شد؟ کفایت میکند تو را
چنانکه خودش گفته و برای شیعیانش پیغام کرده ،بعد از آنی که به سکینه
پیغام داد که به شیعیان او بگوید:
و انا السبط الذی من غیر جرم قتلونی
و بجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی
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ببین میفرماید عمدا سحقونی .سحق آن است که یکچیزی را روی سنگ
بیندازند ،با سنگ دیگر آن را بسایند .کأنه سنگ زیرین ،زمین بود و سنگ
باال ،سمهای اسبان بود .بدن او را با آن سمها ساییده بودند .پس بعد از آنی
که گوشت مبارک او با این خاک مخلوط شد و آن خون طیب طاهر که
خون خدا است ،آخر نه در زیارتهای ایشان میخوانی یا ثار اهلل و ابن ثاره ای
خون خدا و پسر خون خدا و آن خون خدا با این خاکها مخلوط شد .آیا
میخواهی شفای هر دردی نباشد؟ یا شفای جمیع دردها نباشد؟ بلکه در او
است شفای دردهای دنیا و آخرت .حتی آنکه عرض میکنم اگر در قلوب
شما شک و شبهه پیدا شده باشد ،استشفاء به تربت بکن ،اگر برای شما جهل
پیدا شده استشفاء به تربت بکن .اگر مطلب را درنمییابی فهمت کم شده،
استشفاء به تربت بکن ،اگر معرفت تو ناقص است استشفاء به تربت بکن،
اگر فقر برای تو است استشفاء به تربت بکن ،اگر خوف برای تو است
استشفاء به تربت بکن زیراکه اکسیر احمر است .همینطور که اگر میرفتی
پیش سیدالشهدا عرض میکردی سر من درد میکند ،حضرت دست مبارک
بر سر تو میگذاردند و شفا مییافتی ،همانطور امروز همان گوشت و پوست
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را اگر بخوری همانطور شفا مییابی .اگر کسی میرفت خدمت امام
شکایت میکرد از جهل خود ،از نسیان خود ،از قلت معرفت خود و حضرت
دست خود را میگذاشتند بر سر او ،آیا نه این است که معرفت او زیاد میشد؟
جهل او و نسیان او برطرف میشد؟ اینکه در ظاهر بود.
و اما در باطن نیز سرش این است که به جهت آنکه حضرت سیدالشهدا نام
نامی خدا است .فرمودند نحن واهلل االسماء الحسنی التی امرکم اهلل انتدعوه
بها ماییم نامهای نیکوی خدا .در زیارت ششم حضرتامیر میخوانی السالم
علی اسم اهلل الرضی و وجهه المضیء سالم بر نام خدا باد .کیست نام خدا؟
اینها نام خدایند .پس چون این بزرگوار نام خدا بود و هست در دعا میخوانی
یا من اسمه دواء و ذکره شفاء ای خدایی که نام تو دوای دردها است و یاد
تو شفای از مرضها است و این بزرگوار نام خدا است و این بزرگوار ذکر
خدا است و این اسم و این ذکر را خدا عنایت کرده به این خاک ،و طینت
او از این خاک است و این خاک از طینت او است ،پس شفا است از دردهای
ظاهری و باطنی .بلکه میفرماید جعل الشفاء فی تربته یعنی نیست شفائی در
هیچچیز مگر به واسطه تربت سیدالشهدا صلواتاهللعلیه .اگر گیاهی خاصیتی
دارد و شفائی در او پیدا میشود به جهت آن است که بادها بر خاک کربال
وزیده و قدری از آن خاک بر آن گیاه ریخته ،آن گیاه شفا شده .پس شفا
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نیست در دنیا مگر در خاک کربال .میفرماید جعل الشفاء فی تربته بلکه به
همین واسطه که حضرت سیدالشهدا کتاب ناطق خدا است که هذا کتابنا
ینطق علیکم بالحق و در قرآن هم فرموده و ننزل من القرءان ما هو شفاء و
رحمه للمومنین و ننزل من القرآن یعنی حسین را در خاک کربال دفن میکنیم
و او را نازل میکنیم و منزل او قرار میدهیم که فرموده هذه محط رحالنا
کربال است که در آنجا آن بزرگوار نزول اجالل فرموده پس و ننزل من القرءان
ما هو شفاء و رحمه للمومنین پس چون سیدالشهدا کالماهلل است به این جهت
شفای از هر جهلی و هر دردی است .در زمین کربال نزول اجالل فرمود و
بدن مقدس او به این خاک مخلوط شد و این خاک شفا شد .از این جهت
این زمین را خداوند بیستودو هزار سال پیش از همه زمینها آفرید و این زمین
کربال قلب این عالم است و چون روز قیامت شود این زمین کربال را بدون
غربالکردن ،همینطوری که هست دیگر کسی را از این بیرون نمیآورند،
برمیدارند و آن را در اعلی درجات بهشت میگذارند .معنی «همینطور
میگذارند» چه بود؟ یعنی مومنی چند را که عاصیند و آنها داخل نخالهها
هستند ،نه این است که آنها را نمیبرند در بهشت و آنها را بیرون میآورند از
آن زمین ،بلکه همین زمین کربال را با آنچه در او است برمیدارند و در اعلی
درجات بهشت میگذارند .به جهت آنکه همین زمین کربال االن زمین
بهشت است و مجسم شده که به چشم در میآید و چگونه چنین نباشد ،مگر
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نشنیدهای که خدا جنت و حورالعین را از شعاع سیدالشهدا آفریده؟ مگر تو
نمیدانی سیدالشهدا از طینت کربال است و کربال از طینت سیدالشهدا است
و از شعاع سیدالشهدا است؟ پس جنت آفریده شده از شعاع حسین ،پس
خاک کربال بعینه روضهای از روضههای جنت است که سیدالشهدا در آن
دفن شده و هرکس در آن دفن شد در جنت است و جنت دیگر دار خلود
است ،هرکس داخل جنت شد دیگر از آن بیرون نخواهد آمد .هیهات هیهات
این سالطین دنیا این طویله پر پهن خود را بست قرار میدهند ،هر مقصری
که به آنجا پناه برد دیگر از او انتقام نمیکشند .این سالطین با این لئامت
طبع که هیچ حقی ندارند ،اگر کسی مقصر آنها بشود و پناه به طویله پر پهن
اینها ببرد بست است و آیا کربال بست خدا نیست؟ آیا امامحسین صلواتاهلل
و سالمهعلیه جلوهگاه خدا نیست؟ و چگونه میشود مقصری در این بست
بیاید و او را از اینجا اخراج کنند یا او را معذب کنند؟ کرامت حسین زیاده
از اینها است واهلل .وانگهی خون خود را داده و شفاعت را خریده ،او جان
داده و شفاعت را گرفته حاال آیا خدا دبه میکند؟ حاشا و کال .این معامله
را در عالم ذر خدا کرد که تو خون خود را بده و شفاعت را من به تو میدهم
و معامله گذشت و معامله واجب شد .پس هرکس داخل کربال شد و در آنجا
دفن شد دیگر به هیچوجه خوفی و بیمی و المی و عذابی برای او نیست.
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شاهد بر این اینکه سیدمرحوم اعلیاهلل مقامه نقل میکردند از یکی از طالب
معتمدی که در صحن مقدس بوده ،در یکی از حجرهها منزل داشته .گفته
بود شبی من نصفهشب بیدار بودم ،دیدم جمعی روشنایی دارند بر سر قبری
ایستادهاند و قبری میکنند .با خود گفتم یقین کسی را آوردهاند اینجا دفن
کنند .دیدم شخصی را از آن قبر بیرون آوردند و ریسمان به پای او بستند و
او را کشیدند و بردند تا نزدیک باب سدر .همینکه خواستند او را از صحن
مقدس بیرون برند دیدم آن میت روی خود را گردانید به طرف حرم مطهر
حضرت سیدالشهدا و صدا برآورد و عرض کرد «هکذا یصنع بجارک یا
اباعبداهلل» کسی که به جوار تو آمده باشد و پناه به تو آورده باشد آیا با او
چنین میکنند؟ میگوید دیدم صدایی از قبه مطهر برآمد که خلوه من افتادم
و غش کردم تا فردا به هوش آمدم .پرسیدم این قبر از کیست؟ گفتند از
فالنشخص سنی که دیروز او را اینجا دفن کردند .سیدمرحوم اعلیاهلل مقامه
این حکایت را از آن شخص طلبه نقل کردند .من به سید عرض کردم سنی
بود فرمودند به حد نصب نرسیده بود و ناصب نشده بود ،همینقدر محبت
ابوبکر و عمر را در دل داشت .پس چه خواهد بود حال شما که در والیت
علی بن ابیطالب عمری گذرانیدهاید .پس بشارت باد شما را که هریک از
شیعیان را که ببرند و در کربال دفن کنند ،سوال نکیر و منکر برای او نیست،
به هیچ وجه متعرض او نمیشوند و او را نمیترسانند .بلکه اگر دفن نشود،
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همینقدر وصیت کرده باشد که مرا ببرید در کربال و اوالد او تقصیر کنند و
بخل کنند و نبرند ،به محض همین وصیت سوال از برای او نیست ،رعبی و
خوفی از برای او نیست ،در بست خداوند عالم درآمده .بلکه هرگاه در حال
مردن زبان او بند شده باشد و خواسته وصیت کند و نتوانسته ،باز سوال نکیر
و منکر برای او نیست .اینها همه به واسطه کرامت حضرت سیدالشهدا است.
پس که را چنین شرفی است؟ و چرا چنین نباشد؟ و حالآنکه جانبازیی که
او کرد هیچ نبی مرسل نکرد ،احدی از آحاد چنان جانبازیی نکرد حتی
رسولخدا صلی اهلل علیه و آله  .از اینجهت بود که این افتخار مخصوص او
شد و خدا او را سیدالشهدا نامید ،آقای جمیع شهیدان شد .آیا این را تعقلش
میکنی یعنی چه؟ پدر او که امیرالمومنین بود شهید شد ،این چطور آقای
شهیدان است .پس عرض میکنم که این بزرگوار در این مقام یعنی در مقام
شهادت پدر او فرع وجود او است .آخر ببین یکضربت بر فرق علی زدند
ولکن سیصدزخم زیاده بر این بزرگوار زدند .علی را کسی پامال نکرد ولکن
او را پامال کردند ،اوالد علی را در پیش روی او ذبح نکردند و اوالد او را
در پیش روی او ذبح کردند .اال لعنه اهلل علی القوم الظالمین.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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*«موعظه دهم پنجشنبه  /سلخ محرمالحرام  1286 /هـ ق»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در تفسیر این آیه شریفه در ایام گذشته سخن رسیده بود به اینکه حضرت
سیدالشهدا صلواتاهلل و سالمهعلیه حامل رکن سیوم عرش خداوند عالم
است جلشأنه و آن رکن ،رکن حیات است و دیروز خواستم عرض کنم که
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چه حالت برای مخلوق دست میدهد تا اینکه حامل رکن حیات میشود؛
چه شده است و چه کرده است حضرت سیدالشهدا صلواتاهلل علیه که رکن
حیات را او حامل شده و حیات خداوند عالم جلشأنه از ذات مقدس او ظاهر
شده است و به واسطه ذات مقدس او حیات به همه احیاء رسیده؟ چه شده
است که او حامل رکن حیات شده؟ دیروز سخنی ابتدا کردم ولی تمام نشد.
این مطالب را در یکمجلس و دهمجلس نمیتوان تمام کرد ،ایام بسیاری
ضرور دارد که مطلبی را بالتمام بتوان گفت و معذورم از این.
دیروز عرض کردم کیفیت روح بخاری را و عرض کردم آن بخار از خون
برخاست در دل انسان و از جمیع آالیشها و کثافتها پاک شد و شفاف و براق
و لطیف شد ،قابل این شد که روح ملکوتی از غیب در او ظاهر شود و او را
کرسی سلطنت خود قرار دهد و عرش جالل و عظمت خود قرار دهد و از
آن در سایر بدن حیات منتشر شود .پس همچنین عرض میکنم که وقتی که
انسان از آالیشها و زنگ تعلقات و جمیع لوث میل به سوی خلق خود را پاک
کرد و سرتاپا متوجه خدا شد و بکلی خود را گم کرده و خدا را یافته ،بکلی
خود را فراموش کرده و سرتاپا خود ،یاد خدا و ذکر خدا شده ،بکلی خود
را معدوم کرده و خدا را نموده ،هرگاه چنین شد شایسته این است که آن
حیات خدا را حکایت کند .از برای این معنی مثلی ظاهر خدا آفریده برای
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آنانی که آن روح بخاری که در بدن ایشان است آن را نمیبینند مثلی ظاهر
خدا آفریده و آن این شعله چراغ است که میبینی .آیا نمیبینی اصل این شعله
روغن است و پیه با آن غلظت و کثافت؟ بعد از آنی که آن آتش در این روغن
اثر کرد و آن روغن را دود لطیفی کرد و بخار شد ،آن آتش پنهانی که از
چشمهای مردم برتر است و احدی آن آتش را نمیتواند دید ،آن آتش در این
دود جلوهگر میشود و مشتعل میشود و این شعله میشود در میان جمع که
دیده میشود و آثار آتش پنهانی از این بروز میکند .عوام کم چیز میفهمند،
این اخگرهایی که در منقل و در اجاق است همینها را آتش میدانند،
خیالشان میرسد آتش همینها است .اینها آتش نیست ،اینها چوبی است که
سوخته شده و این چوبها که سوخته شده سیاه شده ،او را ذغال نامیدهاند و
ذغال چوب است .بعد از آنیکه آتش در اینها درگرفت و اینها را سرخ کرد،
کار این چوبها به جایی میرسد که مردم میگویند اینها آتش است به طوری
که اگر بخواهی حالی مردم کنی که اینها آتش نیست ،باید به دلیل و برهان
بسیار و سخنهای بسیار حالی کرد که این آتش نیست .و همین در فضیلت
این اخگرها کافی است که مردم را باید به دلیل و برهان حالیشان کرد که
اینها آتش نیست .اگر آتش را میخواهید بدانید کدام است هرگاه منقلی آن
پایین گذارده باشد ،تو دست از این باال برابر آن بگیری ،دست تو گرم
میشود و حرارت آن اثر میکند .مثل آنکه آتش در ته تنور آن پایین است،
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یک بوتهای اگر سر تنور بگیری این باال آتش میگیرد .این چه چیز است که
بوته را روشن میکند همان آتش است .آتش آن است که از چشم برتر است،
از هوا لطیفتر است ،آتش به چشم در نمیآید .هوا را کسی نمیبیند ،آتش
که از هوا لطیفتر است چگونه دیده میشود؟ ولکن آن آتش پنهانی وقتی در
این ذغالها که چوب است درگرفت ،این ذغالها هم میشود آتش و نام نامی
خود را آتش پنهانی به این اخگرها داده و مشرف میکند این اخگرها را به
نام خود و به صفت خود و به آثار خود و به افعال خود .آتش پنهانی این ذغال
سرخشده را رخساره خود میکند و او را دست توانای خود قرار میدهد و
او را مظهر جمیع افعال خود ،مظهر جمیع کارهای خود میگرداند.
میگویی نه ،دست به این اخگرها بگیر و ببین چگونه میسوزی! از اینها
استعانت بکن ،به این طبخ بکن آنچه میخواهی ،به این بسوزان آنچه
میخواهی ،اصالح اموری چند را به همین ذغالهای سرخ شده بکن .جمیع
کارهایی که میکنی به همین ذغالها بکن .نمیخواهم فضیلت ذغال را برای
شما بگویم ،حکیم میفهمد چه میگویم و چه میخواهم بگویم .انسان
مانند آن چوب است یا آن ذغال یا مانند آن روغنی است که دود میشود.
هرگاه آتش پنهانی که آن آتش مثل حیات خداوند عالم است و مثل رکن
سیوم عرش خدا است که آن حیات مانند آتش پنهانی است و در این روغنی
که دود شد و لطیف شد جلوهگر میشود .همچنین آن حیات پنهانی وقتی
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در وجود آن انسان جلوهگر میشود و آن در وقتی است که آن انسان خود را
از آالیشها پاک کرده باشد ،پشت به ماسوی کرده باشد و رو به خدا کرده
باشد .پس خود او کلمه توحید شده باشد زیراکه به پشتکردن خود به جمیع
ماسوی الاله میگوید .پس وجود او در میان خلق کلمه الاله االاهلل است و
چون نفی ماسوا کرد و چشم از هرچه جز خدا است پوشید ،غیر از خدا
چیزی ندید ،انوار خداوند عالم در او بروز میکند ،نام نامی خود را به او
عطا میکند .آیا نیست که میخوانی در زیارت ششم؟ السالم علی اسم اهلل
الرضی سالم بر نام اهلل ،بر نامی که آن نام اهلل است .آیا نشنیدهای خدا را
اسمها است و خدا در میانه همه اسمها برگزیده او را و او را نام نامی خود
قرار داده و راضی شده که نام او باشد و ظهور او و جلوه او باشد از این
جهت آن بزرگوار خلیفه خداوند عالم میشود در روی زمین چنانکه این
شعله خلیفه آتش پنهانی میشود در میان جمع و این شعله بابی میشود برای
آتش پنهانی در رسانیدن فیض انوار به در و دیوار و بابی است برای در و دیوار
که در هنگام توجهات به نار باید از این باب توجه کنند و دست تضرع به
سوی این باب گشایند و روی نیاز را بر آستانه این باب میسایند و حاجات
خود را از این باب طلب میکنند .من اراد اهلل بدأ بکم و من وحده قبل عنکم
و من قصده توجه بکم پس این بزرگواران باباهلل در زمین شدند و نام
نامیخداوند عالم در روی زمین گردیدند و رخسارهای شدند که اولیا در
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هنگام طلب خداوند عالمیان طلب میکنند ایشان را و آن رخساره را شفیع
خود میگردانند و به واسطه ایشان به خدا تقرب میجویند .مگو ابدا و به
خاطر خود مگذران ابدا که چگونه رو به مخلوقی کنم؟ اگر تو چیزی غیر
آتش پنهانی میبینی چراغی نیافتهای و آنی که چراغ نیست من او را نگفتهام
و تو را به سوی او دعوت نکردهام .من تو را به سوی آن آئینه دعوت میکنم
در وقتی که تو آئینه را نبینی مطلقا و بجز شاخص چیزی در او جلوهگر نبینی
و اگر تو به گوشه چشم چیزی غیر از شاخص میبینی و با تأمل هرچه تمامتر
اشاره به چیزی میکنی به آن مطلب که من میگویم نرسیدهای .اگر به
مدرکی از مدارک خود ،چه به عقل خود باشد چه به خیال خود ،چه به ظاهر
خود چه به باطن خود چیزی غیر از شاخص را دیدی ،آئینهای که من میگویم
ندیدهای و اگر هیچ ندیدهای غیر از شاخص ،آن وقت آئینهای را که من
میگویم دیدهای .پس تو به غیر از شاخص به کسی دیگر پیوسته نشدی و از
جمیع ماسوای شاخص گسسته به چیز دیگر بسته نشدی و این چیزی نیست
که ضرری به جایی داشته باشد .پس از این جهت خداوند آلمحمد علیهم
السالم را خلیفه خود قرار داد و توالی ایشان را توالی خود قرار داد و تبری
از ایشان را تبرای از خود قرار داد و اطاعت ایشان را اطاعت خود قرار داد و
عصیان ایشان را عصیان خود قرار داد .این الف و بائی که من میخوانم توی
همه کتابها هست ،کاری که من میکنم این است که آنها را من پی سر هم
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میخوانم .همینکه الف و با و جیم و دال را از پی هم خواندم تو میفهمی
ابجد ،همینکه ها و واو و زا را از پی هم خواندم تو میفهمی هوز واال این
الف توی کتابها بود ،این با توی کتابها بود ،این جیم توی کتابها بود ،این
دال توی کتابها بود ،چیزی من اختراع نکردهام .آیا نیست که در زیارت
میخوانی من احبکم فقداحب اهلل و من ابغضکم فقدابغض اهلل و من اعتصم
بکم فقداعتصم باهلل آیا نیست که میخوانی در زیارت السالم علی الذین من
عرفهم فقدعرف اهلل و من جهلهم فقدجهل اهلل و من تخلی عنهم فقدتخلی
عن اهلل شک در این نیست که هرکس از محمد و آلمحمد صلواتاهلل
علیهماجمعین برید به خدا نرسید و شک در این نیست که هرکس به آلمحمد
علیهم السالم پیوست به خداوند عالم پیوست و هرکس از آلمحمد علیهم
السالم منقطع شد از خدا منقطع شد .پس اگر اتصال میخواهید به خدا و
راه میخواهید به سوی خداوند و حبلی متصل میخواهید میان خود و خداوند
عالم و عروه الوثقایی میخواهید ،متمسک شوید به والیت محمد و آلمحمد
علیهم السالم زیراکه ایشانند به نصی که از پیغمبر ،شیعه و سنی روایت
کردهاند ،آن حبل متصل میان خلق و خداوند عالم جلشأنه که یکسر آن
حبل در دست ما است و یکسر آن در دست خداوند عالم است میخواهی
باال بروی دست به این ریسمان بگیر و برو باال تا به هرجا که میخواهی
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برسی ،میخواهی راه بروی این ریسمان را بگیر و برو که جایی دیگر راه
نیست.
هرکه خواهد در حریم قرب راهی ،راه نیست
جز که بر ذیل والی دوستان آید دچار

باری ،از جمله آنها وجود مبارک امامحسین است صلواتاهلل و سالمهعلیه
که آن بزرگوار چنان نفی کرد ماسوی را که نمیدانم چه عرض کنم .ببین
کلمه الاله االاللهی اعظم از اینکه حسین گفت دیگر میشود؟ به دادن سر
و تن و جان و اهل و عیال و اصحاب و اموال ،به جمیع اعتبارات الاله گفت،
نفی کل ماسوی را کرد .ال اله یعنی معبودی نیست ،اال اهلل یعنی جز خدای
یگانه .حاال حسین گفت ال اله یعنی گفت خداوندا من خود را مقید به سر
خود نکردم ،نه این است که من سر خود را میپرستم ،نه این است که اهل
و عیال خود را میپرستم .هرکس به هرچه پیوست او را پرستیده ،به هرچه
خود را پیوستی همان بت تو است .آیا میدانی چرا؟ حاال به آسانی حالی تو
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میکنم .به هرچه رو آوردی و پیوستی ،اگر خدا را در او دیدهای ،واسطه
میان تو و خدا همان است و اگر خدا را ندیدهای و به او پیوستی ،غیر خدا را
پرستیدهای حکما .پس هرکس الاله حقیقی گفت نباید به سر خود مقید باشد
که اگر به سر خود مقید باشد ،سر خود را پرستیده .پرستیدن یعنی چه؟ یعنی
رو به او کردن و به او متصلشدن ،از غیر او بریدن ،دائم متوجه او بودن،
مواظب خدمات او بودن .پرستاری بیمار که میگویند آن است که دوایی
برای بیمار درست کند ،غذایی براش درست کند ،بر دور بیمار بگردد،
کارهای او را به انجام رساند ،رختخوابش را بیندازد و رختش را بکند و
بپوشاند .اگر همچو کرد پرستاری بیمار کرده و این کارها را پرستش
میگویند .پس پرستش خدا این است که دائم دور خدا بگردی ،دائم مراقب
خدا باشی .ببینی ظهرش کی شد بروی به خدمتش ،ببینی عصرش کی شد
بروی به خدمتش ،مسجد را جاروب کنی ،رخت خود را از نجاست بشویی،
نماز کنی ،او را اطاعت کنی ،اینها پرستش خداوند عالم است جلشأنه .پس
تو اگر پرستار سر خودت هستی و آنچه میکنی به گفته خدا نیست و برای
خدا نیست ،تو غیر خدا را پرستیدهای ،دیگر معطلی ندارد .و هرگاه دائم
درصدد اصالح بدن خودی نه به گفته خدا ،بدن خود را پرستیدهای ،دائم در
صدد اصالح بدن برآمدهای .این کالم دلهای شما را باید بترساند ،اگر دائم
در صدد اصالح مال خودت هستی ،مال خودت را پرستیدهای ،دنیاپرستی .و
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اگر دائم در صدد اصالح اهل و عیال خود هستی ،پسر میپرستی ،دختر
میپرستی ،زن میپرستی .پس ببین حضرت سیدالشهدا صلواتاهلل علیه
چگونه ال اله گفت .یعنی هیچکس نیست که من او را بپرستم ،از جمیع
ماسوای او بریدهام .با وجود تو نه سر میخواهم نه تن میخواهم ،نه اعتبار
میخواهم نه عزت دنیا میخواهم ،نه مال میخواهم نه فرزند و عیال
میخواهم ،نه اصحاب و یاران میخواهم.
گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبی
چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید

تو را خواهم نخواهم رحمتت گر امتحان خواهی
در رحمت به رویم بند و درهای بال بگشا
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مسلط کن اعدا را بر جان من ،بر مال من ،بر عرض من ،بر اوالد من ،بر
اصحاب من ،ببین که از هیچچیز مضایقه نمیکنم.
ما لی سوی روحی و باذل مهجتی
فی حب من اهواه لیس بمسرف

من یک جان دارم آیا به دادن این جان اسراف میشود؟ نه واهلل اسراف نیست.
پس به همین واقعه کربال حسین گفت ال اله یعنی هیچکس نیست که من او
را بپرستم و به او دلبستگی داشته باشم .و به آن توجهی که به خدا کرد و به
آن رویی که به خدا کرد اال اهلل گفت .چنان اال اللهی گفت که هیچ نبی
مرسلی و هیچ ملک مقربی چنان االاهلل نگفت .پس این واقعه کربال کلمه
توحید است و به اظهار این واقعه سیدالشهدا کلمه الاله االاهلل را در عالم پهن
کرد به طوری که نماند مجلسی ،نماند بلدی از بالد که این کلمه الاله االاهلل
در او گفته نشود .یعنی حکایت واقعه کربال به آنجا نرفته باشد .این است
باطن این آیه که خداوند مذمت میکند قومی را که واقعه کربال را میشنوند
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و طاقت میآورند در مذمت آنها میفرماید اذا قیل لهم الاله االاهلل یستکبرون
یعنی چون واقعه کربال را میشنوند دلهای خود را قسی میکنند ،تکبر
میکنند و خاضع و خاشع نمیشوند .پس آن بزرگوار نشردهنده الاله االاهلل
است و آن بزرگوار مفسر توحید است در ملک خدا و شارح توحید است در
ملک خدا که من اراد اهلل بدأ بکم و من وحده قبل عنکم و من قصده توجه
بکم هر نبی مرسلی که توحید خدا را خواسته بیاموزد از حسین یاد گرفته،
هرکس میخواهد باشد ،هر ملک مقربی که خواسته توحید بیاموزد از حسین
یاد گرفته.
توحید دو تا است :توحید قولی و توحید عملی .توحید قولی را که همهکس
میگویند ،یهودیها هم الاله االاهلل میگویند .اما توحید عملی آن است که
هیچچیز غیر خدا را بر خدا ترجیح ندهی ،پرستاری نکنی مگر خدا را .پس
این امر را هرکس در این ملک طالب است باید از سیدالشهدا یاد بگیرد .این
قید نداشتن به ماسوی و دلبستگی به خدا را ،استادی از این بهتر و از این
باالتر ،من براش سراغ نکردهام .هیچ استادی مثل این بزرگوار نیست نه نبی
مرسل نه ملک مقرب .کدام آزادگی از این آزادگی باالتر که از قید جمیع
ماسوی رسته باشد؟ کدام عبودیت از این عبودیت بیشتر که به کل خود به
خدا پیوسته باشد؟ و چون چنین کرد ابوعبداهلل شد و چون ابوعبداهلل شد ،پدر
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جمیع من عبد اهلل شد .پس نیست کسی از بندگان که پا به دایره عبودیت
گذارده باشد مگر آنکه فرزند سیدالشهدا و تابع سیدالشهدا است و
سیدالشهدا پدر او است و اصل او و حقیقت او است .حتی آنکه عبودیتی که
در ائمه طاهرین یافت میشود ،جمیع آنها فرع عبودیت سیدالشهدا است
صلواتاهلل و سالمهعلیه؛ چنین عبودیتی کرد آن بزرگوار .بلکه اگر یکقدری
تحمل داشته باشید و انشاءاهلل دارید ،عرض میکنم نام پیغمبر عبداهلل است
و خدا در قرآن پیغمبر را عبداهلل نامیده و انه لماقام عبداهلل یدعوه کادوا
یکونون علیه لبدا پیغمبر عبداهلل است و حسین ابوعبداهلل است .نه به این معنی
که حسین در عبودیت کامل بود و پیغمبر ناقص ،حاشا .بلکه به این معنی
که پیغمبر حسین است و حسین پیغمبر است .یعنی وقتی پیغمبر خواست
عبودیت بکند به صورت حسین در آمد و در حسین عبودیت را به سرحد
کمال رسانید و از اینجهت کشندگان حسین کشندگان محمدند .واهلل پامال
کنندگان حسین پامال کنندگان محمدند .یکپاره روضهخوانها میگویند
نمیدانم پیغمبر کجا بود در صحرای کربال؟ نمیدانم حضرتامیر کجا بود
در صحرای کربال؟ «نمیدانم کجا بود» یعنی چه؟ مگر همین حسین نه
محمد است؟ مگر همین حسین نه علی است؟ مگر همین حسین نه فاطمه
است؟ آیا نفرمودند اولنا محمد اوسطنا محمد و اخرنا محمد و کلنا محمد
واهلل تیر نزدند مگر به محمد و نکشتند مگر محمد را و اسیر نکردند مگر
صفحه | 551

آلمحمد را .پس وقتی که محمد خواست به صورت عبودیت جلوه کند به
صورت ابیعبداهلل درآمد .دیگر آسانتر از این که نمیشود .آیا تو نمیدانی
که وقتی میخواهی نماز بکنی جامه مسجد میپوشی ،قبات را میپوشی،
عبات را میپوشی ،عمامه بر سر میگذاری جامه مسجد میپوشی ،وقتی
میخواهی فعلگی کنی یا توی چاه روی جامه دیگر میپوشی رختکار
میپوشی ،وقتی که میخواهی گلکاری کنی جامه دیگر میپوشی رختکار
میپوشی؛ هر کاری که دست بزنی رخت کاری دارد .حاال برای بنده هم
رختکار بندگی الزم است ،وقتی پیغمبر خواست بندگی کند باید
رختکاری بپوشد ،به صورت حسین باید ظاهر شود .پس به صورت حسین
ظاهر شد و این عبودیت را ابراز داد در حسین .پس مضایقه نیست که
ابوعبداهلل پدر جمیع بندگان میشود و ابوعبداهلل که گفته میشود همان
ابوعبداهلل ،محمد است صلی اهلل علیه و آله  .و چون دیروز عرض کردم
چیزهایی را که خداوند به حسین داده ،و به واسطه این کاری که کرده
خداوند به او چه نعمتها کرامت فرموده که از آنجمله این است که او را
ابوعبداهلل کرده است.
و از جمله خواص سیدالشهدا که به واسطه قبول این عمل آن منصب را خدا
به سیدالشهدا داده و سیدالشهدا صاحب این منصب شد و صاحب این رتبه
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شد مقام شفاعت است .باز هم نه این است که حسین ترجیحی بر پیغمبر
داشته باشد .شفاعت حسین شفاعت محمد است و شفاعت منصب محمد
است و شفاعت به اجماع شیعه و سنی مخصوص پیغمبر است لکن رختکار
شفاعت پیغمبر ،حسین است .رختکار او صورت حسینی است صلواتاهلل
علیه که آن بزرگوار به صورت حسینی درآمد و لوای شفاعت را برداشت.
آیا نشنیدهای که در روز قیامت هزار صف از امت مرحومه بسته میشود،
نهصد و نود و نه صف آنها به شفاعت حسین داخل بهشت میشوند و آن یک
صف دیگر را هم ائمه با حسین شریک میشوند و شفاعت میکنند تا آن
صف دیگر هم داخل بهشت میشوند .پس این لوای شفاعت مخصوص
حسین است صلواتاهلل و سالمهعلیه .حاال چطور شده سر کار چهچیز است
که این بزرگوار لوای شفاعت را برداشته .شفاعت دوای مرضای عاصیان
است ،مریضان به مرض عصیان نجات از عصیان ندارند مگر به دوای شفاعت
مسلما و اگر دوای شفاعت و عالج گناهان نبود احدی از مرض عصیان
نجات نمییافت ،جمیع مردم همه هالک میشدند به جهت آنکه عصیان
پشت به خداکردن است .وقتی پشت به آفتاب کردی ظلمانی میشوی ،پشت
به خدا که کردی از جمیع خیرات و رحمتها محرومی و هالک خواهی شد،
سهل است به گناه اول مستحق هالکت ابدی میشوی ،به گناه دوم نمیرسد.
دیگر نمیخواهد هزار سال پشت به آفتاب کنی ،همین به محضی که پشت
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به آفتاب کردی همان آن ظلمانی میشوی .نه این است که باید دهمرتبه پشت
به آفتاب بکنی تا ظلمانی شوی .مگو من یک گناه بیشتر نکردهام ،همین
یکگناه که کردی باعث این شد که پشت به خدا کردی و رو به شیطان
کردی و چنانکه وقتی پشت به خلق و رو به خدا کردی الاله االاهلل گفتهای،
اگر رو به شیطان کردی شیطان را پرستیدهای و خدا را گذاشتهای و کافر
شدی در نزد صاحبان معرفت .آنها میدانند که اثبات پرستاری از برای شیطان
کردهای و به همین جهت کافر شدهای و مشرک شدهای و نجاتی از برای تو
نیست .ان اهلل الیغفر انیشرک به و یغفر مادون ذلک لمن یشاء پس جمیع
مردم این شرک را داشتند و هالک بودند .میفرماید و مایومن اکثرهم باهلل
اال و هم مشرکون آنها به واسطه عصیان مشرک میشوند ان الشرک لظلم
عظیم ان اهلل الیغفر ان یشرک به اطبا درکتاب طبی نوشتهاند که معالجه مرض
را باید به ضد کرد .اگر از گرمی است باید سردی به او داد و اگر از سردی
است گرمی باید به او داد ،اگر از خشکی است تری باید به او داد اگر از
تری است خشکی باید به او داد .حاال این معاصی که معنیش نفی خدا است
و اثبات غیر خدا است و اثبات شیطان است و اگر مرتکب آنها بشوی پشت
به خدا کردهای و رو به شیطان کردهای معالجه این مرض هم باید به ضد
باشد و معالجه آن این است که پشت به شیطان بکنی و رو به خدا بکنی .آیا
نیست که وقتی پشت به آفتاب کردی ظلمانی و تاریک میشوی ،معالجهاش
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این است که دوباره رو به آفتاب کنی ،همانطور که انکار آفتاب کرده بودی
حاال اقرار به آفتاب کنی .پس معالجه معاصی و معالجه شرک به خدا توحید
خدا است و توحید خدا آن است که پشت به ماسوی کنی و رو به خدا کنی.
اگر کسی این کار را کرد حقیقت توبه و بازگشت را به عمل آورده؛ این
هست لکن ما روسیاهان هفتادسال است چنین عادت کردهایم در بریدن از
خدا و پیوستن به غیر خدا ،ما را میسر نیست اینگونه توبهها .ماها نمیتوانیم
از غیر خدا ببریم و به خدا بپیوندیم بلکه از یکپول سیاه که در راه خدا
بدهیم نمیتوانیم ببریم ،یکپول سیاه را بر خدا ترجیح دادهایم و میدهیم
بلکه یکنخود را بر خدا ترجیح دادهایم و میدهیم و با وجود این تمنا داریم
از خدا جنتی را که عرضها السموات و االرض تمنا داریم که خدا ما را در
جوار قرب خود منزل دهد و خدا ما را داخل ملکوت جنت کند و ما یکدانه
نخود را بر خدا ترجیح میدهیم و اینقدر پشت به خدا کردهایم و رو به
یکدانه نخود کردهایم .هرکس مراقب حال خود باشد و تجربه کرده باشد
این را میفهمد در حالت خود که بسا آنکه یکدانه نخود را بر خدای آسمان
و زمین ترجیح میدهد و خدا را به آن یکدانه نخود فروخته .یکدانه ارزن را
ترجیح میدهد ،بلکه خدا را میفروشند به یکخیال بیاعتبار بیاصلی که من
چرا آنجا نشستم ،چرا آنجا ننشستم؟ چرا زیردست فالنکس نشستم؟ حاال
نشستی چطور شد؟ برای چیزهای اعتباری خیالی که هیچ مغزی ندارد و
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هیچ فایدهای ندارد هیچ نیست .مثل اینکه حضرتامیر دنیا را تشبیه کردهاند
واهلل لدنیاکم هذه ازهد عندی من عفطه عنز دنیای شما در نزد من از عطسه
بزی پستتر است .یعنی هیچ مصرف ندارد این دنیا چنانکه عطسه بز هیچ
مصرف ندارد همچنین ماها هم این اعتبارات دنیا را ،این چیزهای بیمصرف
را بر خدا ترجیح دادهایم نعوذباهلل .حاال معالجه این این است که پشت کنیم
به ماسوی و رو کنیم به خدا که ضد پشتکردن به خدا باشد .معالجه شرک
عرض کردم توحید بود و ما هم که آن مردم نبودیم که توحید خالص داشته
باشیم .خدای روف رحیم یک توحیدی و یک دوایی و یک عالجی خواست
در عالم سرپا کند که این دوا و این عالج قهرا بدون اختیار داخل دلها شود،
طوری کرد که جمیع مردم این دوا را بخورند ،به زور ،به قهر ،جمیع مردم
این توحید را بعمل آورند ،به ناچاری مردم رو به خدا کنند اگرچه یک طرفه
العین باشد و پشت به ماسوی کنند اگرچه یک طرفه العین باید .تدبیر این
معنی این است که جدوار را از ختا بیاورند معدنش آنجا است و آنجا سبز
میشود ،هلیله را از هند میآورند معدنش آنجا است و آنجا سبز میشود .الاله
االاللهی که دوای درد شرک است معدنش کجا بود و کجا سبز شده بود؟
معدن توحید وجود مبارک سیدالشهدا است صلواتاهلل و سالمهعلیه و الاله
االاللهی که در عالم منتشر میشود از وجود مبارک سیدالشهدا در عالم منتشر
میشود و چون دانست در ملک او کسانی هستند که بسیار مقید به مالند،
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بستگی به مال دارند ،اسباب توحید در مال را فراهم آورد تا از مال چشم
بپوشند .کسانی هستند بسیار مقید به اوالدند ،بستگی به اوالد دارند ،اسباب
توحید در اوالد را فراهم آورد و بعضی هستند بستگی به جان دارند ،بعضی
هستند به عزت و جاه و جالل بستگی دارند ،خداوند اسباب توحید آنها را
فراهم آورده تا به ناچاری قهرا به طور اضطرار این مردم را از این شرک نجات
دهد و داخل عرصه توحید کند و از اهل توحید شوند .شما ببینید اگر از عمر
کسی هفتادسال گذشته باشد و در این هفتادسال عبادت کرده باشد بت را
و سجده برای بت کرده باشد و حاال بیاید در حضور مسلمین بگوید اشهد
ان الاله االاهلل و اشهد ان محمدا رسولاهلل صلی اهلل علیه و آله جمیع گناهان
هفتادساله او آمرزیده میشود آیا هیچ فهمیدید معنی این حرف چه بود؟ پس
اگر در تمام عمر خود عبادت کرده باشی بتهای دنیا را که زنت باشد ،مالت
باشد ،فرزندت باشد ،عزتت باشد ،جاه و جاللت باشد ،همه اینها بت است.
اگر هفتادسال این بتها را پرستیده باشی لکن همینکه در مصیبت حسین
حاضر شوی و کلمه الاله االاهلل را بشنوی که همین ذکر مصیبت است و به
قدر بال مگسی اشک از چشم تو بیرون آید ،گفتهای اشهد ان الاله االاهلل و
اسالم آوردهای و جمیع آن شرکها از بدن تو پاک شده .اگر چنین اعتقادی
نداشته باشی منکر شدهای فضائل آلمحمد علیهم السالم را و منکر شدهای
فضل حسین را و خوار کردهای خون حسین را ،خوار کردهای خون خدا را
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که خون حسین است و اگر خون سیدالشهدا عظیم نباشد و خون خدا نباشد
پس دیگر خون که عظیم است؟ واهلل یکقطره او دوای جمیع گناهان است
چه جای آنکه جمیع خون او .پس باید شماها از روی علم و یقین به جهت
تواتر اخباری که در این هست ،یکحدیث که نیست ،دو حدیث که نیست،
دهحدیث که نیست ،صدحدیث که نیست بلکه با سایر ادله از هزار متجاوز
است که این حکایت مصیبتداری کفاره جمیع گناهان خواهد بود چنانکه
کلمه الاله االاهلل کفاره جمیع آن شرکها بود .مثل آنکه آن بتپرست در سر
هفتادسالگی میآید اسالم اختیار میکند و پاک میشود ،تو هم اگر هفتادسال
مرتکب جمیع گناهان شده باشی و گناهان جن و انس را مرتکب شده باشی
و زیاده از ریگ بیابانها و کف دریاها گناه داشته باشی ،در مجلس حسین
که حاضر شدی یکخورده پای مژه تو که تر شد المحاله جمیع گناهان تو
آمرزیده خواهد شد و گناهی برای تو نخواهد ماند.
و این را در روز آخر قرار دادم به جهت آنکه مزد را روز آخر میدهند نه روز
اول .و در اول شما را به طمع ثواب نخواستم بیندازم ،فضیلت گریه را ذکر
کنم و ذکر نکردم تا وقتی که گریه خود را کردی ،خدمت خود را کردی
حاال انعامش را بگیر و برو .روز اول اگر میگفتم به طمع ثواب گریه
میکردی .پس این را به طور یقین بدان که آمرزیده شدی .این را هم بدان
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که گریهای که در این مجلس کردهاید و میکنید و در مجالس دیگر هم
گریه کردهاید دخلی به هم ندارد به جهت آنکه جاهای دیگر روضهخوان به
واسطه آن حاالتی که ابراز میدهد و آن تدبیری که میکند برای اینکه گریه
بگیرد رو به زنها میکند که خدا کند یک برادر مردهای در مجلس نباشد،
خدا کند یک فرزند مردهای در مجلس نباشد ،زنها هم گریه میکنند .اینها
شرک است ،مصرف ندارد .مردم را حمل بر شرککردن و مشرککردن
است .به جهت گرمی بازار خود که بگویند فالنی خوب گریه گرفت این
کارها را میکند .خوب گریه گرفت لکن بر آن پسر و آن دختر ،دخلی به
امامحسین نداشت .پس این گریهها که اینجا میکنید از روی معرفت و
بصیرت است و از روی دانستن مقام حسین است صلواتاهلل علیه این است
آن گریهای که یکقطره او کفاره جمیع گناهان گذشته خواهد بود ،بلکه
عرض میکنم و ال قوه اال باهلل که کفاره گناهان آینده خواهد بود ،سهل است
عرض میکنم که این یکقطره اشک شما که قبول شد همین یکقطره سبب
قبولی جمیع حسنات ناقصه که پیشتر کردهای میشود .این نمازهای دوپولی
شما همه قیمتی میشود ،روزههای دوپولی شما همه قیمتی میشود ،همه در
ثمین میشود زیراکه اگر کسی در مدت عمرش یکحسنه از او قبول شد
خدا جمیع حسنات او را قبول میکند این یک حسنه که قبول است شبههای
ندارد به جهت آنکه تا دل تو نسوزد اشک تو نمیریزد .پس در این ایام آمدید
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از خانههای خود با پشتهای سنگین از گناه و از برکت محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهماجمعین بر میگردید و قدهای شما راست و گناهان شما
آمرزیده و روی شما سفید.
از تو میپرسم مسألهای ،آیا گمان تو چهچیز است؟ فرض کن دهسال پیش از
این پسر تو مرده باشد ،حاال تو بروی باالی بام خانه خود ببینی در خانه
همسایهای از همسایهها یکجوقه نشستهاند ،یا چند خانه آنطرفتر که گمان
این نرود که به جهت این میکنند که تو بشنوی ،ببینی جمعیتی نشستهاند و
ببینی یکی از آنها ذکر میکند فضائل پسر تو را و جمعی دیگر بر سینه میزنند
و گریه میکنند ،آیا دل تو به اینها نرم نمیشود؟ آیا دوست نمیداری اینها
را؟ آیا محبت تو به اینها زیاد نمیشود؟ البته میشود .پس چه خواهد بود حال
شما وقتی که محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله مشرف شود بر شماها که
پس از هزار و دویست و کسری جمع شدهاید و لوای تعزیه فرزند او را برپا
کردهاید و بر فرزندان او و بر زنان او و اهل و عیال او گریه میکنید؟ معلوم
است پیغمبر به شما نهایت محبت را پیدا میکند و از شما عفو میکند و از
غلطهای شما میگذرد .چگونه میشود تو راضی شوی اگر ببینی کسی
بخواهد آسیب به آنها برساند ،یعنی آنهایی که عزای پسر تو را برپا کردهاند،
هرگز راضی نمیشوی .همچنین اگر کسی بخواهد آسیبی به شما برساند
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ایشان نخواهند گذارد .واهلل قسیم جنت و نار ایشانند ،هرگز دلشان راضی
نمیشود شیعه ایشان به جهنم برود و بسوزد .کسی به امام عرض کرد که من
میخواهم بدانم من در پیش شما توی دل شما چطورم .فرمودند نگاه به دل
خود کن ،هر طور من در دل تو هستم تو هم در دل من همانطوری .بعد از
آنی که این را دانستی آن حدیث نبوی را هم که برای تو خواندهام که فرمودند
هیچ بندهای مومن نمیشود تا مرا از خود دوستتر دارد و عترت مرا از عترت
خود دوستتر دارد و اهلبیت مرا از اهلبیت خود دوستتر دارد .پس حاال
تو هم که چنینی ایشان را از خود دوستتر میداری ،عترت ایشان را از عترت
خود دوستتر میداری و میباید همینطور باشی .تو که چنینی پس او هم
که باید تو را از خود دوستتر بدارد و عترت تو را از عترت خود دوستتر
بدارد ،اهل بیت تو را از اهلبیت خود دوستتر بدارد و همینطور هم بوده.
مگر همچنین نبوده؟ من که چیزی نفهمیدهام ،هرگز این خیال را مکن .ببین
اگر تو را از خود دوستتر نمیداشت جان حسین را فدای تو نمیکرد ،اگر
اهلبیت تو را از اهلبیت خود دوستتر نمیداشت ،عیال خود را به اسیری
برای شما نمیداد .اگر فرزندان تو را از فرزندان خود دوستتر نمیداشت
علیاکبر و علیاصغر را برای تو نمیداد .این است که شیخمرحوم در اینجا
میفرماید سیدالشهدا در صحرای کربال خطاب به شهدا میکرد و میفرمود:
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فدیتمونی و انا انما
جئت لکیافدیکم من لظی

شما به خاطرتان نرسد که آمدهاید جان خود را فدای من کردهاید ،بلکه من
آمدهام جانم را فدای شما بکنم .پس بعد از اینکه فهمیدید مقام شما چنین
شد و بعد از اینکه گناهان شما پاک شد ،بعد از اینکه در مجلس علم حاضر
شدید و مالئکه از برای شما بالهای خود را پهن کردند و افتخار کرد این
قطعه زمین بر سایر زمینها که بر روی من شیعیان محمد و آلمحمد صلواتاهلل
علیهماجمعین نشستند و بر روی من اقامه عزای حسین را کردند .پس عرض
میکنم که قدمهای شما تعزیهداران بر چشمهای من ،زحمت کشیدید از راه
دور آمدید ،به اعانت ما آمدید ،از برای اقامه عزای حسین آمدید .اجر شماها
بر حسین ،اجر شماها بر محمد صلی اهلل علیه و آله اجر شماها بر خداوند
عالم.
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پس مجلس به انجام رسیده و موافق تواتر اخبار و موافق ضرورت مذهب
شیعه گناهان ما انشاءاهلل آمرزیده است .باید حسن ظن به خدا داشت .پس
دعاهای ما مستجاب است ،حاجب میان ما و خدا گناهان بود که فاصله شده
بود ،گناهان که رفت انشاءاهلل دعاها مستجاب میشود ،این را داریم .این
هم هست که اگر چهلنفر جمع شوند و دعا کنند دعاشان مستجاب میشود،
اگر چهلنفر نباشند دهنفر باشند هریکی چهاردفعه دعا کنند مستجاب
میشود .اگر چهارنفر باشند هر یکی دهدفعه ،اگر یکنفر چهلدفعه دعا کند
مستجاب میشود .الحمدهلل شما اربعینهای بسیار هستید .پس انشاءاهلل دعا
میکنیم و دعامان هم باید واقعی باشد ،تعارف هم نمیخواهیم بکنیم .دعا
کنیم که خدا ما را نجات بدهد ،دعا کنیم از روی حضور ،از روی ادب ،از
روی تمسک به والیت حسین بن علی علیه السالم پس دعاها را هم باید
آنچه اهم است بکنیم ،هر چیزی اهم است آن دعا را باید مقدم داشت .پس
آنچه الزمتر و واجبتر است مقدم میداریم بیشتر دعا را برای آن باید کرد.
بعد درجه به درجه باقی دعاها را باید کرد .پس چیزی که اهم اشیاء است
آن است که انشاءاهلل باتوجه تمام دعا میکنیم و شما هم انشاءاهلل آمین
بگویید .باید هر دعایی را هم اول صلوات فرستاد ،آخر هم صلوات باید
فرستاد ،اگر ما همچو کردیم خدا معاملهاش دیگر جوری است .اجل از این
است که اولش را قبول کند و آخرش را قبول کند و میانهاش را قبول نکند.
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پس میخوانیم این صلوات را که فرمودهاند هرکه یکمرتبه بخواند چنان است
که از مادر متولد شده باشد صلوات اهلل و صلوات مالئکته و انبیائه و رسله و
جمیع خلقه علی محمد و آلمحمد و السالم علیه و علیهم و رحمه اهلل و
برکاته پس خدا را میخوانیم نه به این روهای سیاه بلکه به محمد و آلمحمد،
خدا را میخوانیم نه به این دستهای گناهکار بلکه به دستهای محمد و
آلمحمد صلواتاهلل علیهم ،خدا را میخوانیم به توجه کامل ایشان نه به توجه
ناقص خودمان ،با تمسک به دامان محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم که
سبیلاللهند و باباللهند نه به انقطاع از ایشان .پس خدا را میخوانیم به برکت
امامزمان صلواتاهلل علیه که اوال بر عمر و عزت و دولت و شوکت امامزمان
عجلاهللفرجه بیفزاید و ظهور موفورالسرور آن بزرگوار را نزدیک کند و
چشمهای ما را به نور جمال آن بزرگوار روشن و منور فرماید و خداوند دل
آن بزرگوار را بر ما مهربان گرداند و او را روف و عطوف بر ما گرداند و
این آرزو را به دل ما نگذارد .خداوند چشم ما را به جمال آن بزرگوار روشن
بفرماید.
دویم چیزی که مهم است و دعائی که واجب است دعا برای خلیفگان این
امام است و برای حکامی که از جانب آن بزرگوارند و آنها علمائی هستند
که حافظ این شریعتند و حافظ دین محمدند صلی اهلل علیه و آله و ناشر فضل
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آلمحمدند علیهم السالم پس خدا را به برکت امامزمان میخوانیم و به
حرمت امامزمان که جمیع علمای شیعه که حافظ دین محمد صلی اهلل علیه
و آله بودهاند درجات همه را عالی و متعالی گرداند ،ایشان را با ساداتشان و
آقایانشان محشور کند و از برای ما همه واجب است دعای بر علما .همه
میدانید چه حق عظیم عظیمی به گردن ما دارند .پس برای شیخمرحوم و
سیدمرحوم اعلیاهللمقامهما باید دعا کنیم و دعای ایشان بر ما واجب است،
حق بسیار به گردن ما دارند زیراکه جمیع این نعمتی که داریم از ایشان است.
اگر جنتی تحصیل کردهایم از ایشان است ،اگر معرفتی تحصیل کردهایم از
ایشان است ،خالصه جمیع آنچه داریم از دین ،از ایشان است .خداوند به
برکت وجود موالی ما صلواتاهلل و سالمهعلیه که این بزرگواران را جزای
خیر بدهد ،دست ایشان را از دامان امامزمان کوتاه نکند.
بعد از این دعا دعای بسیار عظیم عظیم که به کار عامه خلق میآید و بر
همه واجب است دعای به سلطان است ،دعای به حاکم است به اینطور که
عرض میکنم و تعلیم بگیرید .خداوند به برکت موالیم امامزمان صلواتاهلل
و سالمهعلیه پادشاه جمجاه ناصرالدینشاه را بر این رعیت روف و مهربان
بگرداند و عدل و داد به او روزی کند و انشاءاهلل جنود اسالم را خداوند
عالم بر کفار ظفر عنایت فرماید و همچنین آن حکامی را که از جانب او در
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شهرها هستند خدا آنها را هم به خلق و رعایا همه مهربان بگرداند و در مزاج
ایشان و دل ایشان ظلم را قبیح بگرداند .و این دعا دعای بسیار الزمی است،
اگر این حکام و سالطین مهربان نباشند بالئی است که خدا نازل کرده .باید
دعا کرد که خدا آنها را روف و مهربان بگرداند ،ایشان را عدالتگستر و
رعیتپرور بفرماید.
از این هم که گذشتیم آن دعائی که بسیار الزم است این است اگرچه بسیار
عظیم است ،بسیار عظیم ،بسیار عظیم ،خداوند ماها را به حق امامزمان
توفیق عطا کند که حقوق برادران را ادا کنیم ،توفیق بدهد که بعضی بر بعضی
دیگر ظلم نکنیم و ادای حق یکدیگر را بکنیم .شرط اخوت این است که با
یکدیگر درست راه رویم .خدا را احتیاجی به ما نیست ،پیغمبر را احتیاجی
به ما نیست ،ما بعضمان محتاج به بعضیم .اگر ما هم بغی و ظلم بکنیم عالم
فاسد خواهد شد .خداوند به برکت وجود امامزمان ما را توفیق ادای حقوق
اخوان عطا کند .امر عظیم عظیمی است حقوق اخوان ،حقوق خیلی عظیم
عظیم دارند اخوان.
بعد از آن سوال میکنیم از خدا به برکت امامزمان که جمیع آفات و عاهات
و بلیات را بر بالد کفر و کفار مستولی کند و از بالد شیعه دور کند و جمیع
بالیا و محن را از شیعیان دور و بر جان کفار بیندازد که انشاءاهلل امام تشریف
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بیاورند و کار پیش بیفتد .آنقدری که باید بکشد به بالها و عذابها آنها را
بکشد .دعای الزمی است انصافا دعای در حق امام است .پس خداوند جمیع
اعدای آلمحمد را هالک کند و جمیع دوستان آلمحمد علیهم السالم را
نصرت بدهد بر آنها و ایشان را یاری کند.
ختم کالم را به این دعا کنیم که خداوند به برکت محمد و آلمحمد و به
برکت امامزمان بر خود ما رحم کند و خاتمه ما را به خیر کند و ما را به
محبت محمد و آلمحمد و به والیت اولیای ایشان و عداوت اعدای ایشان
از این دنیا وقتی که میبرد ببرد و به همان محشور کند وقتی محشور کند،
و به همان خدا را مالقات کنیم وقتی مالقات میکنیم.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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([ )]1خورسند و راضی (اسم مفعول از مصدر استمالت بمعنی
خورسندکردن و راضینمودن)
([ )]2حالت نشستن بر روی دو پا به صورتی که نقطه اتکاء کف پاها باشد
و زانوها به موازات سینه قرار گیرد.
([ )]3سکهای از نقره معادل  50دینار (دهشاهی) که منسوب به پناهآباد
(قلعه شوش) میباشد.
([ )]4لشکرگاه ،اردوگاه
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