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بسم الله الرحمن الرحیم
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
چون در این ایام متبرکه ماه مبارک برحسب عادت و قرار بنابر این است که
در ایام این ماه سخنی گفته بشود و شماها البته تا حال دانستهاید که این
سخنان ما سخنانی است که بعضی از آن به بعضی مربوط است و به هم بسته،
سخنهای پراکنده نیست که اگر یک کسی یک روز شنید و یک روز نشنید
بتواند چیزی از آن بفهمد ،همچو نیستاگر یک روز آمدی و یک روز
نیامدی ،آن روز که آمدی از وسط مطلب میشنوی و به شنیدن از وسط
مطلب ،چیزی فهمیده نمیشود .پس اگر کسی طالب فهم و علم باشد ،باید
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بهطور استمرار بیاید و گوش بدهد .این درس است و موعظه استنمیشود
که اول سخن را نشنیده باشی و آخر سخن را بشنوی ،یا اول سخن را بشنوی
و آخر آن را نشنوی و چیزی از آن بفهمی؛ این نخواهد شد .بلکه بسا آنکه
اول سخن را بشنوی و چون آخر سخن را نشنوی ،کفر میشود .مثال اول
سخن ال اله است آن را شنیدی و آخرش که اال اهلل است را نشنیدی .ال اله
اال اهلل یعنی نیست خدایی بجز خدا .حاال کلمه «نیست خدایی» ،این را
شنیدی که اول کالم بود ،چرت زدی یا خوابت برد و «بجز خدا» را نشنیدی،
میروی میگویی فالنکس کفر گفت .و بسا آنکه اول سخن را خواب
هستی و چرت میزنی و میان سخن بیدار میشوی ،بههوش میآیی و ملتفت
میشوی میبینی باالی منبر من کفر میگویم .حاال اولش را نشنیدهای که
من گفتهام مثال روزی عمر خطاب در باالی منبر میگفت چنین و چنان و
کفرهای اوست نقل میکنممیروی میگویی دیدم فالنی باالی منبر کفر
میگفت .خیر ،آن حرف عمر بود دخلی به دیگران ندارد .و همچنین یک
روز بیایی و یک روز نیایی همینطور میشود .تکلیفت هم نمیکنم که البدا
حکما بایست هر روز بیایی .بلکه عرض میکنم که اگر کسی طالب علم
باشد و طالب باشد که چیزی بفهمد ،هر روز باید بیاید و حاضر شود و
گوش بدهد و دل بدهد تا چیزی بفهمد ،واال نمیفهمد .و تدارک مجلس را
پیش از آمدن مجلس باید گرفت؛ خوابهایت را اول بکن که خوابت نبرد،
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کارهایت را بکنحسابهایت را بکن که وقتی به مسجد میآیی فراغتی داشته
باشی .که اگر چنین کردید منتفع میشوید واال به حسب عادت به مسجد
آمدن ،فایده ندارد .این یک مقدمه بود ،یک سفارشی بود برای کسانی که
طالب علم و معرفتند که خود را مهیا کنند برای گوش دادن.
و مقدمه دیگر برای آنچه درنظر است عرض کنم و آن مقدمه این است که
این آیه شریفه را که عرض میکنم فقرهای از فرمان و قرآن خداوند عالم
است جل شأنه .اگر فرمانی از شاه برای شما بیاید و در آن احکامی بیان شده
باشد و خطیبان را امر کند که آن فرمان را برای شما بخوانند ،نه این است
که البته باید همه شماها جمع شوید و به نهایت دقت گوش بدهید که ببینید
این پادشاه چه حکم کرده؟ که تخلف از آن نکنید که مورد مواخذه و انتقام
پادشاه نشوید .حاال این فقرهای است از فرمان خداوند عالم جلشأنه ،خدایی
که جمیع خلق را از عدم به وجود آورده ،خدایی که همه را رزق داده ،خدایی
که حیات شما و موت شما را مالک است ،خدایی که مالک الملک است،
مثل پیغمبر کسی را فرستاده و این قرآن را که فرمان اوست به او داده و در
این فرمان احکامی قرار داده .این احکام را باید به تمام قلب خود متوجه
باشید ،به تمام حواس خود توجه داشته باشید و ببینید که در این فرمان چه
ذکر شده .اگرچه کار قرآن به جایی رسیده که این قرآن حاال از اسباب
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شیداللهی و اسباب گدایی شده ،سر کوچهها مینشینند و قرآن میخوانند که
کسی چیزی به آنها بدهد؛ و این هتک حرمت قرآن است که آن را از اسباب
شیداللهی و گدایی قرار بدهند .بعد از آنی که قرآن اینقدر خوار شد ،دیگر
آنوقت نمیماند از برای قرآن تأثیری ،و احترامی در قلبها .اگرچه گداها اقتدا
به بزرگان حود میکنند ،وقتی که بزرگانشان قرآن را اسباب یری یری خود
قرار بدهند ،قرآن را دورباش جالل خود قرار بدهند ،آنها بروند در پیش
روشان ،در پیش روی جنازهشان قرآن بخوانند ،وقتی آنها قرآن را اینطور
خواندند گداها هم از آنها یادگرفتند سرکوچهها و جاهای نامناسب بناکردند
به خواندن قرآن و این فرمان جلیل عظیمی که فرموده لو انزلنا هذاالقرآن علی
جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیه اهلل یعنی اگر ما این قرآن را بر کوه نازل
کنیم خواهی دید که آن کوه ،خاضع و خاشع خواهد شد از ترس خدا .حاال
این قرآن به این عظمت از اسباب گدایی و شیداللهی شده .بعینه این قرآن
خواندن ،لفظ «بده در راه خدا» است؛ و این را دکان گدایی و سرمایه
گدایی خود قرار داده و به این سرمایه میخواهد منفعتها کند .روی پهنها و
جاهای نجس کثیف مینشیند و قرآن خدا را میخواند .از آنطرف هم
همینطور ،آخر سر و ته کار باید مثل هم باشد .نه آن قبح این کار را میفهمد
نه این قبح کارش را میفهمد .آن قرآن را یری یری خود قرار میدهد مثل
فراش که جلوی این حکام میرود یری یری میکند ،و آن قاری در جلوی
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این مال میگوید قل هو اهلل احد و این را آن مال دورباش جالل خود و اسباب
جالل خود قرار میدهد .از شما میپرسم آیا میشود یکی از فرمانهای
ناصرالدینشاه را اینطور کرد؟ اگر کسی با فرمان ناصرالدینشاه اینطور
کند ،البته شاه بدش میآید .بلکه اگر کاغذ یک رفیقت را اینطور بکنی از
تو میرنجد .پس احترام قرآن را باید داشت و آن طوری است که باید مودب
بنشیند ،باید رو به قبله باشد ،باید باطهارت باشد ،باید معطر باشد ،باتوجه
باشد ،با قلب خاضع خاشع باشد ،به اینطورها قرآن بخواند .قرآن را که
میخواند متوجه معنیش باشد افالیتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها باید
باتدبر قرآن بخواند ،قفل از دل خود باز کند ،گریه کند درجایی که ذکر
جهنم است و به خدا پناه ببرد ،و سوال کند از خدا در جایی که ذکر بهشت
است .اگر امری است عزم کند بر کردن آن ،اگر نهیی است عزم کند بر ترک
آن ،حکایت امم سابقه است متوجه شود و عبرت بگیرد .اینطور که
میکنید ،حرمت قرآن را که میدارید اثر میکند .هر دعایی را ،هرچیزی را،
هر متاعی را از متاعهای دنیا و آخرت که حرمت آن را نگاه داشتی ،انتفاع
از آن میبری و اگر حرمت آن را نگاه نداشتی ،انتفاع از آن نمیبری .حتی
آنکه اگر حرمت لباس خود را نداری ،توی هر کثافتی و هر نجاستی بنشینی
و برخیزی ،البته نفعی از آن نخواهی دید و اگر حرمتش را نگاه داشتی و آن
را تکاندی و حفظش کردی و روی گل ننشستی ،توی هر کثافت و نجاستی
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ننشستی ،هر وقت کندی تاه کردی و جای درستی گذاردی ،این برای تو
میماند .حاال همچنین قرآن هم همینطور است ،حدیث هم همینطور است.
اخبار و حدیثها را که میخوانید درنهایت توجه و به آرامی بخوانید ،دل بدهید
و بخوانید و حرمت بدارید ،به شما نفع میبخشد .این را دانسته باشید قاعده
کلیه است  :آنچه را که حرمت داشتی ،روز به روز عظمت او در نزد تو زیاد
میشود و منفعت از آن بیشتر میبری و هرچه را که حرمت آن را نداشتی،
روز به روز عظم آن چیز در نزد تو کم میشود ،عظمش که کم شد ،اعتنای
تو به آن کم میشود ،اعتنای تو که به آن کم شد توجه تو به آن کم میشود،
توجه تو که به آن کم شد محافظت آن را نمیکنی؛ محافظت آن را که
نکردی آن چیز از دست تو خواهد رفت .آنوقت خدا میگوید تو که
نمیخواهی آن را ،من هم از تو میگیرم .حاال وقتی که کار قرآن به اینجا
رسید که قرآن را اسباب سوال و دکان گدایی قرار داد و حرمتی برای این
نماند ،منتفع از آن نخواهد شدپس شماها که این آیه را میشنوید ملتفت این
باشید که این قرآن ،فرمانی است از خداوند عالم ،باید ملتفت این باشید که
خدایی که خالق هزار هزار عالم است قرآن را فروفرستاده که اعظم کتب
آسمانی است از نزد خود بر پیغمبر خود ،و احترام قرآن زیاده از احصاست و
به قدری که خدا بر خلق فضیلت دارد ـ و نامربوط است که بگویم خدا بر
خلقش فضیلت دارد ـ بلکه به قدری که خدا بر خلق خود استعال دارد ،کالم
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خدا هم بر سایر کلمات همینقدر استعال و برتری دارد .چقدر عظیم است
امر قرآن ! و پیغمبر فرمود و به اتفاق شیعه و سنی پیغمبر این را فرموده در
وقتی که وداع میکرد با مردم که انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی
اهلبیتی من میروم از میان شما و دو امر نفیس عظیم درمیان شما میگذارم
 :یکی کتاب خداست ،یکی عترتم و اهلبیتم .میروم و دو ثقل درمیان شما
میگذارمثقل بزرگتر آن دو امر نفیس اعظم ،قرآن است و ثقل کوچکتر،
آلمحمد است علیهم السالم  .پس ببینید امر قرآن چقدر عظیم است که آن
ثقل اکبر شده و آلمحمد علیهم السالم ثقل اصغر شدهاند .ثقل ،لفظی است
عربی ،چیزی که خیلی نفیس و پاک و پاکیزه است ،عرب آن را ثقل
میگوید .بسا آنکه بعضی از جهال ثقلین میخوانند .ثقلین نامربوط است،
معنیش این میشود که دو چیز سنگین درمیان شما میگذارم و این درست
نیست .ثقلین نیست ،ثقلین است؛ یعنی دو امر نفیس عظیم .خدا جن و انس
را هم از این جهت ثقالن گفته است :سنفرغ لکم ایها الثقالن ،خطاب به
جن و انس است .پس نیست درمیان آسمان و زمین ،خلقی نقیستر از جن و
انس ،باقی دیگر حیوانات است و پستتر ،و جن و انس دو خلق نفیساند.
حاال همچنین پیغمبر صلی اهلل علیه و آله میفرماید انی تارک فیکم الثقلین
کتاب اهلل و عترتی من میروم و درمیان شما دو امر نفیس بزرگ میگذارم
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که یکی کتاب خداست و یکی عترتم .ثقل اکبر کتاب خداست و ثقل اصغر
اهلبیت است.
و راه بزرگتری قرآن این است که عرض میکنم ،شما اگر ندیدهاید خیلی
مردم دیدهاند من هم دیدهام .مثال از پیش پادشاه بسا آنکه رقعهای میآید پیش
امینالدولهمیآید پیش صدراعظم ،میآید پیش آن شخصی که پیشکار
صدراعظم است و امیرکبیر است .یک رقعهای از پیش پادشاه برای او میآید،
تا رقعه را میبیند این برمیخیزد آن را میگیرد و میبوسد و بر سر خود
میگذارد و آنوقت میگشاید و میخواند و به مضمون آن عمل میکند؛ رسم
نوکری و بندگی همین است .حاال شکی در این نیست که حرمت امینالدوله
در پیش پادشاه بیش از آن تکه کاغذ است ،باز هم شک نیست که حرمت
امینالدوله از آن یک خورده مرکبی که برروی آن کاغذ است بیشتر است،
ولکن چون آن رقعه منسوب به پادشاه است و چون حکم پادشاه در آن رقعه
ثبت شده و این ،خود را بنده اطاعت پادشاه میداند ،آنرا احترام میکند و
حرمت آن را منظور میدارد .و بسا آنکه از دست خود بر زمین نمیگذارد و
تا آوردند بزودی میگشاید و میخواند و به مضمون آن عمل میکند و تا
نشسته در دست خود نگاه میدارد و بر زمین نمیگذارد ،بسا اینکه به کاله
خود میزند مثل حکام که فرمان پادشاه را به کاله خود میزنند .اینها همه
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به جهت این است که این رقعه منسوب است به پادشاه .حال همچنین قرآن
منسوب است به خداوند عالم جل شأنه و منسوب است به پادشاه پادشاهان
و پادشاه حقیقی .حاال چون فرمان اوست و برای پیغمبر آمده ،پیغمبر اطاعت
او را میکند و میفرماید ان اتبع اال مایوحی الی من متابعت نمیکنم مگر
قرآن را.
پس معلوم شد وحی خدا مطاع است و پیغمبر صلی اهلل علیه و آله مطیع
استوحی خدا مطاع است و ائمه سالماهلل علیهم اجمعین مطیع و قرآن مطاع
و متبع است .و چون این احترام عظیم را قرآن دارد ،پس شماها باید به تمام
دل خود متوجه باشید که در این فقرهای که عرض میکنم که خداوند عالم
چه حکم کرده و عزم کنید به عمل کردن به مقتضای آن .اگر چنین کردید،
به شرایط عبودیت عمل کردهاید و معلوم است بندهاید ،لکن وقتی بنده
ضعیف بیاعتنایی بکند به فرمان خدای خود ،معلوم است این طبل یاغیگری
میزند ،بنده نیست .شخص به قرآن هرچه بیاعتنایی بیشتر میکند ،ایمانش
ضعیفتر میشود شیطان بر او غالبتر میشود و اگر اعتنا کند و قرآن بخواند،
شیاطین از قلب او دور میشوند.
باری به مناسبت عرض میکنم که از برای هرچیزی خداوند یک بهاری
آفریده است که در موسم آن بهار ،آن چیز زیاده میشود و سرسبز و خرم و
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همهجایی میشود و در دست همه کس میافتد .همچنین بهار قرآن هم ماه
مبارک است ،پس در این ماه شریف اهتمام به قرآن خواندن بیشتر باید کرد
و در تصحیح قرآن و تصحیح قراءت آن بیشتر باید کوشید .سعی کنید در
مقابله آن ،سعی کنید در بیشتر خواندن و همراه یکدیگر خواندن ،و اهتمام
کنید در تصحیح کردن آن .غرض در این ماه مبارک اهتمام زیاد در خواندن
قرآن به قدر امکان باید کرد .چه بسیار جهال و نافهمها هستند که خیالشان
میرسد که قرآن خواندن به این است که بنشیند و قرآن را به دست بگیرد و
ورور سر و دست و پاش را خرد کند و ورور بخواند و فخریه کند که ما
روزی بیست جزو قرآن میخوانیم .نه خیر ،اینطور قرآن خواندن دوپول
نمیارزد ،بلکه قرآن خواندن آن است که در وقت خواندن قرآن اگر معنی آن
را میفهمی با تدبر بخوانی ،اگر نمیفهمی که سنگین و آرام بطور فصاحت
قرآن را با قراءت بخوانی .اگر قراءت نداری و عجمیاقال به مالیمت و به
طور ادب بخوانی واال ورور قرآن خواندن به طور بیادبی ،این ثوابی از برای
تو ندارد ،گناه از برای تو دارد .بلکه به طور ادب و به طور احترام از روی
آرامی و مالیمت ،اینطور قرآن هرچه بیشتر بخوانید بهتر است.
پس این ماه مبارک ،بهار قرآن خواندن است و زیاد انشاءاهلل در این خصوص
اهتمام کنید .و خواندن قرآن از برای فهم قرآن مقرر شده و فهم قرآن برای
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عمل کردن به آن است .حاال اگر از قرآن معنیهای آن را نمیفهمید ،اقال این
آیه را که در این ایام عرض میکنم دل بدهید و از برای عمل کردن
یادبگیرید.
این هم یک مقدمهای بود که الزم بود که فیالجمله اشارهای به آن شود تا
آگاه شوید .پس انشاءاهلل شما هم پیاپی بشنوید تا بهتر به یادتان بماند،
وانگهی در این تأمل کنید که این ماه حکایت دیگری است ،در این ماه خود
به خود نورانیت مردم زیاد میشود .همچو از روز اول ،احواالت همهکس
رو به بهتری میگذارد .بسا کسی که در عرض سال پا به مسجد نگذارده،
روز اول ماه مبارک که میشود به مسجد میآید .فکر کن برای چه همچو
شده؟ چطور شد این شخص مسجد آمد؟ بسا کسی که در تمام سال قرآن را
الش را وانکرده ،ماه مبارک که میشود هر روز قرآن میخواند .فکر کن چه
شداین تأثیر از کجا بود؟ معلوم است این ماه ،ماه عظیمی است .بسا کسی
که در عمر خود دعا نخوانده است ،در شبهای ماه مبارک بنا میکند دعا
میخواند و بسا کسانی که ابدا نافله نمیکردند ،در این ماه مبارک نوافل
میکنند ،در این ماه نماز شبگزار میشوند .کسانی که فجر را ندیده بودند
در این ماه هر روز اول وقت نماز صبح را میکنند .در والیتی که صدای اذان
بلند نمیشد ،حاال ببین در هر محلهای صدای اذان بلند است؛ آثار اسالم از
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هرجایی نمایان است .همینکه رو میآورد این ماه ،بدون اینکه مردم هنوز
روزه شوند حاالت تغییر میکند ،اوضاع تغییر میکند .به جهت اینکه عزم و
نیت دارند که دو روز دیگر رو به خدا بیاورند؛ همان عزم ،تأثیر میکند .در
ایام سال هم اگر عزم داشته باشند رو به خدا رفتن را ،همیشه احوالشان خوب
خواهد شدپس چون چنین است انشاءاهلل حاال که همچو ماه شریفی رو به
شما آورده که خود به خود احوال شما تغییر میکند ،پس حرمت آن را باید
زیاد نگاهداشت .چرا که این ماه ماه خداست ،در این ماه شیاطین غل
میشوند .دیگر اگر کسی باز معصیتی میکند از شیطنت خود اوست واال
ابلیس و اوالد او ،همه در غل و زنجیرند و خسارت برای کسی است که
باوجودی که شیطان در زنجیر است باز مرتکب معاصی میشود .معلوم است
دیگر از آن خباثت و شرارت خودش است .پس احترام این ماه را اگر ما
بداریماثر در قلوب ما میکند و این ریاضتی است که خداوند عالم سالی یک
دفعه قرار داده که این ریاضت را بکشید .امر کرده به کمخوردن ،به
کمخوابیدن ،به کم نکاحکردن تااینکه حیوانیت خود را کم کنید و جمادیت
و نباتیت خود را کم کنید و بواسطه عبادات و طاعات ،روحانیت و ملکیت
خود را زیاد کنید .پس در این ماه حیوانیت شما میکاهد و ملکیت شما
قوت میگیرد .و غذای مالئکه تهلیل است ،تکبیر است و استغفار؛ و در این
ماه هم غذای شماها در روزها تهلیل است و تکبیر و استغفار .چنانکه آنها
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هم اکل و شرب و نکاح نمیکنند ،مومنین هم در روزهای این ماه اکل و
شرب و نکاح نمیکنند لکن شبها را رخصتی دادهاند که قدری بخورند،
قدری بخوابند به جهت آنکه حیاتشان به اینهاست .لکن یک پاره جهال
نافهمها شب را آنقدر میخورند که فردا صبح تخمه کردهاند و گند از
حلقشان بیرون میآید .میخوابند تا غروب آفتاب ،وقتی برمیخیزد خیره
است و تخمه کرده ،نمیتواند نفس بکشد؛ حاال خیالش هم میرسد روزه
گرفتهچه بسیار مردم که بهار تعلیفشان ،بهار علف خوردنشان شبهای ماه
مبارک است چایی بخورند و غذا بخورند ،آنوقت میگوید شبچره بیاور و
هی سرهم بخور و بخور تا صبح .بهار تعلیفشان یعنی بهار علف خوردنشان
شبهای ماه مبارک است .کاهو بخورد آنوقت سردی گرفت ،چایی بیار چایی
میخورد .گرمی گرفت آبلیمو بیار ،هی بر سرهم سردی گرفت گرمی بیار،
گرمی گرفت سردی بیار تا طلوع صبح؛ آن وقت میگوید من شب نخوابیدم.
بیداری شب به این ترکیب مذموم است ،پرخوردن به اینطور که وقتی
برمیخیزد نماز صبح را بکند گیج باشد ،نداند چه میگوید؛ پس آن وقت
میخوابد تا غروب آفتاب .حاال آقا روزه هم گرفتهاند .نه ،این ترکیب نیست.
این ماه مبارک را قرار ندادهاند برای این بلکه این ماه مبارک برای ریاضت
شما است ،برای این است که کم بخوری ،کم بخوابی ،کم بگویی .برای
این است که قرآن زیاد بخوانی تا اینکه حیوانیت تو بکاهد ،نباتیت تو بکاهد
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تا گوشتهایی که به لهو و لعب در بدن تو زیاد شده بریزد ،دومرتبه تو پاک
بشوی از گناهان و آن اوساخی که منشأ امراض بود در بدن تو ،بدن تو از آنها
پاک شود و به اینواسطه روحانیت و ملکیت تو زیاد شود.
پس انشاءاهلل بیایید عزم کنیم که چنین کنیم .اینقدر خسارت نداشته باشیم
که نه بکنیم نه عزم کردن داشته باشیم .نه میکنیم و نه عزمش را داریم
بکنیم؛ این یاغیگری است .پس در این ماه شریف بیایید عزممان این باشد
که کم بخوریم ،کمتر بخوابیم ،کمتر سخن بگوییم .وقتی که خداوند عالم
جل شأنه در این ماه راضی نشده به اکلی که مباح است ،به شربی که مباح
است ،به نکاحی که مباح است چگونه راضی است به غیبتها و فحشها و
تهمتها؟ اگر نان حالل روزه ترا باطل میکند ،فحش حرام و غیبت حرام
چگونه روزه ترا باطل نمیکند؟ نکاح طاعت است ،داخل مستحبات است،
اکل بسا آنکه واجب میشود ،اگر اینها روزه تو را باطل میکنندچگونه
معاصی که حرام است ،یا مکروهات ،آنها روزه ترا باطل نمیکنند؟ و آیا این
کارها روزهای برای تو باقی میگذارند؟ حاشا .چه بسیار مردم که در این
ماه مبارک ندارند بهرهای مگر اینکه دهن را بستهاند ،نمیتوانند چیزی
بخورند .این خرها را که از ماهان به شهر میآورند میخواهند چیزی نخورند
آنها ،خرابی نکنند یعنی کشت و کار و زراعت کسی را نخورند ،توبره
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کوچکی به سرش میزنند که نتواند چیزی بخورد ،این هم چیزی نمیخورد.
حاال این ،روزه نگرفته ،خر است توبره بر سرش زدهاندنمیتواند چیزی
بخورد .همچنین کسانی که میگویند ما روزهایم و مرتکب معاصی
میشوندچنین کسی روزه نیست .همان توبره به دهنش زدهاند ،چیزی
نمیتواند بخورد .و نمیخورد و نمیآشامد ولکن مال مردم را در شکم خود
میخورد ،مال یتیم را دارد در باطن میخورد ،فحش میدهد ،غیبت میکند،
تهمت میزند ،بغض با اولیای خدا میورزد .این روزه نگرفته ،این بعینه روزه
ابلیس است ،این روزهگرفتن از قرب خداست ،روزه گرفتن ابلیس است که
از همه طاعات روزه گرفته .لکن روزه مومن اینطور نیست ،مومن میباید
از جمیع معاصی روزه بگیرد .بهتر میخواهی ،از جمیع مکروهات باید روزه
بگیری ،تا بتوانی از بسیاری از مباحات باید روزه بگیری که احتمال خطر
در آنها هست .مثال سخن کم بگو مبادا سخن ناشایست از دهان تو بیرون
آید .بازار کم برو مبادا معاملهای بکنی که در او غش باشد ،دروغی بگویی
یا ظلمی در معاملهای بکنی .در مجالس لهو و لعب مرو ،مبادا غفلتی برای
تو حاصل شود.
غرض در ماه مبارک رمضان روزه اول ،روزه از محرمات است که از جمیع
آنها باید روزه بگیری .روزه دویم که باالتر است و بهتر است روزه گرفتن
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از مکروهات است ،و سیوم که باالتر و بهتر از این است روزه گرفتن از
مباحات است که از آنها به قدری که ممکن شود امساک کنی و روزه
بگیری .اگر کسی چنین کرد احوال او تغییر عظیم خواهد کرد و نورانیت
در قلب او احداث خواهد شد .کی طاعت کردهایم که بعضی بحث میکنند
که ما هرچه از این کارها کردهایم هیچ ترقی نکردهایم؟ بگو ببینم چه کار
کردهایم؟ یک نفر بگوید ببینم چه کار کرده است؟ شصت سال از عمرمان
میگذردیک نماز درست نکردهایم ،یک روزه درست نگرفتهایم ،یک آن
توجه نکردهایم .حاال دیگر میخواهیم ترقی هم بکنیم ؟!
بندگی هیچ نکردیم و طمع میداریم
که خداوندی از آن سیرت و اخالق آید

پس برکه قدح میکنیم؟ چه بسیار مردمند که بسا آنکه به این واسطه به
شریعت بیاعتقاد میشوند؛ که این کارها و این نمازها کسی را ترقی
نمیدهد .چه کار کردهایکی نماز کردهای؟ نماز تو که از فحش بدتر بود.
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فکر کن ببین توی این نمازت چند تا زنا میکنی ؟! نمازی که یک آنش،
یک کلمهاش ،یک تکبیرش ،در هیچیک از اینها توجه نداشته باشی ،چه
نمازی شد؟ لکن طبیعت خلق این است که هرکار که میکنند میخواهند
تقصیر را گردن غیری گذارند .اینها که جبری شدهاند از آن کبر و انفهای
است که دارند ،میخواهند تمکین از غیری نکنند ،میخواهند از بابت این
شریعت تقصیر را گردن پیغمبر بگذارند که این قاعدهای که گذاردهاست
درست قاعدهای نبوده اینها را که گفته است سبب ترقی نمیشود .بگو ببینم
کدامیک از آنها را درست کردی؟ در مدت عمر خود چه کردی؟ کی یک
ذکر گفتی؟ یک ال اله اال اهلل از اول عمرت تا حال تحویل بده ،و ندارد که
تحویل بدهد .اگر او خیالش میرسد که دارد ،نه ،من قبول نمیکنم .پس
وقتی که عمل به شریعت نشده ،پس چه توقع داریم ؟
حاال این ماه مبارک را بیاییم عزم کنیم بر عمل به شریعت .عمرها گذشت
و به آخر رسید ،بیایید این یک ماه را اقال روزه مثل آدمیزاد بگیریم ،بیایید
عزم کنیم که در این ماه آنقدری که میتوانیم مرتکب معاصی نشویم ،اغلب
اوقات متذکر باشیم ،جمع شویم برای عبادت خدا.
و این را هم بدانید که این حرفهایی که من میزنم هیچ دخلی به جایی
نداردنمیخواهم کسی مسجدم بیاید و جمعیت زیاد شود .نه خیر ،هیچ
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فخری در اجتماع این مردم نیست .هرکس به این اجتماع مغرور بشود احمق
است .روی میدان هم لوطیها بازی درمیآورند و شادی میرقصانند ،این
مردم اجتماع میکنند .هیچ فخری در اجتماع این مردم نیست ،لکن برای
شوکت اسالم و برای حفظ فرمایش پیغمبر و تعمیر خانه خدا و برای امتثال
امر خدا و رسول میگویم که خدا خواسته مسلمین در یک جا جمع بشوند،
همه با هم صف بکشند در حضور او و عرض حاجات خود را به او بکنند.
این را خداوند عالم حکم کرده و دوست داشته نماز جماعت را .همچنین
است هر پادشاهی از این کار خوشش میآید که رعیت او بیایند در حضور
او همه جمع بشوند و عرض حاجات خود کنند ،البته او هم مطلبشان را
برمیآورد .همچنین خدا دوست داشته که مسلمین ،همه در مساجد جمع
شوند ،همه با یکدیگر به خاک افتند در حضور او ،همه شفیع هم باشند،
همه برای هم استغفار کنند .یکی میگوید اللهم اغفر لنا وارحمنا خدایا ما
را بیامرز ،آن دیگری هم میگوید ،و خدا همه را میآمرزد .پس همه شما
برای همه شما دعا میکنید و دعای هریک برای دیگری مستجاب میشود.
اینهاست خاصیت جمع شدن برای نماز جماعت.
پس انشاءاهلل سعی کنید که در این ماه اقامه جماعت کنید .نمیگویم همه
بیایید اینجا نماز کنید ،بلکه عرض میکنم که نماز جماعت بکنید در هر
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جایی که امام عادلی پیدا کردید ،در هر مسجدی که باشد نماز کنید .سعی
کنید در این ماه مرتکب معاصی نشوید ،طاعات را به قدر وسع ترک نکنید.
سعی کنید در این ماه که همهتان نوافلتان را بکنید و نوافل را ترک نکنید.
هزار خم و راست بیحاصل میشوید ،بیایید چند رکعت نافله را هم بکنید؛
سهل است در این ماه ترک نکنید .هر گناهی که برای نافله کردن به گردن
شما نوشتند ،آن گناه به گردن من ،ثوابش مال شما؛ نافله این یک ماه را اقال
بکنید .دیگر روز عید میخواهید نکنید ،نکنید .لکن اگر این ماه را درست
کردید ،امیدوارم که بعد هم ترک نشود.
پس بیایید در این ماه شریف فرایضمان را به وقت بکنیم ،روزهمانرا حفظ
کنیم محرمات را ترک کنیم ،عزم هم بر ترک آنها داشته باشیم .خود این
عزم هم عبادتی است ،پس انشاءاهلل عزم میکنیم که بیاییم طلب علم بکنیم،
چه اینجا چه جای دیگر هرجایی که علم آلمحمد علیهم السالم ذکر
میشود؛ بلکه انشاءاهلل خداوند عالم در این ماه مبارک گناهان ما را بیامرزد
و اگر ماه آخر عمر ماست ،خاتمه ما به خیر شده باشد؛ ضرری که ندارد.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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*«موعظه دوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
چون این آیه ،آیه شریفه عظیمهای است از کتاب خداوند عالم جل شأنه و
به حول و قوه خدا انشاءاهلل ایامی چند تفسیر این آیه را خواهید شنید ،پس
مناسب این است که اول فیالجملهای از کتاب خدا و شأن کتاب خدا و
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معنی کتاب خدا را ،چند کلمهای از برای شما عرض کنم تااینکه شما قرآن
را که خلیفه خداوند عالم است در روی زمین بشناسید و معرفتی کامل به
احوال قرآن پیدا کنید .ولکن شرط فهم شمادلدادن و متوجه شدن شماست
به همه حواس خود واال هر کاری را که دل ندهی درست نمیشود ،علم
چگونه میشود که دلندهی و بفهمی؟
باری ،شکی در این نیست که خداوند عالم جل شأنه ذاتی است که با ذات
او هیچ مخلوقی نیست .یعنی خداوند عالم ذاتی است یگانه که با ذات او غیر
اویی نیست و در رتبه ذات خدا ،غیر ذات خدا یافت نمیشود .پس قرآن در
رتبه ذات خدا نبود و قرآن با ذات خداوند عالم نبود و خداوند بود و هنوز
قرآنی نیافریده بود ،بعد از آن خداوند اول چیزی که آفرید مشیت خود را
آفرید بجهت اینکه خدا هرچیزی را با خواهش خود میآفریند .پس خواهش
را خدا پیش از همهچیز قرار داده .اول خواهش و میل خود را خداوند ایجاد
کرده ،بعد سایر چیزها را به خواهش خود ایجاد میکند.
میخواهم انشاءاهلل عامیانه بگویم تا همه بهره ببرند .پس عرض میکنم تو
هر کاری میکنی با میل و خواهش خود میکنی .نمیبینی به تو میگویند
چرا فالنجا رفتی؟ میگویی دلم خواست .چرا خوردی؟ دلم خواست .چرا
کردی؟ دلم خواست .پس هرکاری را تو با خواهش خود میکنی و خواهش
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تو غیر ذات تو است ،دخلی به تو ندارد؛ تو دیروز بودی و این خواهشهای
امروز را نداشتی .پس تو اول خواهشی را اظهار میکنی ،بعد هرکار که
میخواهی بکنی با خواهش خود میکنی .همچنین است خداوند عالم؛ ذات
خدا بود و خواهش به هیچ چیز نداشت و اگر کسی بگوید خواهش داشت،
پس همه چیزها با ذات خدا باید قرین بشود نعوذباهلل .و حال آنکه خدا بود و
هیچ چیز با او نبود پس معلوم است خواهش نداشت خدا ،قبل از ایجاد ماسوی
و اول بار خواهش خود را ایجاد فرمود ،و خواهش خدا مشیت خدا است ـ
این دو کلمه برای علما باشد ـ و آن خواهش را به خواهشی دیگر نباید ایجاد
کند .مثال هرچیزی به آب تر است دیگر آب ،ذات خودش تر است ،به چیزی
دیگر نباید آب را تر کرد .هر چیزی به روغن چرب است اما خود روغن را
از جای دیگر نباید چرب کرد ،خودش چرب است .همه چیز به نور روشن
است دیگر خود نور نباید روشنی از کسی دیگر یادبگیرد و نور به او روشن
شود .پس هرکاری را با خواهش میکنی ،دیگر خواهش را نباید با خواهشی
دیگر کرد؛ دیگر چیزی باالتر از خواهش نیست .پس خداوند عالم جل شأنه
خواهش را ایجاد کرد اول وهله و اول مرتبه ،این است که حضرت صادق
علیه السالم میفرماید خداوند عالم ایجاد کرد مشیت را به نفس خودش و
بعد از آن جمیع چیزها را به این مشیت آفرید .تو اول آب را درست میکنی،
بعد از آن هرچه را که خواستی تر کنی به آب تر میکنی .تو اول روغن را
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درست میکنی ،بعد هرچه را که خواستی چرب کنی با روغن چرب میکنی.
تو اول نور را درست میکنی ،بعد هرچه را که خواستی ،با نور روشن
میکنی .حاال همچنین خداوند اول خواهش را آفرید ،بعد هرچه را که خلق
کرد با خواهش خود خلق کرد و آن خواهش را بر او مسلط کرد و به خواهش
خود آن را درست کرد .همه شماها میگویید فالن کار را میکنم اگر خدا
بخواهد ،معلوم است خواهش خدا پیش از همه کارهاست .و این خواهش
خدا هم پیش از قرآن آفریده شده ،قرآن را خداوند عالم به خواهش خود ایجاد
فرموده و آنطوری که خداوند عالم خواسته ،قرآن را ایجاد فرموده .پس
خداوند عالم بود و قرآنی نبود ،و همچنین خواهش خداوند عالم بود و قرآنی
نبود و هرچه را آفرید با این خواهش آفرید.
حاال با این خواهش ببینیم خدا چه آفریده؟ به اتفاق جمیع مسلمین اول چیزی
که خواست بیافریند و اول چیزی که آفرید وجود پاک محمد و آلمحمد بود
صلوات اهلل علیهم اجمعین .اول ماخلقاهلل به اتفاق شیعه و سنی ایشانند ،و در
این خالف ندارند که ایشانند اول کاینات ،ایشانند سابق بر تمام موجودات،
ایشانند بهتر جمیع مذروءات ،ایشانند مهتر جمیع مخلوقات؛ در این کسی
حرفی ندارد .پس ذات پیغمبر تو اشرف از قرآن است ،قرآن کجا به ذات
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله میرسد؟ چرا که اول چیزی که خدا به میل و
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خواهش و مشیت خود آفرید ،وجود پاک پیغمبر بود صلوات اهلل و سالمه علیه
و در میان شیعه شکی و ریبی در این نیست که وجود پاک دوازده امام و
حضرت فاطمه زهرا صلوات اهلل علیهم اجمعین با پیغمبر ،این بزرگواران همه
یک نورند ،همه یک روحند ،همه یک طینتند و همه یک ذات دارند .پس
وجود این بزرگواران همه یک وجود است اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا
محمد کلنا محمد اول ما محمد است ،وسط ما محمد است ،آخر ما محمد
است ،همه ما محمدیم .پس چون همه محمدند ،ذات همه یک ذات است و
آن ذات بر جمیع کاینات مقدم است .پس ذات مقدس این بزرگواران بر قرآن
هم مقدم است و قرآن کجا میرسد به ذات پاک ائمه طاهرین صلوات اهلل
علیهم اجمعین.
پس بعد از آنکه خداوند نور پاک محمد را آفرید صلوات اهلل علیه وآله ،خداوند
عقل پیغمبر را آفرید و روح پیغمبر را آفرید و نفس پیغمبر را آفرید و سایر
مراتب پیغمبر را آفرید تا آنکه جسد پیغمبر را آفرید .پس چون جسد او را
خلق کرد و خلقت مبارک او را تمام کرد و پیغمبر که خلقتش تمام شد و
ائمه طاهرین صلوات اهلل علیهم خلقتشان تمام شد .پس خلقت آن چهارده
نفس مقدس مطهر تمام شد پیش از آنی که جمیع کاینات را خدا بیافریند و
پیش از آنکه هزار هزار عالم را بنیاد کند وجود پاک این بزرگواران را خلقت
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کرده بود و هزار هزار دهر پیشتر ،ایشان بودند و هنوز آدمی خلق نکرده بود
و عالمی خلق نکرده بود .ایشان بودند و عبادت میکردند خدا را و به
یگانگی خدا را میپرستیدند و هیچ مخلوقی هنوز نبود؛ نه ملک مقربی بود
نه نبی مرسلی بود ،نه آسمانی بود نه زمینی بود ،نه دنیایی بود نه آخرتی بود،
نه قلمی بود نه لوحی بود ،نه جنتی بود نه ناری بود .هیچ خلقی نبود و ایشان
بودند و خدا را به یگانگی میپرستیدند در این مدت مدید .و مکرر عرض
کردهام که این هزار هزار دهر هر دهری صد هزار سال است و هر سالی صد
هزار ماه است و هر ماهی صد هزار هفته است و هر هفتهای صد هزار روز
است و هر روزی صد هزار ساعت است و هر ساعتی صد هزار سال این دنیا
است .به این مدت مدید خداوند پیغمبر خود را و ائمه طاهرین علیهم السالم
را قبل از جمیع کاینات آفرید .و بعد از آنی که خلق این بزرگواران تمام شد،
ایشان ناقص آفریده نشدند ،جاهل آفریده نشدند ،با صفات رذیله آفریده
نشدند ،منحرف از اعتدال آفریده نشدند ،بلکه آفریده شدند کامل ،آفریده
شدند عالم ،آفریده شدند قادر ،آفریده شدند با اخالق زکیه ،آفریده شدند با
صفات حمیده ،آفریده شدند به جمیع کماالت آراسته شده .نقص در وجود
ایشان خدا نیافرید زیرا که ایشان را آیت کمال خود قرار داد و ایشان را آیت
علم و قدرت و نور و جالل و عظمت و کبریای خود قرار داد .پس در وجود
مبارک ایشان نقصی نبود.
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بعد از آنی که خلقت این بزرگواران تمام شد ،مشیت خدا و خواهش خدا بر
این قرارگرفت که پیغمبران را بیافریند ،پس پیغمبران را از نور جسد مقدس
پیغمبر ما صلوات اهلل علیه خلق کرد .صد و بیست و چهار هزار پیغمبر و اقال
صد و بیست و چهار هزار وصی آن پیغمبران را از نور جسد پیغمبر ما و ائمه
ما سالماهلل علیهم اجمعین خداوند عالم آفرید .و اما این پیغمبران که آفریده
شدند شک در این نیست که نمیدانستند چیزی را مگر آنکه خدا به ایشان
تعلیم کند ،نداشتند نوری مگر آنچه خداوند به ایشان بدهد و نداشتند کمالی
مگر خدا به ایشان انعام کند ،هیچ چیز در وجود ایشان نبود مگر آن چیزی
که خدا به ایشان بدهد .آیا کدام مخلوق از پیش خود علمی و کمالی و نوری
دارد؟ این نخواهد شد .بعد از آنی که بناشد که حاال خداوند عالم به ایشان
خیر و نور و علم و کمال بدهد ،ایشان که دویم ماخلقاهلل بودند نه اول ایشان،
نمیشد بیواسطه از خدا بگیرند عطایی و نوری ،و نمیشد بیواسطه خیری
از خدا به ایشان برسد .نمیشد بیواسطه کمالی به ایشان برسد ،ابدا .نه نوری
نه خیری نه کمالی بیواسطه محمد و آلمحمد سالماهلل علیهم نمیشد به اینها
برسد بلکه بایستی بواسطه این بزرگواران هر خیری به پیغمبران و اوصیای
پیغمبران برسد حاال اگر این چهارده نفس مقدس در آن درجه باالیی که بودند
و در رتبه علیایی خود میماندند پیغمبران دسترس به ایشان نداشتند و ایشان
را نمیشناختند و نمیدیدند و نمیتوانستند نوری یا خیری یا کمالی از پیغمبر
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تو اخذ کنند ابدا میسرشان نبود .اگر میتوانستند از کسی که ندیدهاند نوری
یا خیری یا کمالی اخذ کنند ،از خدا میگرفتند .مثلش آسان است ،ببین آیا
هیچ از مالئکه میتوانی چیزی یاد بگیری و از ایشان تعلیم بگیری؟ ابدا ،این
هرگز نمیشود .بجهت آنکه تو مالئکه را نمیبینی ،تو صدای ایشان را
نمیشنوی ،بر اخالق ایشان اطالع نداری ،چگونه از مالئکه تو میتوانی
مطلع شوی؟ همچنین پیغمبران از این چهارده نفس مقدس تا در عالم باال و
درجه علیا بودند نمیتوانستند منتفع شوند و بهرهای از ایشان نمیبردند.
خداوند عالم حکم کرد به پیغمبر و ائمه طاهرین سالماهلل علیهم اجمعین که
فرود روید به رتبه پیغمبران ،بروید در رتبه ایشان و لباس ایشان را بپوشید و
به زبان ایشان سخن بگویید و علم مرا به ایشان بیاموزید و توحید مرا و
معرفت مرا به پیغمبران تعلیم کنید و سایر انوار را به پیغمبران افاضه کنید و
ایشان را به سوی قرب من و به سوی جوار من هدایت کنید .پس پیغمبر و
ائمه طاهرین صلوات اهلل علیهم اجمعین فرود آمدند به رتبه پیغمبران و لباس
آنها را پوشیدند و انا بشر مثلکم به ایشان گفتند و به زبان ایشان با ایشان
سخن گفتند که ماارسلنا من رسول اال بلسان قومه علم خدا را به ایشان تعلیم
کردند و حق را از برای ایشان ظاهر کردند.
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حاال میخواهیم بفهمیم که این بزرگواران برای پیغمبران چه چیز ظاهر
کردند و به پیغمبران چه آموختند؟ آیا کسی (مسلمانی خل) گمان میکند
که ذات خدا را آموختند؟ ذات خدا را که نمیتوان آموخت به کسی .ذات
خدا را نمیتوان از سینه به سینه به کسی تعلیم کرد ،بلکه خداوند عالم در
رتبه ذات خود است همیشه ،تغییر و تبدیل نمیکند و کسی برآن اطالع پیدا
نمیکند .پس پیغمبر صلی اهلل علیه و آله به پیغمبران چه آموخته و چه چیز
حالی ایشان کرده بجز ذات مقدس خودش را و ذات ائمه هدی را؟ و هکذا
علم خود این بزرگواران را و فضائل خود این بزرگواران را ،چرا که خود
ایشان بودند اسماء الهی ،ایشان بودند افعال الهی ،ایشان بودند صفات خدا،
ایشان بودند انوار عظمت و جالل کبریای خدا ،ایشان بودند آیت یگانگی
خدا ،ایشان بودند رخساره تابان خدا و چشم بینای او و دست توانای او و
زبان گویای او و جمیع اسماء و صفات او .پس آنچه را که بایست به پیغمبران
تعلیم کنند معنیش همین بود که خود را به پیغمبران بشناسانند و احوال خود
را برای ایشان بگویند و افعال خود را به ایشان بنمایانند و خود را به ایشان
بشناسانند .و چون خود را به پیغمبران شناسانیدند ،پس نامهای مبارک خود
را به آنها آموختند و چون خود را برای پیغمبران آشکار کردند ،پس نور
عظمت و جالل کبریای خدا را برای ایشان آشکار کردند.
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آفتاب آمد دلیل آفتاب
گر دلیلت باید از وی رخ متاب

پس چون ایشان خواستند خدا را به پیغمبران بشناسانند ،خود را به پیغمبران
شناسانیدند به اینکه صفات خود را و اسماء خود را و احوال و کماالت خود
را از برای پیغمبران ظاهر فرمودند .و جمیع علم پیغمبران هم همین بود ،و
برای هرکس هم که پیغمبران تعلیم کردند همه همین بود ،علم نامهای خدا
بود علم صفات خدا بود ،علم انوار خدا بود ،علم کماالت خدا بود .همینها
را یاد مردم میدادند ،دیگر چیز دیگری که یاد مردم ندادند .و پیغمبران هم
همه اینها را از محمد و آلمحمد صلوات اهلل علیهم اجمعین آموختند و محمد
و آلمحمد علیهم السالم خود را به ایشان شناسانیدند.
در اینجا دقیقهای است آن را عرض کنم .شخصی است اسم او جعفر ،والیت
او کرمان ـ جعفر کرمانی ـ کسب او بقالی ،پدر او حسن ،مادر او مثال زینب،
اهل محله بازارشاه از اهل کرمان است .این شخص را میبرند به خدمت
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پادشاه .آنجا پادشاه به نظری که خود دارد یا به تجربه و امتحان ،این شخص
را صاحب وجود میفهمد میفهمد مثال این نوکری است بسیار شجاع و
بسیار باتدبیر و نوکری است بااخالص و نوکری است پادار و از این
دولتخواهتر کسی پیدا نمیشود .پادشاه این شخص را که جعفر نام او است
به منصبی از منصبها مفتخر و سرافراز میکند .مثال او را منصب امیرتومانی
میدهد در درخانه خود ،میگوید دههزار قشون ابوابجمع تو باشد .حاال
این شخص در میان قشون ،در میان والیت ایران معروف میشود به
امیرتومان ،معروف میشود به نوکر پادشاه .حاال دیگر حرمت او حرمت
پادشاه میشود ،اطاعت او اطاعت پادشاه میشود ،هتک حرمت او هتک
حرمت پادشاه میشود؛ در آن خدماتی که مأمور است دیدار او دیدار پادشاه
میشود ،گفتار او گفتار پادشاه میشود ،کردار او کردار پادشاه میشود.
حاال این شخص دو جهت پیدا کرد؛ جهت نفس خود او را که نگاه میکنی
همان جعفر پسر حسن پسر زینب مثال ،آن بقال بازارشاهی است .ذات خود
او همین است که بود ،ولکن از جهت اتصال به پادشاه و از جهت آن خدمات
الیقه که به پادشاه کرده ،به جهت آن دولتخواهی که برای پادشاه دارد او را
حیث منصبی است که امیرتومانی است .حاال دیگر این امیرتومان است ،نام
خود او گم شد «تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته» جمیع مردم
او را به امیرتومان میشناسند .اسم جعفر ازمیان رفت ،اسم پدرش گم شد،
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آن بقالی و آن کسب از او زایل شد .احدی از آحاد نمیگوید اسم او را و
نمیدانند اسم او را .آنی هم که میداند اسم او را از یادش میرود .این حاال
امیرتومان است و به جایی میرسد که امیر قشون پادشاه است ،به جایی
میرسد که مقاتله با این مقاتله با پادشاه است ،اطاعت او اطاعت پادشاه
است .چه تعجب است از بعضی احادیث که میفرمایند سرور مومن سرور
پیغمبر است و سرور پیغمبر سرور خداست ،اذیت مومن اذیت پیغمبر است
و اذیت پیغمبر اذیت خداست .به این ظاهر نظر کنید ببینید چگونه رضای
آن شخص رضای پادشاه شده؟ چگونه غضب او غضب پادشاه شده؟ ببین
چگونه تقرب به این تقرب به پادشاه است ،یاغیگری به این یاغیگری به
پادشاه است؟ و حال آنکه در این دنیا همه نسبتها عارضی است و بیاصل
است و اما نسبت به خداوند عالم نسبتها همه باطنی است ،نسبتها همه ذاتی
است.
بعد از آنی که این مثل حکیمانه را یافتید حاال عرض میکنم که از برای
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله دو جهت است؛ یک جهت مخلوقیتی دارد که
مخلوق است جسمی دارد ،روحی دارد ،نفسی دارد ،عقلی دارد ،مراتبی دارد
همه خلقی ولکن یک جهت اتصالی به خداوند عالم دارد و آن منصب بزرگ
امیراالمرایی است که خدا او را به آن منصب مفتخر و سرافراز فرموده و
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اوست سلطان ماوری اوست پادشاه ماسوی اوست صاحب آخرت و دنیا،
اوست صاحب غیب و صاحب شهاده؛ اینها همه منصب اوست ،اینها همه
که در زیارت جامعه میخوانی همه منصبشان است که ذکر میکنی برابر
ایشان که ایشان بر در خانه خداوند عالم ،صاحب این منصبها شدهاند .و از
جمله منصبها منصبهایی است که درخانه این پادشاهان ،آن منصبها نیست
اگرچه قائممقامش را میگویند لکن باز نمیفهمند و باقی آنها را نمیگویند
و نمیدانند و آن منصبها منصب مقامات است ،منصب عالمات است ،منصب
آیات است .این منصب مقامات و عالمات چه جور منصبی است؟ منصبی
است که الفرق بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک منصبی است که
هرکس صاحب آن منصب شد ،میان خدا و او هیچ فرق نیست مگر اینکه او
بنده خدا و خلق خداست .واال در اسماء و صفات و افعال و کماالت ،در
جمیع آثار ایشان آنچه دارند مال خداست و هیچ فرق میان ایشان و خدا
نیست .لکن وقتی که به جسم او و خود او نگاه میکنی ،اال انهم عبادک و
خلقک فتقها و رتقها بیدک بدوها منک و عودها الیک تمام اختیارشان به
دست خداست .پس چون پیغمبر صلی اهلل علیه و آله صاحب این منصبهای
عظیمه است در درخانه خدا ،وقتی خود را میخواست به پیغمبران بشناساند،
منصبهای خود را ذکر کرد برای آنها و فرمود نحن واهلل االسماء الحسنی التی
امرکم اهلل انتدعوه بها .به پیغمبران تعلیم میکردند اسماءاهلل را و ایشان
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اسماءاهلل بودند ،به پیغمبران تعلیم میکردند صفاتاهلل را و ایشان صفاتاهلل
بودند ،تعلیم میکردند مقاماتاهلل و عالماتاهلل و آیاتاهلل را و ایشان
مقاماتاهلل و عالماتاهلل و آیاتاهلل بودند .توصیف علم خدا میکردند ایشان
خازن آن علم بودند ،توصیف قدرت خدا میکردند ایشان محل آن قدرت
بودند .غرض آنچه به پیغمبران تعلیم میکردند حاالت خود را تعلیم
میکردند؛ ذات خدا را که نمیتوان تعلیم کرد .وقتی که امر منحصر در اسماء
و صفات و انوار شد ،ایشانند صاحب منصب اسماء و صفات و انوار خدا.
پس پیغمبر خود را به پیغمبران شناسانید و در آن خودستایی ،خدا را ستود و
در آن خودنمایی ،خدا را نمود و در تعریف خود ،خدا را تعریف فرمود .حاال
آن تعریفی که کردهاند از برای پیغمبران و آنچه گفتهاند از برای پیغمبران ،آن
بیانها جمیعا قرآن است؛ قرآنی است که بر پیغمبر نازل شده و همان بیانها
کالم خداست .ببین میفرماید انه لقول رسول کریم این قرآن ،قول و گفتار
پیغمبر است .این قولی که از زبان پیغمبر درآمد ،چون زبانش زبان خدا بود،
کالم ،کالم خداست و چون در مألاعلی بود و بیان برای پیغمبر میکرد و
نازل شده بود قرآن بر پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه وآله و از زبان پیغمبر
بیرون میآمد و آنچه از زبان پیغمبر صلی اهلل علیه و آله بیرون آمده ،آنچه از
جهت اعالی او فرود آمده ،آن قرآن است .چه عرض کنم که مطالب بلند
است برای عوام بکار نمیآید.
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باری عرض میکنم که آنچه پیغمبر برای پیغمبران گفت ،قرآن خدا بود و
کالم الهی بود که بر قلب پیغمبر نازل شده بود .میفرماید نزل به الروح االمین
علی قلبک لتکون من المنذرین همچنین میفرماید تبارک الذی نزل الفرقان
علی عبده لیکون للعالمین نذیرا یعنی مبارک است آنچنان خداوندی که قرآن
را نازل کرد بر بنده خود محمد صلی اهلل علیه و آله تااینکه بر همه اهل عالمها
نذیر باشد .پس آن بزرگوار برای پیغمبران ،قرآن خدا را خواند .پس آنچه در
این قرآن از اسماء بود شرح منصبهای خود او بود ،و آنچه در این قرآن امر به
معروف بود امر به متابعت صفات خود او بود ،و آنچه در این قرآن از قبایح
مذمت شده بود و نهی شده ،از مخالفت صفات پیغمبر نهی شده ،و آنچه در
این قرآن احوال امتهای ناجیه و اشخاص ناجیه ذکر شده بود بیان صفات
پیغمبر و انوار و اشعه پیغمبر بود ،و آنچه در این قرآن از امتهای هالکه و از
اهل سجین ذکر شده بود از مخالفت کنندگان خود پیغمبر ذکر شده بود و
از عصیان خود بیان فرموده بود .پس این قرآن بالتمام شرح احوال پیغمبر
است .پس جمیع این قرآن از بای بسماهلل تا سین الناس ،جمیعا در صفات و
احوال پیغمبر است جمیعا شرح ذات پیغمبر است ،شرح عقل پیغمبر است،
شرح نفس پیغمبر است ،شرح علم پیغمبر است .جمیعا شرح جاللت او و
عظمت و کبریای او و اخالق زکیه او است و مذمت از مخالفت او است.
پس این قرآن در رتبه پیغمبر صلی اهلل علیه و آله است .ظاهرش آن بیاناتی بود
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که برای پیغمبران شده بود و باطن قرآن وجود پاک خود آن بزرگوار بود
صلواتاهلل علیه وآله .هیچ معنی دیگر برای این قرآن نبود ابدا مگر وجود پاک
خودشان صلواتاهلل و سالمه علیهم اجمعین .پس ما اگر بیانی در این آیه
بکنیم شاید جاهلی خیال کند یا بگوید اینها را فالنی از پیش خود میگوید
و به رأی خود میگوید و میخواند .من فسرالقرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من
النار .همچنین نیست ،اشتباه میکند هرکه چنین بگوید.
عرض کردهام یکوقتی که چنانکه فقیهان و مجتهدان در مسائل دین که حکم
میکنند ،بعضی احکام را به حدیث بخصوص حکم میکنند و بعضی چیزها
را به حدیث مخصوص نمیگویند لکن به قاعدهای که پیغمبر و امام به دست
دادهاند ،موافق آن قاعده حکم میکنند .مثال یک دفعه میگوید آب دریا
طاهر است بجهت آنکه فرمودهاند ماءالبحر طهور آب دریا پاک است .حاال
برای این مسأله بخصوص حدیث دارد و میگوید .یک دفعه میگوید آب
فالن چاه در فالن خانه که در فالن محله است پاک است ،برای این که
حدیثی نداشت ،هیچ جا همچو حدیثی نبود که آب چاه خانه حسن پسر
جعفر مثال پاک است .همچو حدیثی هیچکس برای او روایت نکرده بود،
پس این را از کجا میگوید؟ از آنجا میگوید که فرمودند خلق اهلل الماء
طهورا خداوند آب را پاک خلق کرده .از آن قاعده کلیهای که بدست دادهاند
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که خداوند آب را طاهر خلق کرده ،به آن قاعده حکم میکنند که آب چاه
خانه حسن پسر جعفر مثال پاک است و حال آنکه چنین حدیثی وارد نشده.
همچنین در تفسیر قرآن یکپاره آیات هست که حدیث مخصوص در تفسیر
آن آیه وارد نشده ولکن احادیث کلیه و قواعدی چند بدست دادهاند ائمه
طاهرین سالماهلل علیهم که از آن قاعده کلیه ،عالم به علم تفسیر و مجتهد در
علم تفسیر و فقیه و دانشمند در علم تفسیر از آن کلیات میفهمد معانی قرآن
را و همه قرآن را معنی میکند و درست هم معنی کرده و از پیش خود معنی
نکرده .اگر میگویی اینها را که تو میگویی از پیش خود تو است ،پس من
هم میگویم آن مجتهدین هم که در مسائل حکم میکنند و احکام چیزها
را میگویند ،همه از پیش خود میگویند .حاشا و کال که چنین باشد
نمیگویند مگر آنکه برای بعضی چیزها حدیث بخصوصی دارند و اگر
حدیث بخصوصی هم برای بعضی ندارند به قاعدههایی که امام به دستشان
داده میگویند همچنین علم قرآن علم مخصوصی است ،علمی است مستقل
مثل علم فقه در این علم هم علمایی دارند ،مجتهدینی دارند ،کتبی دارند،
اوضاعی دارند و آن علما میتوانند از قواعد کلیهای که امام به دست ایشان
داده تفسیر قرآن را از آنها میتوانند بفهمند و بگویند .و حاال که فهمیدند و
گفتند ،از پیش خود نگفتهاند بلکه به حدیث گفتهاند .پس بنابراین میگویم
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که این قرآنی که شما در دست دارید ،به یک کلمه مختصر از بای بسماهلل تا
سین الناس ،نیست مگر از صفات پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و نیست مگر
نامهای پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه .جمیع قرآن در مراتب و درجات و
جاللت و عظمت قدر اوست و احوال هر امتی که در آن ذکر شده نیست
مگر احوال امت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و امت پیغمبر نور پیغمبر است و
نور پیغمبر شعاع پیغمبر و شیعه پیغمبر است .پس آنچه در این کتاب ذکر
شده ،جمیعا احوال آفتاب وجود مبارک پیغمبر است ،جمیعا تجلیات انوار
وجود آن بزرگوار است صلواتاهلل و سالمه علیه.
پس اگر در این ایام شریف که تفسیر این آیه را عرض میکنم ،اگر بشنوید
از معنیهای قرآن به فضل خداوند عالم بعض عجایب را ،آنانی که اندک
علمی تحصیل کردهاند وحشتی نکنند .بدانند که هر علمی قواعدی دارد،
قانونی دارد .هر علمی علمایی دارد و علمای هر علمی آن علم را بهتر
میدانند .هرکس عربیتی خواند یا چهارروز به مدرسه رفت ،یا دو کلمه
ضرب ضربویی یادگرفت ،تفسیر قرآن میفهمد؟ یا اصولی خواند ،تفسیر قرآن
میفهمد؟ اصول را چه کار به علم قرآن .یا دو کلمه فقه خواند ،به علم قرآن
میرسد؟ فقه را چه کار به قرآن ،به همین که شخص دو ورق شرایع خواند،
حاال نمیتواند بحث کند به علمای علم تفسیر؛ چرا که آنها هم علمایی دارند،
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کتبی دارند ،اوضاعی دارند تحصیل باید کرد آنها را تا فهمیده شود .پس
بعضی از نادانان و آنهایی که قلیل علمی تحصیل کردهاند حد خود را بدانند
و قدر خود را بشناسند و پا از حد خود بیرون نگذارند و نگویند که این تفسیر
به رأی شد .وانگهی که ناطق به این سخنان اقرار دارد که در تفسیر قرآن از
پیش خود چیزی گفتن حرام است ناطق به این علوم و این مطالب مسلم است
و اقرار دارد که تفسیر به رأی جایز نیست ،پس هرچه میگوید مبنایی دارد
و قواعد و قانونی دارد و از پیش خود نمیگوید.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه سوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
دیروز مقصود این بود که قدری از فضایل قرآن را عرض کنم ،و قدری عرض
کردم تااینکه سخن رسید به اینجا که خداوند عالم جل شأنه بعد از آنی که
خلقت محمد صلی اهلل علیه و آله و اهلبیت طیبین طاهرین او را تمام فرمود،
از نور ایشان و شعاع ایشان پیغمبران و اوصیای ایشان را آفرید چنانکه بعد از
خلقت آفتاب و بعد از تمام شدن خلقت آفتاب ،خداوند نور آفتاب را خلقت
میفرماید .ببین چگونه پس از آنی که خلقت تو تمام شد خداوند سایه تو را
خلق میکند .اگر خلقت تو تمام نشود ،تو را سایهای نیست .بعد از آنی که
خلقت تو تمام شد ،سایه تو به ترکیب تو در روی زمین میافتد .همچنین
چراغ وقتی خلقت او تمام شد ،نور او بر در و دیوار پیدا شد و هکذا آفتاب
بعد از آنی که خلقتش تمام شد ،نور او در مشرق و مغرب ،ظاهر و هویدا شد
همچنین آفتاب وجود مبارک محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین
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بعد از آنی که به انجام رسید و خلقت او در آسمان الهوت تمام شد ،نور او
بر مشرق و مغرب عالم امکان تابید و جمیع عرصه امکان به نور مقدس آن
بزرگوار روشن شد .و از آن نوری که از رخساره مبارک آن بزرگوار تابید،
خداوند عالم پیغمبران را از آن نور آفرید و آن نور از جسم محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهم اجمعین جدا شده بود و نور جسم آن بزرگواران بود که
حقیقت پیغمبران و عقل پیغمبران از آن نور آفریده شد .پس پیغمبران دانا و
بینا شدند به معرفت خداوند عالم به جهت آن جلوهای که آفتاب وجود محمد
و آلمحمد صلواتاهلل علیهم از برای پیغمبران فرمود .به جهت آن جلوه
پیغمبران عارف شدند به خداوند عالم .و همچنین عارف شدند به صفات
خدا ،عارف شدند به اسماء خدا و انوار خدا و آن صفاتی که خداوند عالم
دوست میدارد ،جمیع اینها را بواسطه نور محمدی صلی اهلل علیه و آله ایشان
فهمیدند.
و عرض کردم که بعد از آنی که پیغمبر در رتبه پیغمبران آمد و لباس ایشان
را پوشید و مبعوث به رسالت شد برای پیغمبران ،بنا کرد از برای پیغمبران
شرح مقامات توحید را کردن ،شرح اسماء خدا و صفات خدا را کردن و
محبوبات خدا را بیان کردن و جمیع اینها را برای پیغمبران نقل کرد .این
سخن را در اینجا داشته باشید تااینکه عرض کنم برای شما کیفیت شناسانیدن
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را که انسان هر چیزی را که میخواهد به کسی بشناساند ،چگونه آن چیز را
میشناساند.
پستترین مراتب شناسایی این است که برای آنکس بیان کنی صفات آن چیز
را که از او پنهان است و خبر دهی .مثال زید در جایی است پنهان و تو او را
ندیدهای ،من میخواهم از برای تو صفات زید را بگویم .میآیم پیش تو و
برای تو کلماتی چند و حروفی چند بیان میکنم که زید قامتش بلند است،
زید گونهاش سرخ است ،ریش او چگونه است ،لباس او چگونه است،
کیفیت احوال او چگونه است .جمیع اینها را به بیان از برای تو بیان میکنم
و تو زید پنهان را میشناسی به این کیفیت که من بیان میکنم .این پستترین
مقامات معرفت است .و از این شناسایی باالتر و بهتر آن است که از برای تو
شکل زید را بکشم و آن را بدهم تو تماشا کنی ،اینطور زید را به تو
بشناسانم .البته این شکل برای تو حاالت زید را واضحتر میکند .ببین اگر
شکل زید را ببینی و آنگاه زید را در کوچه ببینی ،بسا آنکه خواهی شناخت
به همان شباهت .اما اگر به زبان بشنوی صفات او را و در کوچه او را ببینی،
بسا آنکه خیاالت بسیار بکنی و زید را به حقیقت نخواهی شناخت .اما آن
بیانی که من صورت زید را بکشم و به دست تو بدهم ،البته واضحتر و
روشنتر است از آن بیانی که من بگویم و تو بشنوی .و از این بیان باالتر و
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بهتر و شناسایی از این باالتر این است که خود زید را بیاورم نشان تو بدهم
و تو زید را ببینی .این معرفت تو به زید البته بهتر خواهد بود از اینکه شکل
او را ببینی .چرا که وقتی که خود زید را ببینی ،دیگر برای تو شبههای باقی
نمیماند .و از این مرتبه باالتر و بهتر شناسایی و بیان دیگر است و آن این
است که فرضا اگر مرا تصرفی باشد مانند تصرف پیغمبران و صاحب اعجازی
باشم و بخواهم زید را به تو بشناسانم ،تو را به شکل زید بکنم .پیغمبران
میتوانستند کسی را به شکل کسی دیگر کنند .آیا نشنیدهای حضرت امام
زینالعابدین نشسته بود و حضرت باقر ایستاده بود و جابر در خدمت ایشان
ایستاده بود .حضرت امام زینالعابدین فرمود من کیستم؟ عرض کرد تویی
علیبنالحسین .فرمودند او کیست؟ عرض کرد محمدبنعلی پسر شما.
فرمودند نظر کن ،نظر کرد .چون نظر کرد دید حضرت باقر برگشت و به
صورت حضرت امام زینالعابدین علیه السالم شد و حضرت امام
زینالعابدین به صورت حضرت باقر شد .باز بعد از آن برگشت حضرت
سجاد و به صورت خودش شد و حضرت باقر برگشت و به صورت حضرت
باقر شد .غرض؛ پیغمبران و حجتهای خدا میتوانند کسی را به صورت کسی
دیگر کنند .پس همچنین اگر آن توصیف کننده امامی باشد یا معصومی باشد
و قوه تصرفی داشته باشد و تو را به صورت زید کند ،البته معرفت تو به زید
بیشتر خواهد شد .بجهت اینکه زید را که از دور میدیدی ،از اندرون او
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اطالعی نداشتی و از شهوتها و اخالق اندرونی او اطالع نداشتی و حاال که
تو را به صورت او کردند ،از ظاهر و باطن او آنوقت آگاهی ،و آنچه در دل
زید میگذرد و آنچه در سینه زید خطور میکند ،همه را تو دانا میشوی و
بینا میشوی .این اعلی درجات معرفت است و باالتر از این دیگر معرفتی
نیست .از این جهت در شرع ،یقین را بر سه قسم قرار دادهاند؛ علمالیقین و
عینالیقین و حقالیقین .مراتب یقین این سه مرتبه است؛ علمالیقین آن است
که برای تو علم را به طور دلیل و برهان بیان کنند تاآنکه به بیان علمالیقین
برای تو حاصل شود .عینالیقین آن است که آن چیز را نشان تو بدهند و تو
بهطور مشاهده و عالنیه آن چیز را ببینی و حقالیقین آن است که ترا به آن
چیز برسانند مثال من برای تو بیان میکنم که آتش سوزان است ،بیان میکنم
که آتش سرخ است ،بیان میکنم که آتش گرم است و میگویم دلیل و برهان
آن را تا تو یقین حاصل میکنی ،این علمالیقین است .عینالیقین آن است که
من آتش را به تو نشان میدهم و تو آتش را مشاهده میکنی و میبینی .و اما
حقالیقین آن است که تو خود ،آتش بشوی؛ و تو خود ،سوزان شوی؛ و تو
خود ،افروزان شوی که اگر به این مقام رسیدی ،حقیقت آتش برای تو عالنیه
و آشکار میشود بهتر از آنکه به چشم خود آن را ببینی .آن که به چشم دیدی
ظاهر او را دیدی ،چون آتش شدی به حقیقت آتش رسیدی.
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همچنین خداوند عالم بعد از آنی که خواست به پیغمبران ،خود را بشناساند،
به همه مراتب معرفت ،خود را شناسانید .بجهت آنکه پیغمبران صاحب
مرتبههای بسیار بودند و در هر مرتبه ،مناسب طوری بود که به آنطور
بشناساند .پس از این جهت هم خداوند عالم خواست پیغمبران را به جمیع
اقسام هدایت ،هدایت کند و هدایت فرمود و به همه اقسام معرفت ،خود را
به ایشان شناسانید و واسطه این هدایت پیغمبر ما بود صلواتاهلل و سالمه علیه
که او خدا را به پیغمبران میشناسانید به همه اقسام معرفت .پس از جمله
اقسام یکی بیان پیغمبر بود از برای پیغمبران .بیان پیغمبر برای پیغمبران ،همین
قرآنی است که میبینی که دیگر بیانی از این کاملتر نمیشود ،جلوهای از این
باالتر نمیشود .آیا نمیبینی که در حدیث میفرماید لقد تجلی اهلل سبحانه فی
کالمه لخلقه ولکن الیبصرون خداوند عالم جل شأنه در قرآن از برای خلق
خود تجلی فرموده ولکن غیر از صاحبدیدگان ،سایر مردم آن تجلی را
ملتفت نمیشوند و برنمیخورند .آیا نمیبینی که خدا در کتاب خود میفرماید
التدرکهاالبصار یعنی دیدههای مردم خدا را نمیبینند و این تجلی را شیعیان
ملتفت شدهاند و برخوردهاند ولکن سنیان این تجلی را نفهمیدهاند بجهت
آنکه سنیان میگویند خداوند عالم دیده میشود .اگر خدا را در این کتاب
و به این کتاب شناخته بودند ،چنین نامعقولی نمیگفتند و اگر کتاب را
فهمیده بودند و صفات خدا را در کتاب او دیده بودند ،خدا را توصیف
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نمیکردند به صفاتی که االن توصیف میکنند .طایفهای خدا را به اینطور
توصیف میکنند که میگویند همین خلقی که هستند خداست که به این
شکلها درآمده .آسمان ،زمین ،در ،دیوار ،کوه ،دشت ،همه خداست که به
این شکلها شده .اگر تجلی خدا را در کتاب او میفهمیدند ،هرآینه خدا را به
اینگونه صفات توصیف نمیکردند .پس همانا ندیدهاند قول خدا را که
سبحان ربک رب العزه عمایصفون و خدا را به اینگونه مزخرفات و ناالیقها
توصیف میکنند .همچنین اگر بخواهم اختالف کوری کوران را برای شما
ذکر کنم ،یعنی آنهایی که تجلی خدا را در کتاب او ندیدهاند و به عقلهای
ناقص خود از برای خدا توصیف کردهاند ،بیان کنم خیلی طول میکشد لکن
به طور مختصر عرض میکنم که خدا را اگر میخواهید در عالم ظاهر
بشناسید ،از کتاب او بشناسید و تخلف از قرآن او نکنید که هالک خواهید
شد .و صفات حقیقی خداوند عالم در این قرآن مشروح است و باید انسان
توحیدش موافق قرآن باشد.
باری ،پیغمبر ما از برای پیغمبران ،خدا را که توصیف کرد به قرآن توصیف
کرد و بیان او از برای پیغمبران به قرآن بود ،تجلی خداوند در عالم ظاهر برای
پیغمبران به قرآن بود .و اما عینالیقین هم از برای پیغمبران حاصل شد و این
آنجا بود که محمد و آلمحمد صلوات اهلل علیهم اجمعین در میان ایشان
صفحه | 45

ایستادند و قطب عالم ایشان شدند و بودند ،و قلب عالم ایشان شدند و بودند
و مرجع و مالذ و قبله و پناه اهل آن عالم شدند و بودند ،در میان ایشان
ایستادند و تجلی ربالعالمین و قائم مقام خدای آسمان و زمین بودند و در
میان پیغمبران ایستادند و خود را به ایشان نمودند .پیغمبران چون ایشان را
دیدند ،بواسطه دیدن ایشان خدا را شناختند .یگانگی ذات ایشان را که دیدند
پی به یگانگی خدا بردند ،علم ایشان را که دیدند پی به علم خدا بردند،
قدرت ایشان را که دیدند پی به قدرت خدا بردند ،صفات ایشان را که دیدند
پی به صفات خدا بردند .زیرا که دیدار ایشان دیدار خدا بود و گفتار ایشان
گفتار خدا بود و کردار ایشان کردار خدا بود و نور ایشان نور خدا بود و
جمیع آنچه از ایشان جلوه میکرد از خدا جلوه کرده بود .پس هرچه پیغمبران
از ایشان دیدند از خدا دیدند که من رآنی فقد رأی الحق هرکس ایشان را
دید جمیع آنچه دید از خدا دیده ،هرکس ایشان را فهمید جمیع آنچه فهمید
از خدا فهمیده زیرا که ایشان بودند نمایش خداوند عالم ،ایشان بودند جلوه
و پیدایی خداوند عالم چنانکه فرمود اماالمعانی فنحن معانیه و ظاهره فیکم
پس ایشان بودند پیدایی خداوند عالم در آن عالم و آنچه از ایشان دیدند همان
نمایش خدا بود و پیدایی خدا بود.
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و اما توصیفی دیگر کردند برای پیغمبران و پیغمبران را خواستند برسانند به
اعلی مقام ،و رسانیدند .ولکن این مقامی است بسیار دقیق نمیتوان در این
مجالس مفصل بیان کرد که عوام هم بهره برند ولکن بجهت آنکه خیلی از
خواص در مجلس هستند ،نمیتوان آنها را هم محروم کرد .پس عرض میکنم
که بعد از آنی که پیغمبران را به اعلی درجات خود رسانیدند و تکمیل کردند
و به مقامی رسانیدند ایشان را که آیت خدا شدند .آیا تو نشنیدهای که جمیع
آسمان و زمین ،آیات خدا هستند؛ همه جا هست آیات خدا.
دل هر ذره را که بشکافی
آفتابیش در میان باشد

و فی کل شیء له آیه
تدل علی انه واحد
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مقصود این است که در وجود پیغمبران ،خداوند عالم آیت خود را گذارد و
چون به برکت هدایت پیغمبر و جذب پیغمبر و ترقی و تکمیل دادن پیغمبر
ایشان را ،پیغمبران را به مقام آیت بودن رسانید و ایشان چون در آن مقام
درآمدند خود ،آنجا عین آیت خدا شدند ،آنجا خود ،عین نامهای خدا شدند،
عین صفات خدا شدند .پس به مقام حقالیقین رسیدند به برکت وجود مبارک
محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین.
بعد از آنی که کار آن عالم را پرداختند و پیغمبران را هدایت فرمودند و خلق
پیغمبران تمام شد ،خداوند عالم از شعاع پیغمبران ،بنیآدم را آفرید و انسان
را خلق کرد .و چون بنیآدم خلق شدند همه معرفت به خداوند عالم نداشتند.
خداوند وجود مبارک پیغمبر را از آن اعلی درجات مقام او فروفرستاد به
سوی این عالم که انزلنا الیکم ذکرا رسوال یتلو علیکم آیاتنا پیغمبر را نازل
کرد از آن اعلی مقامات ،در این عالم ـ یعنی در عالم بنیآدم ـ فرستاد و لباس
بشریت به او پوشانید و تعلیم فرمود به او که بگو انا بشر مثلکم من بشری
هستم مثل شما .اینک دست من ،اینک پای من ،اینک سر من ،اینک اکل و
شرب من ،اینک نکاح من ،خواب من ،بیداری من .در این هنگام بشری
هستم مثل شما ولکن فرقی که با شما دارم این است که به من وحی شده
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است معرفت خداوند عالم و معرفت اسماء و صفات و انوار خدا و به شما
چنین وحیی نشده است.
آیا هیچ مثل این وحی را میدانید؟ گمانم بعضی ندانند ،پس عرض میکنم
که؛ این چراغی که شما میبینید اصلش از روغن است و فتیله .روغن جسمی
است مانند سایر جسمها و فتیله هم جسمی است مانند سایر جسمها .نه فتیله
را روشنایی است نه روغن را .این فتیله و این روغن را نه سوزانی است نه
درخشانی است ،نه صفایی است نه ضیایی است .لکن بعد از آنی که آتش
پنهانی در این روغن و فتیله میافتد و در آن عمل میکند و این روغن را و
این فتیله را میسوزاند و روغن و فتیله را لطیف میکند و دودی لطیف
میکند .و باز آتش غیبی بر آن دود مسلط میشود و آن دود را داغ میکند و
آن دود را به نهایت داغی میرساند تااینکه آن دود را سرخ میکند ـ چنانکه
پولی که در آتش بماند سرخ میشود ،یا ذغالی که در آتش بیفتد سرخ میشود
ـ حاال همچنین دود هم که در آتش سرخ شد شعله میشود و این شعله مثل
آن پول سرخ است و مثل آن ذغال سرخ .پس این شعله در میان جمع میایستد
و به در و دیوار خطاب میکند و میگوید ای در و دیوار ،من جسمی هستم
مانند شما .اصل من روغن بود ،آخر من دود سیاه تیره بودم ،در من روشنایی
نبود ،در من سوزانی نبود .من هم جسمی هستم مثل شما ،لکن با شما یک
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فرق دارم و آن فرق این است که آتش پنهانی ،علم حرارت خود را به من
آموخته و علم درخشانی خود را به من آموخته ،علم تابانی خود را به من
آموخته و تعلیم کرده و به شما در و دیوار تعلیم نکرده است اگر شما تابانی
میخواهید از من فرابگیرید ،اگر روشنایی میطلبید در من و از من بیابید و
اگر حرارت میطلبید در من و از من بخواهید .در شما نه حرارت است نه
تابانی است نه سوزانی است و همه اینها را آتش پنهانی به من انعام کرده و
خلعت افتخار اینها را به من پوشانیده و مرا در میان شما خلیفه و قائممقام
خود فرموده ،و دیدار مرا دیدار خود قرار داده ،کردار مرا کردار خود قرار
داده .باورت نمیشود ،دست بیاور نزدیک من ،ببین چگونه سوزانم .باور
نداری چشم بگشا به جانب من ،ببین چگونه تابانم! و این تابانی و سوزانی
از آتش پنهانی است واال من همان دود تیرهای که بودم هستم ،هرگز خود را
گم نمیکنم .اگر یک آن خودبینی کنم ،این بها و این نور و صفا از من زایل
خواهد شد .اگر یک آن من خودستایی کنم ،حرارت آتش از من خواهد رفت
و جلوه و پیدایی آتش از من زایل خواهد شد .پس چون من در راه آتش پنهانی
خود را گم کردهام و آتش را آشکار کردهام ،از خود زبان بستهام و به ثنای
او مترنم شدهام ،از خود کورم و به او بینا شدهام ،از خود گنگم و به او
سخنگو و سخنسنج شدهام و هکذا امثال اینها و اینگونه چیزها را این چراغ
بیان میکند برای در و دیوار و میگوید منم خلیفه آتش پنهانی میگوید منم
صفحه | 50

قائممقام آتش پنهانی ،میگوید منم آن کسی که اطاعت من اطاعت آتش
پنهانی است ،منم آن کسی که مخالفت من مخالفت آتش پنهانی است ،منم
آن کسی که روکردن به من روکردن به آتش پنهانی است ،منم رخساره آتش
پنهانی که طالبان آتش از گرداگرد ،از هرطرف بایستی روی تضرع به من
کنند و آنچه از آتش میطلبند از من بطلبند .خالصه اینگونه وحی رسید از
آتش پنهانی به این دود تیره ظلمانی و این آیتی است از آیات خداوند عالمیان
از این جهت خداوند پیغمبر خود را در قرآن سراج منیر نامیده و او را چراغ
روشن کننده عرصه امکان نام گذارده .و چون چراغ است باید مانند چراغ
باشد واال توصیف و تشبیه او به چراغ ،صواب نبود .پس آن بزرگوار در نزد
خداوند عالم مانند چراغ است اال اینکه این چراغ به آتش پنهانی درگرفته و
آن وجود مبارک به نور توحید درگرفته ،به نور اسماء خدا و صفات خدا
درگرفته و مشتعل شده .پس آن بزرگوار در میان عالم امکان جلوه خدای
واحد احد است که دارد راه میرود .اینگونه پیغمبر خود را بشناسید و او را
اینطور توصیف کنید .نیست در عالم کسی مانند ذات مقدس او ،نیست در
عالم کسی بهتر از او به اجماع جمیع مسلمانان .فرمودند نزلونا عن الربوبیه
و قولوا فی فضلنا ماشئتم و لنتبلغوا فرمودند که شما ما را از رتبه ربوبیت و
خدایی فرود آورید و آنچه در شأن ما میخواهید بگویید .سبب این فرمایش
را آیا میدانید چیست؟ سبب این است که از ذات احدیه قدیمه خداوند عالم
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جل شأنه که گذشتی ،اول کاینات ،ایشانند .پس از خدایی ایشان را فرود
بیاور و جمیع صفات و کماالت را برای ایشان ثابت کن که ایشانند صاحب
جمیع فضایل و مقامات ،و صاحب جمیع مناقب و کماالت .آنچه جمیع
خلق دارند ایشان دارند و ایشان به تنهایی دارای جمیع کماالت تمام خلقند
ولکن جهال قوم چنین در صفت پیغمبر خود نمیگویند .یکی از مالهاشان
در عراق با خودم صحبت میداشت .میگفت واجب نکرده پیغمبر همه چیز
را بداند ،بسااینکه پینهدوز در کار خودش پینهدوزی را بهتر از پیغمبر بداند،
یااینکه پیغمبر نداند .بسا آنکه زرگر ،زرگری را بهتر از پیغمبر بداند یا پیغمبر
نداند .پیغمبر باید مردی باشد عالم و مسائل حالل و حرام را بداند .اینطور
توصیف میکنند مردم پیغمبر خود را ،و خیال میکنند که پیغمبر همینطور
است .میخواهم بدانم این پینهدوز چگونه در رتبه خود پیدا شده؟ آیا این اول
ماخلقاهلل است ،یا اول ماخلقاهلل نیست؟ به اجماع مسلمانان اول ماخلقاهلل
نیست .به اجماع مسلمانان اول ماخلقاهلل پیغمبر است .پس به اجماع
مسلمانان پیغمبر به خدا نزدیکتر است و این پینهدوز از خدا دورتر .حاال بگو
ببینم آیا میشود در دوریاز چراغ ،نوری پیدا بشود که در نزدیکی چراغ
پیدا نشده باشد؟ همچو چیزی معقول است؟ حاشا .اگر همه این انوار از
چراغ است که باید نزدیکتر به چراغ ،روشنتر باشد و همچنین درجه به
درجه تا به منتهای دوری .پس این پینهدوز که پینهدوزی میداند ،این علم را
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از کجا فراگرفته؟ خود او این علم را خلق کرده یا خدا خلق کرده اگر
میگوید خودم آفریدهام مشرک میشود .اگر میگوید خدا آفریده ،میگویم
خدا با ذاتش آفریده یا با مشیتش؟ اگر با مشیتش آفریده که ایشانند محل
مشیت خدا و ایشانند امر خدا .پس چگونه میشود این علم پینهدوزی در
عرصه امکان موجود شده باشد و پیغمبر از آن خبر نداشته باشد؟ میخواهم
بدانم این را که آفریده است و با چه آفریده و کجا (کی خل) آفریده و در
چه رتبه آفریده؟ پس اگر خدا آفریده و با مشیت آفریده که با محمد آفریده
و بعد از محمد آفریده .پس چگونه میشود که محمد نداند و آن پینهدوز
دانای به آن باشد .آیا سبب میدانید چیست؟ سبب این است که خلق خدا
دو جورهاند؛ خلقی است بزرگ و کلی و خلقی است کوچک و جزئی .اگر
خلق بزرگ و کلی باشد ممکن نیست چیزی به این پایینی برسد مگر آنکه از
آن خلق گذشته باشد .آیا ممکن است از عرش چیزی به زمین برسد و آسمان
از آن خبر نشود؟ همچو چیزی معقول نیست .و اما اگر چیزی کوچک و
جزئی باشد ،مثل یک ستارهای که در یک طرف دنیا است ،در آن گوشه دنیا
یک ستارهای است ،حاال از اینطرف دنیا میشود چیزی به زمین فرود آید و
به آن ستاره برنخورد ولکن ببینیم آیا میشود از عرش چیزی به زمین بیاید و
به آسمان برنخورد؟ این محال است و نشدنی است .حاال همچنین اشخاصی
که هستند یکی بزرگ و کلی است مثل وجود محمد و آلمحمد صلوات اهلل
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علیهم اجمعین معقول نیست چیزی از خدا برسد به مخلوقی مگر آنکه اول
به ایشان برسد و از ایشان بگذرد و به سایر خلق برسد .اما باقی مومنان ممکن
است بعضی چیزها به کسی برسد و به مومنی که از آن باالتر است نرسیده
باشد بجهت اینکه آن مومن ،کوچک است و جزئی ،و یک طرف افتاده است
و این یکی اگرچه پستتر است ،یک طرف دیگر افتاده .پس میشود از باال
چیزی به این یکی که پستتر است برسد و آن دیگری اگرچه رتبهاش باالتر
باشد ،آن چیز به او نرسد .مثال شخص مقدس صالح متقی هست حاال از
جانب خدا میشود یک چیزی به او نرسد که به یک کافری یا شخص ضعیفی
رسیده باشد و علمی او داشته باشد و این شخص صالح آن را نداشته باشد.
حاال نمیتوان گفت که این چیز که به این شخص ضعیف رسیده ،اول به این
صالح رسیده بعد به او .نه ،این صالح جزئی است و کوچک است و در یک
طرف افتاده است .ممکن است خدا به دیگری چیزی بدهد و این خبر نشود.
اینجاست که پای بعضی از آنها که طالب معرفتند میلغزد .متوجه باشید چه
عرض میکنم ،پایتان نلغزد و غلو در دین خدا نکنید.
اشخاص جزئی نمیشود دارای همه چیز باشند ،آنها یک سمت افتادهاند .آیا
نمیبینی مورچه به سلیمان گفت ای پیغمبر تو بهتری یا پدرت؟ گفت پدرم.
گفت پس چرا حروف اسم تو بیشتر از حروف اسم اوست؟ سلیمان درماند.
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حاال ببین که چه شد چیزی را سلیمان نداند و مورچه بداند .آیا نشنیدهای که
حضرت موسی رفت در پیش خضر و از او تعلیم گرفت مسائلی چند را و
خضر دانست و موسی ندانسته بود و حال آنکه موسی درجه او باالتر از خضر
بود ولکن چون جزئی بود از یک طرف باال بود ،از همه طرف باال نبود .پس
شد که خضر بداند یک چیزی که موسی نداند ،همچه چیزی میسر است .در
همه عالم و در همه جزئیات امر اینطور است .پس طالبان معرفت پاشان در
اینجا نلغزد و غلو نکنند که بگویند شخص جزئی باید همه چیز را بداند اما
مثل پیغمبر که کلی و بزرگ است معقول نیست که هیچ چیز به مخلوقی
برسد مگراینکه اول به آن بزرگوار برسد .از این جهت ما رد کردیم آن
حدیث را که شیعه و سنی روایت کردهاند ـ نمیگویم صحیح است ،میگویم
روایت کردهاند .من که حدیثش نمیدانم ـ لکن روایت کردهاند که پیغمبر
در نماز سهو کرد و در نماز چهاررکعتی در دورکعتی سالم داد .بعد از آنی
که نماز تمام شد ،یکی از پشت سر پیغمبر عرض کرد که امروز نماز را
شکسته کردی یا سهو کردی؟ میگویند فرمودند نه شکسته کردم نه سهو
کردم .عرض میکند که بلکه تو دو رکعت نماز کردی .میگویند حضرت
رو کرد به سایر مأمومین فرمود آیا چنین است که این مرد میگوید؟ عرض
کردند بلی نماز را در دو رکعتی سالم دادی .پیغمبر برخاست و دو رکعت
دیگر را کرد .مقصودم این است که عرض کنم آیا این شعور کجا بود؟ آیا
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به آن شخص که پشت سر پیغمبر بود از کجا رسیده بود؟ این شعور در
مأمومین از کجا پیدا شد و از کدام راه این شعور به آنها رسیده بود؟ اگر از
واسطه پیغمبر رسیده بود ،پس پیغمبر اولی به این بود که خودش بفهمد سهو
کرده .و سهو نمیکند چنانکه آنها نکردند .اگر میگویند این شعور از ممر
دیگر به آنها رسیده بود ،میگویم پیغمبر صلی اهلل علیه و آله کلی است و
هیچ حادثی در ملک خدا خلق نمیشود مگر بواسطه وجود مبارک پیغمبر
صلواتاهلل و سالمه علیه .پس این شعوری که در این مأمومین بود بواسطه
وجود مبارک پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه بود .پس چگونه میشود پیغمبر
نداند و آنها بدانند؟!
باری ،مقصودم این بود که اینگونه است کیفیت تعریف کردن پیغمبر
صلواتاهلل علیه خدا را از برای خلق .پس چون آن بزرگوار آمد درمیان
بنیآدم ،خدا را به بنیآدم شناسانید .اوال به بیان شناسانید و قرآن آورد در میان
مردم و ثانیا نشان مردم داد .چون چراغ وجود مبارک او در این عالم روشن
شد و چراغ وجود مبارک او به آتش توحید درگرفته بود .مردم او را که
دیدند همان دیدار خدا بود برای ایشان ،از او که شنیدند همان گفتار خدا
بود برای ایشان .جمیع آنچه از پیغمبر دیدند همان بود که از خدا دیده بودند.
اما حضرت پیغمبر بنیآدم را ترقی دیگری هم داد و جماعتی را از میان بنیآدم
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برانگیزانید و ایشان را به مقام آیت بودن از برای خدا رسانید و ایشان را به
مقام آیت بودن از برای وجود خود رسانید .پس آنها در میان این عالم شدند
آیت خدا و شدند حجت خدا و شدند نور او و شدند کمال او و شدند اسماء
او و شدند صفات او .در میان عالم راه رفتند و آیت خدا بودند و خدای خود
را به حقالیقین شناختند و مردم بواسطه ایشان خدا را به عینالیقین شناختند
و بواسطه علوم ایشان و بیانات ایشان خدا را به علمالیقین شناختند .این است
که خدا برای این سه طایفه نازل کرد در قرآن و به پیغمبر فرمود ادع الی
سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن .ای
پیغمبر ،امت تو سه طایفهاند؛ جماعتی را باید به مقام حقالیقینی برسانی،
جماعتی را باید به مقام عینالیقینی برسانی ،جماعتی را هم باید به مقام
علمالیقینی برسانی .و آن بزرگوار هر سه طایفه را هدایت فرمود و همه
بواسطه وجود مبارک آن بزرگوار به آن مقاماتی که خواسته بود رسیدند.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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*«موعظه چهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در مقدمات تفسیر این آیه شریفه خواستم والقوه اال باهلل که قدری از مقامات
قرآن و فضل قرآن را عرض کنم .عرض کردم که خداوند عالم جل شأنه بعد
از آنی که حضرت پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه را آفرید و از شعاع مقدس
او سایر پیغمبران را آفرید ،آن بزرگوار را مبعوث کرد به سوی پیغمبران و بر
او نازل کرد قرآن را بطوری که عرض کردم در این چند روز .بعد از آنی که
خلقت پیغمبران تمام شد ،از شعاع پیغمبران و نور پیغمبران ،سایر مومنان را
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که از رعیت ایشانند آفرید .باز حضرت پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه وآله
را به سوی مومنان مبعوث کرد و قرآن را بطوری که عرض کردم بر حضرت
پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه نازل کرد و آن بزرگوار قرآن را بر مومنان
خواند و به زبان ایشان از برای ایشان قرآن را بیان فرمود؛ بطوری که دیروز
مفصل عرض کردم .و بعد از آنی که خلقت مومنان تمام شد ،از شعاع مومنان
و نور مومنان ،خداوند عالم جن را آفرید ،یعنی مومنین جن را خداوند از
شعاع مومنان انس آفرید .خداوند عالم مومنین جن را از شعاع مومنین انس
آفرید و باز حضرت پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه را به سوی ایشان مبعوث
کرد و قرآن را بر آن حضرت نازل کرد و آن بزرگوار قرآن را بر جنیان به لغت
ایشان خواند .و همچنین در هر عالمی حضرت پیغمبر را مبعوث فرمود و
قرآن را بر او نازل کرد تا در این عالم باز حضرت را به نبوت مبعوث کرد و
قرآن را بر او نازل کرد به لغت اهل این عالم و قرآن را از برای اهل این عالم
پیغمبر خواند .در این عالم هم آن حضرت را پیغمبر کرد و قرآن را بر او نازل
کرد و پیغمبر قرآن را به زبان جسمانی و به زبان اهل این عالم برای ایشان
خواندند .و در این قرآن گذارد خداوند عالم جمیع علوم خود را و جمیع
علم کاینات را خدا در این قرآن گذارده .اما در اول بجهت آنکه عرض کردم
این قرآن شرح احوال پیغمبر بود و شرح صفات پیغمبر است صلواتاهلل و
سالمه علیه وآله و حضرت پیغمبر در عالمی که او را آفرید ،او را کل ماسوی
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قرارداد و این مسألهای است بسیار مشکل .چون بر زبانم جاری شد امیدوارم
که خداوند به طور واضحی بیان آن را هم بر زبانم جاری کند تا همه بفهمند.
عرض کردم خداوند حضرت پیغمبر را صلواتاهلل و سالمه علیه کل آفرید به
این معنی که در جمیع ماسوی و در جمیع هزار هزار عالم بجز وجود مبارک
حضرت پیغبمر صلی اهلل علیه و آله وجود دیگری نیست .در جمیع هزار
هزار عالم غیر از وجود مبارک او چیزی که با او شمرده شود نیست .پس او
است به تنهایی در جمیع هزار هزار عالم و آنچه که بهنظر تو میآید از غیری
که در و دیواری و زیدی و عمروی و آسمانی و زمینی میبینی ،با او شمرده
نمیشود .از برای تو در این خصوص مثلی بیاورم .هرگاه تو داخل شوی در
خانهای که در آن چراغی گذارده باشد و دیگر هیچ چیز غیر از آن چراغ
نباشد اگر از تو بپرسند که در خانه چیست ،در جواب میگویی چراغ و
نمیگویی چراغ و نور چراغ .زیرا که نور چراغ با چراغ شمرده نمیشود و
چراغ بینور هم نشده است و نخواهد شد .چراغ یعنی آن شعله کاملی که
برای او نور است .پس دیگر حاجت نیست که بگویی در خانه ،چراغ و نور
چراغ است .همچنین هرگاه زید در صحن خانه ایستاده باشد و بجز زید در
صحن خانه کسی دیگر و چیزی دیگر نباشد و به تو بگویند که در صحن
خانه کیست و چیست ،میگویی زید و نمیگویی زید و سایه زید .سایه زید
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با زید شمرده نمیشود و نمیتوان گفت که زید و سایه زید دو نفرند .زید
یک نفر است و زید بیسایه نمیشود .زید آن است که سایه داشته باشد.
مثلی عامیانه عرض کنم تا واضحتر شود .هرگاه پادشاه را کسی مهمانی کرد
یا پادشاه وارد شهری شد .از تو بپرسند که وارد شد؟ میگویی پادشاه و
نمیگویی پادشاه و مهتر پادشاه ،مهتر با پادشاه شمرده نمیشود .و پادشاه
کسی است که قشون دارد و نوکر دارد و مهتر دارد .و اگر تو پادشاه را
گفتی همه را گفتی بجهت آنکه پادشاه با آن همه ،پادشاه است .بد نگفته
«چونکه صد آمد نود هم پیش ماست» صد ،پادشاهی است که از عساکر او
است نود و هشتاد و هفتاد و شصت؛ اینها همه عساکر صدند .اگر تو صد را
داری ،هشتاد داری ،هفتاد داری ،شصت داری ،ده داری تا یک داری .اما
با صد ،یک شمرده نمیشود و صد و یک با هم شمرده نمیشوند زیرا که
یک از فروع صد است و از اجزاء صد است و فرع و اجزاء با کل شمرده
نمیشوند .پس یک با صد شمرده نمیشود ،بلی یک با صد شمرده میشود
در وقتی که صد ویک باشد .یعنی از صد یکی باال باشد ،آن یک با صد
شمرده میشود بجهت آنکه آن یک باالی صد است و صد فرع آن است و
صد از اجزاء آن است آنوقت صد ویک میتوانی بگویی .لکن آن یکی که از
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بعض صد است و از اجزاء صد است ،با صد شمرده نمیشود و صد کل است
و او جزء.
درست ملتفت باشید چه عرض میکنم ،اگر کسی با پیغمبر شمرده شود
همدوش او است و مانند او است و از اجزاء پیغمبر و فروع پیغمبر است .پس
پیغمبر است و فروع او همان یکی است لکن اگر وارد شهر شود پادشاه روم
و پادشاه فرنگ حاال دیگر دو نفر وارد شهر شدهاند .نه این پادشاه از فروع
آن پادشاه است و نه آن پادشاه از فروع این پادشاه .اما مهتر پادشاه از فروع
پادشاه است ،همینکه پادشاه آمد با مهتر آمد و مهتر جزئی از اجزاء جالل او
است .همچنین حضرت پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه وآله وجود مبارک
آن بزرگوار صاحب انوار است ،صاحب فروع و اجزاء است .حاال اگر
بایستی پیغمبر موجود کنند ،بایستی با این جاه و جالل ،با این ملک و مال او
را موجود کنند و اگر نبایستی موجود کنند که نمیکنند .اگر آفتاب بایستی
خلق کنند که بایستی با این انوار خلق کنند و همه این انوار در وجود آفتاب
ضرور است و شرط بودن آفتاب انوار آفتاب است اگرنه مثل یک مجموعه
مسی است که چرخش کردهاند نوری که ندارد همینطور سرخ مینماید.
اگر بایستی آفتاب باشد ،بایستی برای او انوار باشد واال آفتاب نیست .فرض
کن اگر زیدی نقش کنند بر دیوار و زیدی در خارج ایستاده باشد .آن زیدی
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که بر دیوار نقش شده زید نیست .زید کسی است که سخن بگوید و او
نمیگوید ،زید کسی است که صنعتها کند و او نمیکند ،زید کسی است
که دانا و بینا باشد و او دانا و بینا نیست ،زید کسی است که زنده و متحرک
باشد و آن زنده و متحرک نیست .از این جهت گفتهاند:
گیرم که مارچوبه کند تن بشکل مار
کو زهر بهر دشمن و« معلوم»کو مهره بهر دوست

پس هرگاه مجموعه مسی را چرخ کنند و سرخ کنند ،تن به شکل آفتاب
کرده لکن کو آن نور و شعاع؟ پس آفتاب نیست .اگر آفتاب بینور باشد،
همان مجموعه سرخ خواهد بود .آفتاب وقتی آفتاب است که انوار داشته
باشد ،آفتاب وقتی آفتاب است که معادن و گیاهها را بپروراند و عالم را
تربیت کند ،آنگاه آفتاب آفتاب است.
همچنین محمد بن عبداهلل صلواتاهلل و سالمه علیه وآله وقتی محمد است که
هزار هزار عالم طفیل وجود او باشد ،وقتی محمد صلی اهلل علیه و آله محمد
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است که هزار هزار آدم و نسل آن هزار هزار آدم از امت او باشند و بواسطه
او خلعت وجود پوشیده باشند؛ همچنین وقتی محمد محمد است ،واال محمد
نام توی دنیا پر است اسم خیلی کسها محمد است ولکن آن محمد خاتم
انبیاء ،آن محمد اول کاینات ،آن محمد سرور موجودات ،آن مبدأ آیات ،آن
آیت توحید ،آن هیکل تفرید وقتی محمد است که جمیع هزار هزار عالم از
شعاع او باشند و این انوار را داشته باشند .پس معلوم شد که محمد صلی اهلل
علیه و آله وجودی است مشتمل بر وجود جمیع کاینات و آنچه هست او
است و نور او است و آنچه که نه او باشد و نه نور او باشد ،خدا همچو چیزی
نیافریده .پس صحیح و درست است اگر بگویی خدا غیر محمد نیافریده.
چنانکه آن شخص اگر بگوید من غیر پادشاه را میهمانی نکردهام درست
گفته و همه مابقی ،همه فرع پادشاهند و اجزای پادشاهند .پس نمیشود
پادشاه جایی باشد و آن عساکر و لشکر نباشند .حال همچنین نمیشود محمد
صلی اهلل علیه و آله پا به عرصه وجود بگذارد مگر آنکه هزار هزار عالم از
شعاع وجود او باید برپا باشند و هزار هزار آدم از نور او موجود و برپا باشند.
پس اگر کسی در حقیقت پیغمبر را شناخت ،کل را شناخته و اگر کسی
پیغمبر را انکار کرد ،کل را انکار کرده .پس قرآن که مشتمل شد بر صفات
محمدی صلواتاهلل و سالمه علیه وآله ،مشتمل شد بر علم جمیع موجودات،
مشتمل شد بر علم جمیع ماسویاهلل .این قرآن علم پیغمبر است و همان وجود
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و هستی پیغمبر است و چون قرآن شرح احوال پیغمبر است و ال رطب و ال
یابس اال فی کتاب مبین هیچ تری و هیچ خشکی نیست مگر آنکه شرح
احوال آن در قرآن هست.
و شاید جمعی از آنانی که از معانی قرآن خبری ندارند خیال کنند که این هیچ
تری و خشکی نیست مگر آنکه شرح احوال آن در قرآن هست ،تر را یعنی
تر به آب خیال کنند و خشک یعنی خشک از آب خیال کنند .اگرچه در ظاهر
هم همین است لکن در باطن معنیها دارد که اگر عرض کنم به کار عوام
نمیآید لکن در مجلس خواص بسیارند به کار آنها میخورد .پس عرض
میکنم هیچ چیز از علوم محمدی و هیچ چیز از علوم علوی نیست مگر آنکه
در قرآن شرح شده .آنچه تر است علم محمدی است و آنچه خشک است
علم علوی است .باز یعنی علم جمیع ارواح و علم جمیع اجسام در قرآن
است ،آنچه تر است علم ارواح است و آنچه خشک است علم اجسام است.
باز هیچ تر و خشکی نیست مگر در قرآن است یعنی علم آخرت و علم دنیا.
علم آخرت تر است و علم دنیا خشک است .باز علم غیب تر است و علم
شهاده خشک است .پس هیچ تری و خشکی نیست مگر آنکه در قرآن است
یعنی هیچ علم غیبی و هیچ علم شهادهای نیست مگر آنکه در قرآن شرح آن
شده است .همچنین تر ،علم عالم امراست و خشک علم عالم خلق و خداوند
صفحه | 65

عالم در قرآن علم جمیع عالم امر و علم جمیع عالم خلق را شرح کرده .باز
علم تر ،علم جمیع اسماءاهلل و علم جمیع صفاتاهلل و افعالاهلل است و علم
خشک ،علم سایر مخلوقات است .و جمیع اینها را خداوند در قرآن بیان
فرموده است .بجهت اینکه وجود مبارک محمد صلی اهلل علیه و آله دنیاست
و آخرت است و شهاده است و غیب است ،خلق است و امر است و محمد
و علی است ،و جان و تن است .پس در جمیع کاینات بجز وجود محمد و
مضافات محمد صلواتاهلل و سالمه علیه چیزی دیگر نیست .جمیع اینها
وجود او است و پیدایی او است .اگر دانشمند بودید در علم باطن قرآن
میفهمیدید که معنی این حدیث همین است که میفرماید خداوند عرش را
که آفرید بر او نوشت علی ،وقتی کرسی را آفرید بر او نوشت علی ،وقتی
زمینها را آفرید بر آنها نوشت علی ،وقتی آفتاب را آفرید بر او نوشت علی،
وقتی ماه را آفرید بر او نوشت علی ،وقتی آسمانها را آفرید بر آنها نوشت علی
هر چه را که آفرید بر او نوشت علی صلواتاهلل و سالمه علیه .پس در جمیع
کاینات انوار ایشان ظاهر و هویدا است .بهم مألت سماءک و ارضک حتی
ظهر ان الاله اال انت خدایا تو ،به محمد و آلمحمد علیهم السالم پرکردی
جمیع فضای آسمان خود را و جمیع فضای زمین خود را .آسمان خدا بسیار
وسیع است و زمین خدا بسیار منیع است .خداوند عالم به وجود مبارک
ایشان پرکرده این آسمان و زمین را و پرکرده آسمان غیب و زمین شهاده را،
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و پرکرده آسمان امر و زمین خلق را ،پرکرده آسمان نبوت و زمین والیت را،
یعنی جمیع ماسوی را خداوند عالم از نور محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم
اجمعین پرکرده .اگر کسی اینطور عارف شود به پیغمبر خود و امام خود،
آنوقت میداند که در زیارت ایشان قطع مراحلی الزم نیست و در عرض
حاجت نوشتنی بر ایشان واجب نه .زیرا که میداند ایشان در جمیع امکنهاند
و پرکردهاند عرصه ماسوی را به وجود شریف خود .پس از کجا به کجا
میروید و که را میخواهید؟ اینها را که عرض میکنم میخواهم انشاءاهلل
بربصیرت و معرفت باشید .ایشان همهجا هستند لکن خداوند را در زمین
بقعههایی چند است که آن بقعهها را در مواضعی آفریده که در آن مواضع
برکتها و خاصیتها قرار داده .نمیبینی که خدای شافی و کافی در همه جا
هست ولکن در فلفل گرمی آفریده که هروقت تو را حاجتی به گرمی باشد
فلفل بیاشامی و در بنفشه سردی آفریده که هرگاه تو را حاجتی به سردی
باشد بنفشه بیاشامی و حال آنکه خدا در فلفل هست در بنفشه هم هست و
خدا شافی و کافی است .همچنین عرض میکنم که خداوند عالم در
بقعههای زمین اختالفها قرارداده .خداوند در دریا هست در خشکی هست،
لکن دریا را جسمی روان آفریده که چون پا بر آن بگذاری فرو رود و زمین
را جسمی سخت آفریده که چون پا بر آن بگذاری ثابت بماند .خدا همه جا
هست و خدا حافظ است در دریا و در صحرا لکن برای هریک خاصیتی
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آفریده .خداوند در خانه هست ،در مسجد هست ،در بازار هست ،لکن در
مسجد خاصیتها قرار داده که چون تو در مسجد درآیی آن خاصیتها به تو
میرسد نه از آن بابت که خدا در مسجد است ،یا مسجد به خدا نزدیکتر
است از بازار .حاشا و کالبلکه برای مسجد خاصیتهایی است که چون تو
در اینجا آمدی در اینجا دعای تو به آسمان باال میرود ،در اینجا مالئکه
رحمت بر تو نازل میشوند و جمیع مومنان را مالقات میکنی و اخوان را
میبینی و چون مومنان همه در مسجد حاضر میشوند همه از یکدیگر اطالع
پیدا میکنند و شهادت میتوانند در حق یکدیگر بدهند.
اگرچه مسألهها همه توی هم شد لکن این مسأله را عرض میکنم که مردم
از این مسأله غافلند .میخواهم بدانم شماها اگر در خانه خود نماز کنید من
چگونه میدانم که شما نماز کردهاید؟ وقتی که شما در خانه خود نماز
کردهاید من چگونه میتوانم بگویم فالن عادل است و نمازگزار است؟ من
همچه شهادتی نمیتوانم بدهم .ولکن وقتی شما را هر روز در مسجد دیدم،
میتوانم آنوقت شهادت بدهم که فالنی نمازگزار است و حافظ جمیع اوقات
است .پس نماز در مسجد را برای این قرار دادهاند که همه برادران مومن
حاضر شوند و همه از نمازگزاری یکدیگر اطالع پیدا کنند و شهادت بر
عدالت یکدیگر بدهند .بسا اینکه در مسجد برادری از برای خود پیدا میکنی
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که پیشتر نداشتی میبینی شخصی را در نهایت تقوی و صالح ،با او طرح
اخوت میاندازی و آن را برادر خود میگیری .اگر این نشد اقال مسألهای به
گوش تو میخورد ،مسأله یاد میگیری .اگر این نشد نماز تو در میان نمازها
مقبول میشود .معلوم است یکی را در میان همه وانمیزنند .برکات خدا بر
تو نازل میشود و رحمت خدا تو را شامل میگردد .در مسجد دعای تو با
دعای مومنان باال میرود و سایر برادران که دعا به جماعت میکنند ،به تو
دعا میکنند و مستجاب میشود؛ اینها خاصیت مسجد است .پس از این
جهت نماز در مسجد را سنت کردهاند که مومنان برگرد یکدیگر حاضر
شوند و این خاصیتهایی که عرض کردم به ظهور رسد نه از این جهت که
خدا به مسجد نزدیکتر است از بازار ،یااینکه خدا شب در مسجد نعوذباهلل
میخوابد .حاشا ،برای این خاصیتهایی که گفتم مسجد رفتن سنت شده و
این خاصیتها در بازار نیست ،در خانه نیست .پس به جهت این مأمور شدی
که به مسجد بیایی.
همچنین از برای مواضع قبور محمد و آلمحمد علیهم السالم خواصی است
نه از این جهت که پیغمبر به آنجا نزدیکتر است از سایر جاها ،یااینکه امام به
آنجا نزدیکتر است از سایر جاها .نه از این جهت که گوش امام در قبر او
باشد و تو هر سخن را که در پیش قبر میگویی به گوش او میرسد .حاشا و
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کال ،آیا نشنیدهای که راوی از امام پرسید که آیا اگر قبر حسین را بشکافند،
آن حضرت را در آنجا خواهند یافت؟ حضرت فرمودند چقدر کوچک است
جثه تو و چقدر بزرگ است مسأله تو .حسین در عرش است و به زوار خود
نظر میکند .پس جاهل مباش که چنان بپنداری که امام توی قبر خوابیده و
گوش او توی قبر او است و تو میروی سخن خود را که آنجا میگویی به
گوش او میرسد .حاشا ،همچه چیزی نیست .بلکه نسبت امام تو به اینجا و
هند و سند و کربال و روم و فرنگ یکسان است .امام صاحب چشمی بیناست
که همه جا را میبیند ،امام صاحب گوشی شنواست که هر صدایی هرجا
باشد میشنود ولکن از برای مواضع قبور ایشان خواصی است بجهت آنکه
آنجاها موضعی است که خداوند عالم برکات خود را در آنجا نازل کرده و
از آنجا اعمال مردم صعود به آسمان میکند و از آنجا دعاها باال میرود.
غرض آنجاها مواضعی است شریفه و مواضعی است که آن غباری که از بدن
مبارک آن حضرت ریخته در آنجا ریخته شده ،مواضعی است که خونی که
برای امام بود در آنجا ریخته شده مخلوط با خاک آن زمین شده .پس محل
عنایت خداوند عالم شده .از این جهت مردم از اطراف به آن مکانهای شریف
میروند و در آنجا دعاها میکنند .امام علیه السالم که حضرت صادق بودند
و گویا ناخوش بودند به یکی از اصحاب خود فرمودند کسی را نایب کن از
جانب من برود به کربال دعا کند برای من .آن شخص گفته بود که امام گفته
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بروی به کربال نایب او باشی ،برای او دعا کنی .آن شخص گفته بود امام
خودش کربال است ،حاال مرا نایب میگیرد که من برای او به کربال بروم؟!
خودش کربال است ،خودش حسین است .آمد آن واسطه به امام عرض کرد
که چنین میگوید .حاال لفظ حدیث نظرم نیست ،لکن فرمودند چیزی که
معنیش این است که خداوند عالم در زمین بقعههایی دارد که در آن بقعهها
خواسته دعا بشود ،از این جهت میفرستم که در آن بقعه دعا بشود .آنجا جای
دعا است ،امام خواسته در آنجا دعا کرده بشود واال معلوم است او حسین
است حسین اوست ،همه یکی هستند .آیا حضرت پیغمبر اشرف بود یا خانه
کعبه؟ حضرت پیغمبر طواف میکرد و میبوسید حجراالسود را و طواف به
دور خانه میکرد و رو به کعبه میکرد .حاال کدامیک اشرفند ،خانه کعبه یا
حضرت پیغمبر؟ معلوم است پیغمبر صلی اهلل علیه و آله اشرف است بلکه
مومن اشرف است از کعبه چنانکه امام علیه السالم رو به کعبه کردند و
فرمودند ای کعبه چقدر تو محترمی ولکن مومن از تو اشرف است .وقتی که
مومن از کعبه اشرف باشد چگونه پیغمبر صلی اهلل علیه و آله از خانه کعبه
اشرف نباشد؟ پس اشرف است ولکن خداوند عالم کعبه را برگزیده و چنین
قرار داده که دعا در آن موضع کرده شود و از آنجا به آسمان باال رود ،و از
این جهت چنین قرار داده که پیغمبر و غیر پیغمبر طواف خانه کعبه کنند
همچنین زیارت ائمه طاهرین علیهم السالم  ،این زیارت ،زیارت قبورشان
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است که به آنجا میروی و زیارت میکنی .اما زیارت خود ایشان ،ایشان در
جمیع عالم حاضرند و هرجایی که تو به ایشان عرضی داشته باشی میتوانی
عرض حاجت خود را به ایشان بکنی ،میتوانی هر وقت بخواهی زیارت
ایشان را در هرجا که هستی بکنی ،میتوانی آیا نمیبینی که میفرمایند اگر
کسی در والیات دور باشد و بخواهد ما را زیارت کند ،برود بر باالی بام
بلندی ،یا صحرای گشادهای و ما را زیارت کند؟ پس معلوم است که همه
جا هستند .پس تو گمان مکن که این سخن که تو اینجا میگویی این صدا
میرود توی هوا و همچه طرق طرق میکند تا میرود به کربال آنجا به گوش
امام میرسد .حاشا ،چنین نیست و نباید برود و نمیرود .بلکه امام تو در
همین جا حاضر است و تو اگر در اینجا زیارت کنی ،او را زیارت کردهای.
این است که به امام عرض کردند که ما را به شما حاجتی است و در راه
دوریم .میخواهیم حاجت خود را عرض کنیم .فرمودند لبهای خود را برهم
بزن من میشنوم حاجت تو را .همچنین است خبردار میشوند اگر تو لبهای
خود را بجنبانی .پس اگر در اینجا زیارت کنی ایشان را ،ایشان آگاه هستند
و میبینند.
خالصه ،مقصود این بود که این بزرگواران در همه جا حاضرند و نام نامی
ایشان بر همه جا نوشته شده .اگر چشم بینایی داشته باشی به هرچه نظر کنی
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نام نامی ایشان بر آنجا ثبت است .یعنی عکس جمال ایشان در آئینه وجود
همه چیز افتاده است .لکن اگر کسی شه شناس باشد میداند و میفهمد.
دیدهای خواهم که باشد شه شناس
تا شناسد شاه را «معلوم» در هر لباس

اگر بشناسی او را میدانی که به هر صورتی چگونه جلوه میکند .میفرماید
حضرت امیر اناالذی اتقلب فی الصور کیف اشاء یعنی من آن کسی هستم که
به هر صورتی که بخواهم درمیآیم .پس ایشانند که در این عالم جلوه
کردهاند و غیر ایشان چیزی نیست ،غیر وجود پاک محمد صلیاهلل علیه و آله
بگو خدا هیچ نیافریده ابدا ،ولکن قاعده محمد آفرینی این است که همچو
بیافریند .محمد یعنی هزار هزار عالم و هزار هزار آدم طفیل او باشند و شعاع
او باشند و نور او باشند؛ پس خداوند او را به این کیفیت آفریده.
حاال بعد از آنی که او چنین است ،پس شرح احوال پیغمبر که در قرآن شده،
شرح احوال جمیع کاینات شده .پس دیگر چیزی باقی نمیماند که در قرآن
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شرح نشده باشد .مثل آنکه عرض کردم «چونکه صد آمد نود هم پیش
ماست» پس اگر احوال صد را نوشتی ،احوال نود را هم نوشتهای ،احوال
هشتاد و هفتاد و شصت و پنجاه ،همه را نوشتهای .بجهت آنکه صد
همینطور صد است و با این جالل و دستگاه ،صد است حاال همچنین محمد
صلواتاهلل و سالمه علیه وآله با این جالل و دستگاه ،محمد است.
این دو سه کلمه را برای علمای مجلس میگویم ،حکما گفتهاند لیس اال اهلل
و صفاته و اسماوه چون حکما نظر را باالتر بردند و به محمد صلواتاهلل و
سالمه علیه به نظر پیغمبری و به سیمای پیغمبری نظر کردند؛ به نظر دیگر
به آن بزرگوار نگریستهاند ،بلکه او را نامهای خدا دانستهاند ،او را صفات
خدا شناختهاند ،و او را انوار خدا گفتهاند ،پس چون به این نظر نظر کردهاند
گفتهاند نیست چیزی غیر از خدا و اسماء او و صفات او و انوار او .و همان
صفت و همان نور ،وجود پاک محمد است صلی اهلل علیه و آله لکن نه به
معنی نبوت ،بلکه به معنی اسم خدا بودن و صفت خدا بودن و نور خدا بودن.
عرض کردم که زیدنامی که نوکر پادشاه شد و از والیت خود رفت پیش
پادشاه و او را منصب سرتیپی داد ،دو جهت برای او هست  :یک جهت زید
پسر عمرو است و یک جهت نوکر پادشاه و منصب سرتیپی است .همچنین
برای محمد صلوات اهلل و سالمه علیه دو جهت است  :یک جهت نوکر
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پادشاه بودن و این آیه اهلل است ،عنواناهلل است ،مقاماتاهلل است و عالماتاهلل
است و یک جهت نام او محمد است پدر او عبداهلل است ،بندهای است
مخلوق و عبدی است مرزوق از برای خداوند عالم .اما آن منصب دیوانی و
آن مقاماتی که دارد ،نیست بجز آیاتاهلل و اسماءاهلل و صفاتاهلل و عالماتاهلل
و مقاماتاهلل .پس بگو لیس اال اهلل و صفاته و اسماوه نیست چیزی در حیز
وجود مگر خدا و مگر اسماء خدا و صفات خدا .پس از این جهت مومن و
عارف به هرچه نظر کند جز نور خدا چیزی نمیبیند .آیا نشنیدهای حضرت
امیر علیه السالم فرمود مارأیت شیئا اال و رأیت اهلل قبله و بعده و معه ندیدم
چیزی را مگر آنکه اول خدا را پیش از آن دیدم .به هرچه نظر کردم ،اول
خدا را دیدم .و حضرت سیدالشهدا صلواتاهلل علیه در دعای عرفه میفرماید
ایکون لغیرک من الظهور مالیس لک حتی یکون هو المظهر لک ای خدا
بغیر از تو پیدایی برای هیچ چیز نیست .آیا برای غیر تو پیدایی هست که او
تو را پیدا کند؟ آیا غیر از تو چیزی پیدا هست؟ نه ،غیر از تو برای هیچ چیز
پیدایی نیست .عمیت عین التراک و التزال علیها رقیبا کور باد آن چشمی
که تو را نبیند .و این دعا مستجاب شده و کور شده آن چشم که او را ندیده
و غیر او را دیده است و حال آنکه هرچه پا به عرصه وجود گذارده اسم
خداست و صفت خداست و کمال خداست و نور خداست .باز در دعای
دیگر است الیری فیها نور اال نورک و الیسمع فیها صوت اال صوتک ای
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خدا ،در عرصه وجود دیده نمیشود نوری مگر نور تو و شنیده نمیشود
صدایی مگر صدای تو .پس جمیع این صداهایی که در عرصه وجود بلند
است از صدای کن گرفته تا صدای ادنای مخلوقات ،نیست مگر صدای خدا.
همه صدای خداست لکن دیده بینایی باید و گوش شنوایی باید و معرفت
کاملهای باید باشد تا آنکه انسان آنچه را میبیند و میشنود بداند از کجا
است.
خالصه ،مقصود این بود که علم پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه وآله در قرآن
شرح شده ،علم کل کاینات در قرآن شرح شده .پس پیغمبر به این عالم آمد
و قرآن را به زبان اهل این عالم برای اهل این عالم خواند و چون این عالم
آخری آن عالمها است و این آدم آخری آن آدمها است ،پس این قرآن هزار
هزار باطن دارد .چرا که در هر عالمی از برای قرآن باطنی است و قرآن در
هر عالمی به زبان اهل آن عالم نازل شده و مناسب اهل آن عالم است و این
هزار هزار باطن را بجز عالمی که کامل باشد در علم آلمحمد صلواتاهلل
علیهم اجمعین ،دیگر کسی نمیداند .و اما شماها بدانید که در دست این
سنیان ،در دست این مفسران سنی نیست از این هزار هزار معنی مگر یک
معنی و آن هم معنی لغت ظاهر دنیا .تعجب میکنم از علمای خودمان که
سنی را مفسران میدانند .در کتاب خود مینویسند معنی این آیه به اتفاق
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مفسران این است و به اجماع مفسران چنین .میخواهم بدانم این مفسران
کیانند؟ آیا سنیها مفسرند؟ آیا صاحب کشاف مفسر میشود؟ بیضاوی سنی
مفسر میشود؟ و اجماع اینها و اتفاق اینها فایدهای برای کسی دارد؟ نه واهلل،
فایده ندارد .اینها را چه به علم آلمحمد علیهم السالم ! قرآن در خانه
آلمحمد علیهم السالم نازل شده و برای آلمحمد علیهم السالم شرح شده
و سر الحبیب مع الحبیب و الیطلع علیه الرقیب .قرآن سر حبیب است به
سوی حبیب ،بیگانه و رقیب اطالعی بر او پیدا نمیکنند .رقیب چه میداند
آن اسرار را؟ پس آنها قرآن را چه میدانند؟ واهلل ندانستهاند از قرآن مگر حروف
و کلماتی ظاهر .پس نگاه کنید در کتابهاشان ،منتهای فضلشان همین است
که بنویسند قرآن فالنقدر الف دارد فالن قدر باء دارد ،فالنقدر جیم دارد.
عمری را تلف کردهاند و اینها را شمردهاند .قرآن را تقسیمهای مختلف
کردهاند گاهی بر سی تقسیم کردهاند و گفتهاند سی جزو است ،و گاهی به
هفت جزو و نیم تقسیم کردهاند و گفتهاند قرآن چهار ربع است و هکذا دو
نصفش کردهاند و گفتهاند این نصف القرآن است و باز عمر خود را تلف
کردهاند که آیات را در کجا باید سرخی گذارد ،کجا باید وقف کرد و
ایستاد ،کجا باید تند خواند کجا باید کند خواند ،آیات کدام مکی است،
کدام مدنی است ،کدام سفری استکدام حضری است؛ نهایت علم سنیان
در قرآن این است و یکپاره لغت ضرب ضربوی آن ،همینها را درست
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کردهاند اما بوی قرآن اصال و ابدا به مشام سنیان نرسیده .خداوند قرآن را
معما آفریده و علم قرآن را مخصوص آلمحمد علیهم السالم گردانیده تااینکه
مردم مضطر باشند و معنی قرآن را نفهمند و به اضطرار درخانه آلمحمد علیهم
السالم بروند و از ایشان قرآن را فرابگیرند.
باری ،پس این قرآنی که شما دارید شرح احوال محمد است و چون شرح
احوال محمد است ،پس محمدی است بیانی ،محمدی است که به عالم
سخن درآمده و شکل سخن شده .ببین یک عصا را وقتی تو بیان میکنی،
میگویی این عصا چوب است ،بلند است ،یک ذرع و نیم قدش است ،زرد
است ،کلفت است یا نازک است ،و هکذا صفات عصا را میگویی .حاال
این لفظهایی که گفتهای همان عصا است که در عالم بیان به سخن درآمده
و این سخنها مطابق با عصا است و عصای بیانی است .پس از برای عصا دو
وجود است؛ وجودی است در خارج که میبینی در خارج که به این شکل
ظاهر شده ،لکن در بیان به شکل این سخنان که گفتی ظاهر شده .پس این
قرآن شما ـ همین قرآن ـ محمد است صلی اهلل علیه و آله که االن در میان
شما است همین محمد بیانی است ،همین ممحمد قولی است که در میان
شما راه میرود اگر عزیز داشتید این محمد را ،محمد را عزیز داشتهاید ،اگر
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این محمد را خوار کردید ،محمد را خوار کردهاید .پس باید این قرآن را
عزیز بدارید.
چون این کلمه را گفتم ملتفت شدم که این را عرض کنم شخصی آمد خدمت
حضرت پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه عرض کرد که من از کسی سوال
کردم و گفتم بوجهاهلل چیزی به من بده .یعنی به آبروی خدا چیزی به من
بده .دیگر فارسی غیر از این ندارد ،به آبروی خدا ،برای خاطر خدا ،همین
چیزها معنی بوجهاهلل است .باری عرض کرد که من گفتم بوجهاهلل به من
چیزی بده .آن شخص برخاست و پنج تازیانه به من زد .همینکه این را عرض
کرد حضرت برخاستند و پنج تازیانه دیگر به او زدند فرمودند چرا بوجهاهلل
سوال میکنی؟ به وجه لئیم خودت سوال کن ،یعنی به رخساره لئیم خودت.
چرا روی خدا را درمیان میآری؟ که اگر مردم چیزی به تو ندهند آبروی خدا
را بریزند .میل ندارند به تو چیزی بدهند و تو میگویی برای خاطر خدا بده
حاال که ندادند آیا نه این است که آبروی خدا را ریختهاند؟ بگو برای خاطر
خودم بده .اگر داد تو را گرامی داشته و اگر نداد ،همان خاطر تو را منظور
نداشته ،دیگر آبروی خدا را نریخته.
چون مجلس عام است بخصوصه این را عرض میکنم که قومی از سادات
هستند که برمیخیزند در میان امت که من پسر پیغمبرم ،برای خاطر پیغمبر
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چیزی به من بده ،برای خاطر علی بده ،برای خاطر فاطمه بده ،و هی آبروی
آنها را به خاک میریزند .آیا نه این است که هرکس نداد آبروی پیغمبر را
ریخته؟ پس نباید اینطور بگویند ،پیغمبر را نباید مایه سوال و دکان گدایی
قرار بدهند .میپرسم از صاحب غیرتان شما که کدام یک از شما راضی
میشوید که پسر شما در مجلسی غریب برخیزد و بگوید من پسر فالن کسم،
به من چیزی بدهید؟ هرگز راضی نمیشوید بجهت آنکه به این کالم تو ذلیل
میشوی .همچنین هرگز رسول خدا صلی اهلل علیه و آله راضی نمیشود که
تو او را درمیان مردم ضایع کنی ،خاطر پیغمبر را به زمین بزنی برای اینکه
یکتا پول گیر تو بیاید ،بدهی یک چیزی بگیری بخوری فضله بپزی .هرگز
پیغمبر راضی نخواهد شد پس آن ساداتی که چنین میگویند به آنها میگویم
که باید حرمت جد خود را نگاه دارید و روی جد خود را به زمین نیندازید
که بگویید برای خاطر پیغمبر به من چیزی بده .بیادبی نمیکنم که بگویم
به رخساره لئیم خودتان سوال کنید ،مگویید برای خاطر پیغمبر به من چیزی
بدهید ،بگویید برای خاطر خودم بدهید ،من مرد فقیری هستم چیزی ندارم
به من چیزی بدهید .و جد خود را دکان گدایی قرار ندهید ،ایشان را بگذارید
در جالل عظمت کبریای خود باشند ،نامشان را برای دوپول نبرید و روی
ایشان را بر زمین نیندازید.
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و همچنین این قرآن محمد صلی اهلل علیه و آله است ،محمدی است بیانی.
حاال این قرآن را توی کوچهها نشستن و خواندن ،در دروازه نشستن و
خواندن ،در توی پهنها در سر هر رهگذری نشستن و خواندن الرحمن علم
القرآن و هی یکتا پول به من بده ،معلوم است این قرآن را دکان سوال خود
قرار داده و به خواندن قرآن در اینجاها قرآن را خوار میکند .نمیبینی خدا
میفرماید اذا قریء القرآن فاستمعوا له و انصتوا هر وقت قرآن میخوانند همه
گوش شوید ،متذکر باشید .حاال تو در میان این جمعیت توی راه مینشینی
قرآن میخوانی ،مردم بیچاره چه کار کنند؟ تو قرآن را آوردهای در همچه
موردی میخوانی که ممکن نیست سکوت کردن و گوش دادن مردم همه
کار دارند ،شغل دارند ،حاال تو آمدهای در همچه جایی قرآن خدا را میخوانی
و محمد صلی اهلل علیه و آله را ذلیل میکنی و این را دکان گدایی خوا قرار
دادهای .یکی خرما میگذارد و پول میخواهد ،یکی نان میگذارد و پول
میخواهد ،یکی کشمش میگذارد و پول میخواهد ،تو هم قرآن را آوردهای
و پول میخواهی و آن را دکان گدایی خود قرار دادهای .پس انشاءاهلل هرجا
دیدید سرکوچهها قرآن میخوانند ،بجهت احترام رسول خدا و بجهت احترام
امیر مومنان و ائمه طاهرین صلواتاهلل علیهم منع کنید اگر میدانید میشنوند
بگویید و اگر جمع کثیری قرار بگذارند که بگویند و نهی کنند و پولش
ندهند ،پیش میرود .جمع کثیری اگر بگویند و همه متفق باشند ،آنها هم
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موقوف میکنند ولکن من یک نفری وقتی به کسی بگویم ،نهایت همان
وقت موقوف میکند ،باز وقتی دیگر میخوانند .پس بنا بگذارید هرکدام
دیدید منع کنید .پس بایست بجهت احترام محمد صلی اهلل علیه و آله که
این قرآن ،محمد است در میان شما ،این کار را بکنید.
بلکه عرض میکنم این قرآن خلیفه اهلل است ،خلیفه خداست در خلق او
چنانکه عرض کردم حدیثش را که لقد تجلی اهلل سبحانه فی کتابه لعباده
ولکن الیبصرون همین قرآن نوراهلل است و صفاتاهلل است و اسماءاهلل است
و آیه اهلل است و خلیفه اهلل است ،لساناهلل است .چه بسیار کسانی که قرآن
میخوانند و قرآن ایشان را لعن میکند و میگوید چنانکه مرا خوار کردی،
خدا تو را خوار کند .چنانکه برکت را از من برداشتی خدا هم برکت را از
تو بردارد .مرا خوار میکنی برای دوپول سیاه!
خالصه ،این قرآنی که در اینجا دارید خلیفه اهلل است پس مواظبت کنید برای
این خلیفه خدا ،این است محمد بیانی صلی اهلل علیه و آله  ،پس مواظبت کنید
بر خدمت پیغمبر .این است خلیفه پیغمبر پس مواظبت کنید به زیارت خلیفه
پیغمبر بجهت آنکه او است خلیفه پیغمبر و اوست نایب پیغمبر .و روکردن
به او ،زیارت پیغمبر است .همینکه قرآن سخن گفت ،سخن او را چنان
فرض کن که از لب محمد صلی اهلل علیه و آله بیرون آمده .پس چقدر باید
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محل اعتنا باشد این قرآن؟ وقتی قرآن میخوانی فرض کن که امام زمان تو
میخواند و تو چقدر باید اعتنا به فرمایش امام کنی و مواظب باشی .و اگر
تو را معرفت زیاده باشد ،وقتی قرآن میخوانی میبینی وحی است نازل شده و
خدا دارد با این زبان با تو سخن میگوید .پس تو باید متأثر بشوی و در قلب
خود جادهی آن را و عزم بر عمل کردن به اوامر و نواهی آن کنی .وقتی چنین
کردی حرمت قرآن را داشتهای و قرآن در تو اثر میکند و چون در تو اثر کرد
آنوقت میفهمی که لو انزلنا هذاالقرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من
خشیه اهلل خدا همچه قرار داده که حرمت هرچیزی را که نگاه داشتی آن چیز
اثر کند واگر حرمت آن را نداشتی اثر آن تمام میشود .عطاران این را
دانستهاند ،مثال اگر فلفل را حرمتش را نگاه دارند و آن را درست حفظ کنند
و آن را در حقه و جعبه کنند و در آن را بگذارند خاصیت آن باقی میماند و
اگر او را در سر هر رهگذری و توی زبالهها ریختی و حفظش نکردی فلفل
هم اثرش تمام میشود .همچنین دارچینی و هکذا سایر چیزها مثال تربت
سیدالشهدا علیه السالم اگر او را در بسته داشته باشی و او را از عرق
محافظت کردی ،از بوی بد محافظت کردی ،شفاست از برای تو و اگر
حرمت آن را نگاه نداشتی ،بوی آن و اثر آن تمام میشود .ایمان همچنین
است ،نماز همچنین است ،اگر حرمت نماز را داشتی ،تو را از فحشاء و منکر
باز میدارد و اگر حرمت نماز را نداشتی ،خورده خورده بیاعتنایی به نماز
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میکنی ،خورده خورده آن را ترک میکنی .حتی اینکه خدا را اگر حرمت
نداشتی عظمش از نظر تو میرود ،عظمش که رفت توجه تو تمام میشود و
هکذا الاله اال اهلل را که حرمت آن را نگاه نداشتی به تو اثر نمیکند ولکن
وقتی که حرمت داشتی میبینی یک کلمه الاله اال اهلل قلب را زیر و رو کرد
و ظلمات را برانداخت .و همچنین مواعظ خدا و همچنین کالم خدا میبینی
اثر میکند .همه بجهت این است که او را حرمت داشتی و هکذا برادر مومن
خود را باید احترام کنی ،حرمت بداری و همچنین پدر خود را باید حرمت
بداری ،احترامش کنی .در حضور او با ادب حرف بزنی ،بدرویی نکنی،
کجخلق نباشی و هکذا به مادرت و همچنین علما را باید حرمت کنی و هر
عالمی را به قدری که حرمت میکنی ،به قدری که حرمت آن را منظور
داشتی برای تو اثر میکند ،دعای او به تو اثر میکند ،علم او به تو خاصیت
میبخشد و اگر بیاعتنایی کردی برای تو هیچ خاصیت نخواهد داد .میبینی
کالمش عظم ندارد در دل تو ابدا علمش به تو فایده نمیبخشد بجهت آنکه
حرمت او را نداشتی .جمیع دنیا همینطور است ،یک کتابی که داری اگر
حرمت او را نداشتی ،او را دست بچهها دادی ،آن را توی دست و پا انداختی،
توی خاکروبهها انداختی ،پامال کردی ،خورده خورده تمام میشود و منفعتی
به تو نخواهد داد و اگر حرمت آن را داشتی ،آن را در جلد گذاردی،
محافظتش کردی ،صد سال برای تو میماند از آن منتفع خواهی شد و برای
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تو فایده خواهد داد .همچنین این قرآن را اگر حرمت داشتی از او منتفع
خواهی شد و برای تو اثر خواهد کرد .حاال از جمله احترامها یکی این است
که تا میگویند السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته ،قرآنها را لگد نکنی.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه پنجم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
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خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در این ایام گذشته بمناسبت ،قدری از فضائل قرآن و مقامات قرآن را عرض
کردم و فضائل قرآن و مقامات قرآن زیاده از این است که بتوان در این چند
مجلس مختصر عرض کرد و لکن بقدر اقتضای مجلس ذکر میشود
انشاءاهلل .از برای قرآن مراتبی است بسیار ،زیرا که خداوند عالم جل شأنه
هزار هزار عالم آفریده و هزار هزار آدم آفریده و این عالم در آخر آن
عالمهاست و این آدم در آخر آن آدمهاست ،و جمیع این هزار هزار عالم و
هزار هزار آدم را خداوند از شعاع محمد و آل محمد صلوات اهلل علیهم
اجمعین آفریده و به اتفاق جمیع امت از شیعه و سنی ،حضرت پیغمبر صلوات
اهلل و سالمه علیه و آله اول ماخلقاهلل است بطوریکه در زیارت جامعه
میخوانی ال یسبقه سابق و ال یفوقه فائق و ال یلحقه ال حق و ال یطمع فی
ادراکه طامع یعنی ای سادات من خداوند عالم شما را در مقامی آفریده که
هیچ پیشی گیرندهای بر مقام شما پیشی نگرفته ،و هیچ برتری جویندهای بر
شما برتری نجسته ،و هیچ ملحق شوندهای به شما ملحق نشده .یعنی هیچ
رسندهای به شما نرسیده؛ اگرچه سابق بر شما کسی نیست ،ولکن بیاید و
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ملحق به شما بشود ،همچو چیزی نیست؛ و ال یطمع فی ادراکه طامع مقام
شما در جائی است که هیچ طمع کنندهای طمع ادراک مقام شما را نکرده
است پس مقام ایشان فوق ادراک جمیع خالیق است و فوق مشاعر جمیع
خالیق است چنانکه حضرت امیر فرمودند ظاهری امامه و وصیه و باطنی
غیب ممتنع الیدرک ظاهر من امامت است و وصیت ،یعنی وصی پیغمبر
بودن ،و باطن من غیبی است که ممتنع است و از ادراک خالیق بیرون است
و احدی از آحاد آن را نمیتواند درک کند .همچنین میفرماید حضرت امیر
که اناالذی الیقع علی اسم و ال شبه برای من نام و نشانی نیست ،برای من
شبیه در ملک خدا نیست .پس ایشان برتر از ادراک خالیق شدهاند به حدی
که نام از ایشان نیست ،نشان از ایشان نیست .یعنی از آن مقام اصلی ایشان و
حقیقت اصلی ایشان نام و نشان نیست .لکن بعد از آنی که خداوند عالم از
شعاع ایشان هزار هزار عالم را بنیاد کرد ،ایشان را فرستاد به رسالت در این
هزار هزار عالم و ایشان آمدند در هر عالمی و لباس اهل آن عالم را پوشیدند
و به هیأت اشخاص آن عالم درآمدند و به اهل آن عالم فرمودند انا بشر مثلکم
فرمودند ما بشری هستیم مثل شما ،اینک دست من ،اینک پای من ،اینک سر
من ،اینک صفات من مثل صفات شما است .بدن من مثل بدن شما است
ولکن این بدنی است که در عالم رسالت از برای خود گرفتهاند و درمیان
مردم به آن ظاهر شدهاند و این است معنی ظاهری امامه و وصیه این مقام
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مقام ظاهر ایشان است .مقام امامت یعنی پیشوایی ،پس این مقام مقام پیشوایی
ایشان است که میآیند درمیان جمع ،پیش روی جمع میایستند و امامجمع
میشوند تا جمیع اقتدا به اعمال او و احوال او و اقوال او کنند .اگر جمع
نبینند کسی را که اقتدا به او کنند چگونه میتوانند پیروی صفات و احوال و
اقوال و اعمال او را کنند؟ این خلق البدند که از برای ایشان پیشوایی از جنس
ایشان باشد و لباس ایشان را بپوشد تا او را ببینند و از او بشنوند و به او پیروی
کنند و اقتدا به او کنند از این جهت آن حقایق مقدسه الهوتیه در میان هر
عالمی آمدند و به لباس اهل آن عالم متلبس شدند و به زبان اهل آن عالم با
آنها سخن گفتند که ماارسلنا من رسول اال بلسان قومه رسول باید به زبان
قوم خود سخن گوید و انا بشر مثلکم گوید و چنانکه گفتند ما لهذا الرسول
یأکل الطعام و یمشی فی االسواق باید بخورد از آنچه قوم میخورند و از
آنچه قوم میپوشند بپوشد تااینکه برای قوم اسوه و مقتدا باشد .این است که
حضرت امیر میفرماید ظاهری امامه و وصیه و باطنی غیب ممتنع الیدرک
ظاهر من امامت است و وصیت و باطن من و حقیقت من غیب است و باطن
من غیبی است که ممتنع است از ادراک ،که ادراک احدی از آحاد به آن
نمیرسد .و چنین است؛ زیرا که خداوند عالم که ایشان را آفرید و خلق
ایشان را تمام کرد ،از شعاع جسد ایشان پیغمبران را آفرید .از نور جسد
ایشان اعلی درجات پیغمبران را خلق کرد و آنچه پیغمبران از خدا میدانند و
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میشناسند ،آن چیزی است که به واسطه نور جسد محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهم اجمعین بر ایشان تابش نموده .و تو از این عجب مدار در
حدیثی میفرماید ان الکروبیین قوم من شیعتنا خلقهم اهلل خلف العرش لو قسم
نور واحد منهم علی اهل االرض لکفاهم فلما سأل موسی ماسأل امر ربه الی
آخرالحدیث .حاصل معنی آن این است که کروبیین قومی هستند از شیعیان
ما که خداوند عالم آن کروبیین را در پس عرش آفریده .اگر نور یکی از
کروبیین بر اهل زمین قسمت شود ،همه آنها را کفایت میکند بعد از آنی که
موسی بن عمران از خدا سوال کرد که رب ارنی انظر الیک ای خدا ،خود را
به من بنما که من به تو نظر کنم .خدا یکی از کروبیین را که قومی از شیعیان
بودند امر فرمود که به قدر سوراخ سوزنی تجلی کرد از برای موسی بن
عمران .چون آن یک سرسوزن نور تابش کرد ،کوه طور ازهم پاشید و موسی
غش کرد و هفتاد نفر بنیاسرائیل که همراه او بودند همه افتادند و مردند.
بجهت اینکه یکی از شیعیان امیرالمومنین صلواتاهلل و سالمه علیه تجلی کرد
به قدر سوراخ سوزنی از نور خود برای موسی و طور و قوم و این حالت برای
ایشان دست داد و چون تجلی شیعیان تجلی خداست .آیا نمیبینی روشنایی
اینجا روشنی آفتاب است اگرچه آفتاب محاذات با اینجا نداشته باشد .روشنی
اینجا از این روزنه است و روشنی روزنه از آفتاب است .فرضا اگر جایی
دیگر هم باشد ،پستوی دیگر هم باشد ،آنجا هم روشن میشود .آنجا
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محاذات با اینجا دارد و اینجا محاذات با روزنه دارد و روزن محاذات با
آفتاب دارد .پس در حقیقت آن پستو هم روشن به نور آفتاب است .آیا
نمیبینی که چون آفتاب غروب کند تاریک میشود همه جا؛ حاال همچنین
اگر برای موسی تجلی کرد یکی از شیعیان امیرالمومنین ،خدا تجلی کرده
بجهت آنکه تجلی مومن تجلی خداست ،ظهور مومن ظهور خداست.
میفرماید هرکه مومنی را مسرور کند خدا را مسرور کرده .میفرماید که
چون بنده مومن به زیارت مومنی رود خدا میفرماید ایای زرت و ثوابک علی
ای بنده من ،تو مرا زیارت کردی و ثواب تو بر من است .و میفرماید من
آذی لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها خداوند در حدیث قدسی
میفرماید هرکس یکی از اولیای مرا بیازارد ،به میدان جنگ من آمده است
و مرا به مبارزت خود طلبیده است؛ و معلوم است:
هرکه با فوالد بازو پنجه کرد
ساعد سیمین خود را «معلوماست» رنجه کرد
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هرکه مومنی را بیازارد ،با خدا مبارزت کرده .و چون جمیع آنچه از مومن
است از خداست ،جمیع آنچه برای مومن است برای خداست ،از این جهت
فرمود در کتاب خود که تجلی ربه للجبل خدا تجلی کرد برای موسی و حال
آنکه تجلی کرده بود برای موسی یکی از شیعیان امیرالمومنین.
باری ،مقصود این بود که حقیقت محمد و آلمحمد صلواتاهلل و سالمه
علیهم محجوب است از دیدار جمیع کاینات و احدی از آحاد به آن نمیرسد
ولکن بعد از آنی که خداوند ،عالمها را از نور جسد مقدس ایشان آفرید،
ایشان را به رسالت فرستاد به سوی آن عالمها .ایشان هم آمدند در هر عالم
و البد و ناچار به لباس ایشان متلبس شدند و به زبان ایشان با ایشان سخن
گفتند و به طور ایشان رفتار کردند و از این جهت درمیان ایشان ایستادند و
فرمودند انا بشر مثلکم ماهم بشری هستیم مثل شما .لکن بعضی از جهال
این آیه را وسیله نقص فضایل آلمحمد قرار دادهاند و هرگاه برای ایشان
فضایل آن بزرگواران را ذکر کنی متمسک میشوند به آیه انا بشر مثلکم
میگویند فرمودهاند ما بشری هستیم مثل شما .پس این فضیلتها را نداشتند و
ایشان هم مثل ما مردمانی بودند .لکن غافلند از اینکه اینجا میفرماید من
بشری هستم مثل شما ،یعنی چه .یعنی من مثل فرد فرد شما هستم؟ اگر معنی
آیه این باشد که خالف الزم میآید بجهت آنکه یکی از افراد سیاه است،
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یکی از افراد سفید است .حاال پیغمبر مثل فرد فرد است ،یعنی هم سیاه است
هم سفید؛ اینکه نمیشود .یکی از افراد گنگ است یکی از افراد گویا و
زباندار است .حاال پیغمبر ،هم گنگ است و هم گویا؛ اینکه نمیشود .یکی
از افراد کور است و یکی از افراد بینا ،حاال پیغمبر هم کور است و هم بینا؛
اینکه نمیشود .پس این نامربوط است که پیغمبر مثل فرد فرد مردم باشد .از
افراد یکی زانی است یکی عفیف ،حاال پیغمبر مثل هر دو است ،که نمیشود.
در میانه افراد یکی الطی است یک باعصمت ،پیغمبر مثل هردو است ،که
نمیشود .پس معنی آیه این نشد که پیغمبر مثل فرد فرد مردم است ،بلکه
معنی آیه این است که من در تن بشریتم و من در لباس نوع بشریت ،مثل
شما هستم .نه اینکه فاسقم مثل فاسقان شما ،نه اینکه جاهلم مثل جاهالن
شما ،نه من مصیبتزدهام مثل مصیبتزدگان شما .حاشا ،بلکه آنچه کمالی
برای جنس بشر ثابت بود برای ایشان ثابت است .پس در بشر کور و بینا
است ایشان بینایند ،در بشر کر و شنوا است ایشان شنوایند ،در بشر عالم و
جاهل است ایشان عالمند ،در بشر قادر و عاجز هست ایشان قادرند ،در بشر
عادل و فاسق هست ایشان عادلند .پس جمیع کماالتی که در نوع بشر یافت
میشود ،ایشان آن را در مقام بشریت دارند؛ که «آنچه خوبان همه دارند تو
تنها داری» جمیع آن کماالت را ایشان دارا هستند در مقام امامت و ظاهر.
اما آن حقیقت که در مقام باطن و غیب ایشان است ،آن غیب ممتنعی است
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که ادراک نمیشود .نمیتوان از او سخن گفت ،چگونه میتوان از آن سخن
گفت یا از آن بیانی کرد؟ میفرمایند نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی فضلنا
ماشئتم و لنتبلغوا ما را از رتبه خدایی فرود آورید و آنچه در شأن ما از فضایل
ما میخواهید بگویید و نخواهید رسید به کنه فضایل ما .تا هرجا که عقل تو
میرود میتوانی سخن بگویی .اما آنجایی که از ادراک تو بیرون است و از
شهادت و علم تو بیرون است ،در آنجا چه میتوانی بگویی؟ در حدیثی
میفرمایند که از کتاب علم ما به شما نرسیده مگر الف نیمه تمامی ،یک
نصف الفی از کتاب علم ما و فضایل ما به شما بیشتر نرسیده است .پس وقتی
که از کتاب فضایل ایشان آن الف نیمه تمام رسد و سهم جمیع پیغمبران و
مالئکه شود ،دیگر یک من و یک تو چه خواهیم گفت در فضایل ایشان و
چه میتوانیم بگوییم؟
آیا نشنیدهای پیغمبر در شب معراج در آسمان چهارم به قطار شتری رسیدند
که میگذشت .توقف فرمودند که از میان شتررفتن چون مکروه است
نگذرند ،به این جهت ایستادند .جبرئیل عرض کرد چرا توقف فرمودید؟
فرمودند بجهت اینکه این قطار شتر بگذرد .عرض کرد هیهات! این قطار
شتر را کسی اول و آخر آن را ندیده و از برای این قطار شتر گذشتنی نیست.
فرمودند برویم بپرسیم .رفتند پرسیدند از یکی از آن ساربانها که مهار بر
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دوش او بود .فرمودند از کجا میآیی و به کجا میروی؟ عرض کرد تا خود
را در حیز وجود و هستی دیدهام ،میبینم این مهار بر دوش من است و رو به
این سمت میروم و نمیدانم از کجا میآیم و به کجا میروم .فرمودند بار این
شتران چیست؟ عرض کرد جمیع بار این شتران کتب فضایل امیرالمومنین
است صلواتاهلل و سالمه علیه .آن است کتابهای فضایل امیر مومنان که تا
ملک خدا هست ،آن قطار شتر روان است .و چون در مجلس علما هستند و
بهره میبرند ،اشاره به معنی حدیث میکنم و آن این است که از مقامات
خلق ،شتر در مقام طبیعت است؛ و طبیعت ،شتر است و طبیعت هر چیزی
مقام شتر را دارد .وانگهی شتر سرخمواست ـ اگرچه به کار عوام نمیخورد،
سهل است برای علما باشد ـ پس عرض میکنم برای هرچیزی طبیعتی است
و آنچه در ملک خداست و ملک الیزول و الیزال که نه اولی از برای آن است
نه آخری که در دعا میخوانی اللهم انی اسألک باسمک العظیم و ملکک
القدیم آنچه در این ملک الیزول و الیزال است طبیعتی دارد و طبیعت هر
چیزی شتری است و بر او است مقام نفسانیتی که دارد و آن کتاب فضل
علیبنابیطالب است صلواتاهلل و سالمه علیه و این قطار شتری است که از
اول ابد تا آخر ازل میرود و از برای آنها نهایتی نیست و جمیع اینها فضایل
علیبن ابیطالب است صلواتاهلل و سالمه علیه.
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باری ،مقصود این بود که از این همه کتاب فضایل علیبنابیطالب
صلواتاهلل و سالمه علیه به تو نرسیده است مگر الف نیمه تمامی .حاال دیگر
از این الف نیمهتمام استنکاف کردن ،وانگهی که از این هم میدزدم و پنهان
میکنم و باطن آن را نگاه میدارم برای خود و ظواهر آن را برای تو میگویم،
دیگر بعد از این همه ،از شیعه بسیار قبیح است که از این هم استنکاف کند
و قبول نکند .ابنابیالحدید ناصبی سنی درباره علیبنابیطالب میگوید:
لوال حدوثک قلت انک باری
االرواح فی االجساد والمستنزع

ای علی ،اگر ندیده بودم که تو تولد کرده بودی از پدر و مادری ،هرآینه
میگفتم که جمیع ارواح را تو در ابدان میگذاری و تو نزع میکنی .ناصبی
است و سنی و اینطور میگوید در فضل علیبنابیطالب .میگوید:
لوال مماتک قلت انک تقسم
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االرزاق تعطی من تشاء و تمنع

اگر نه این بود که دیدم تو از دنیا رفتی و مردی ،هرآینه میگفتم که جمیع
ارزاق خلق را تو قسمت میکنی و تو میدهی و میگیری .میگوید «علم
الغیوب الیه غیر مدافع» دراینکه تو عالم به جمیع غیبها هستی ،اینکه درش
حرفی نیست .این مسلمی است .ببین ناصبی سنی در فضل امیرالمومنین
صلواتاهلل علیه چنین میگوید ،پس قبیح است که شیعه در یکی از اینها تأمل
کند و اینها را نگوید و قبول نکند در فضایل آن بزرگوار.
پس عرض میکنم که حضرت پیغمبر و حضرت امیر و ائمه طاهرین و
حضرت فاطمه زهرا سالماهلل علیهم اجمعین ،این چهارده نفس مقدس در
مقام غیب و باطن ،از ادراک جمیع مالئکه مقربین بیرون بودند و از ادراک
جمیع انبیای مرسلین محجوب بودند و مالئکه مقربین و انبیاء مرسلین الی
آخرالدهر از ایشان خبری نخواهند داشت ابدا ،لکن در مقام فضیلت و امامت
و پیشوایی آمدند در میان پیغمبران و لباس پیغمبران را پوشیدند و پیغمبران
لباس ایشان را دیدند و در لباس آن فضایل و کماالت را از ایشان دیدند واال
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پیغمبران درحقیقت از ایشان آگاهی نداشتند .حاال بعد از آنی که آمدند
درمیان پیغمبران البد بایستی از جانب خداوند عالم فرمانی برای پیغمبران
بیاورند و آوردند ،و بایستی احکامی برای آنها بگویند و گفتند .و آن فرمان
و احکامی که آوردند و گفتند ،همین قرآن مجیدی بود که در دست شماست
پس این قرآن را در عالم پیغمبران برای پیغمبران خواندند و احکام پیغمبران
را حالی ایشان کردند .این است که خدا نازل فرموده تبارک الذی نزل
الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا مبارک است آن خداوندی که نازل
کرد قرآن را بر بنده خود محمد صلیاهلل علیه و آله تااینکه بر اهل هزار هزار
عالم ،آن بزرگوار پیغمبر باشد .پس برای پیغمبران به زبان پیغمبران قرآن را
خواندند در هر عالمی .پس در هر عالمی لباس اهل آن عالم را پوشیدند و به
زبان ایشان قرآن را برای ایشان خواندند تا تمام هزار هزار عالم را طی کردند
تا آخر که در این عالم تشریف آوردند این قرآن عظیم به صورت کلمات و
حروفی که میبینید ظاهر شده .و در همین عالم هم قرآن مظهرهایی چند
دارد که یکی از آن مظهرها این کلمات و حروفی است که شما میبینید که
به اینها جلوه کرده است .این کلمات و حروف ،ظاهر قرآن است در این دنیا
ولکن مپندار که همین کلمات و حروف در همین عالم ظاهر قرآن است،
بلکه از برای قرآن تجلیها است در همین عالم که این کلمات و حروف
یکی از آنها است .از آن جمله خود این عالم بالتمام ،یکی از تجلیهای قرآن
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است .این است که آنچه در این عالم است در قرآن است و آنچه در قرآن
است در این عالم است .از این جهت میفرماید مافرطنا فی الکتاب من شیء
میفرماید و الرطب و الیابس اال فی کتاب مبین این عالم را خدا کتاب
تکوینی قرار داده و این قرآن را کتاب تدوینی قرار داده .پس این عالم کتاب
خداست مشتمل است بر سورهها ،مشتمل است بر آیهها .جمیع آفاق و انفس،
آیات خدایند سنریهم آیاتنا فی االفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق
میفرماید ان فی خلق السموات واالرض واختالف اللیل و النهار الیات
الولیااللباب آسمانها و زمینها آیات خداست و جمله این عالم کتاب
خداست .و همین ظهور قرآن است ولکن قرآن در عالم سخن و بیان به
صورت این کتابی که تو میبینی ظاهر شده و همین کلمات و حروف ،ظهور
او است در خط و رسم ،و آنچه میخوانی صورت قولی قرآن است واال از
برای قرآن در هر عالم صورتی است .آیا نشنیدهای قرآن در روز قیامت میآید
به صورت مردی بانهایت عظمت و نهایت جالل و کبریا .میگذرد بر
صفوف مالئکه میگویند این کدام ملک مقربی است که ما او را ندیده
بودیم .میگذرد بر صفوف پیغمبران میگویند این کدام پیغمبر مرسل است
که ما او را ندیده بودیم ،میگذرد بر صف شهدا میگویند این کدام شهید
است که ما او را ندیده بودیم ،میآید قرآن و میایستد در صحرای محشر و
شفاعت میکند آنانی را که متمسک به او شدهاند و او را خواندهاند .حاال تو
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به خیالت میرسد قرآن همین زاج و مازو و دوده و همین کاغذ است؟ یااینکه
به خاطرت میرسد که قرآن همین سخنانی است که میخوانی و میشنوی؟
و از برای این قرآن حقیقتی نیست؟ حاشا که چنین باشد .این قرآن گوش
شنوایی دارد ،این قرآن زبان گویایی دارد ،چشم بینایی دارد .آیا نشنیدهای
که میفرماید رب تال للقرآن والقرآن یلعنه چه بسیار کسی که قرآن میخواند
و قرآن او را لعنت میکند .او میخواند ،او لعنتش میکند .پس میآید این
قرآن و شهادت میدهد که فالنکس پسر فالنکس متمسک به من شد و مرا
خواند .و اگر گوش شنوا و چشم بینا ندارد ،چگونه این شهادت را میدهد؟
خالصه ،این قرآن در هر عالمی به صورتی جلوه کرده و در هر عالمی حامل
علم پیغمبر است صلواتاهلل و سالمه علیه وآله و صورت علم پیغمبر است.
بلکه در هر عالمی این قرآن تجلیی از تجلیات محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه
و آله است .پس این قرآن در مأل اعلی به صورت روحالقدس ظاهر شده،
روحالقدسی که تو شنیدهای حقیقت همین قرآن و اعلی منازل همین قرآن
است .فرمودند ان روحالقدس فی جنان الصاقوره ذاق من حدائقناالباکوره
روحالقدس در آن جنات علیا ،از بوستان ما میوه نوباوهای خورده .و این
روحالقدس خلقی است اعظم از جبرئیل و اعظم از میکائیل و این روحالقدس
حقیقت همین قرآن را برای پیغمبر میخواند و البته شنیدهاید که خداوند عالم
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جل شأنه ،ائمه را در این عالم به روحالقدس موید کرده و این روحالقدس به
کلیت خود به همراهی هیچ پیغمبری نبوده مگر محمد بن عبداهلل صلی اهلل
علیه و آله و به همراهی پیغمبر است و آن بزرگوار را به کلیت خود موید
میکند و مسدد میکند .و اما از برای سایر پیغمبران ،یکی از اعوان خود را
که آن هم مسمی به روحالقدس است میفرستد و پیغمبران را موید و مسدد
میکند و به هر پیغمبری عونی از اعوان او موکل است و تسدید و تأیید
میکند .هر مومنی را روحالقدس تسدید میکند ،عونی از اعوان خود را
میفرستد و تسدید میکند او را .این است که بعضی از شعرا که مدح در
شأن ایشان گفته بودند به او فرمودند الزلت مویدا بروحالقدس شعری گفته
بود یا حرف خوبی زده بود ،فرموده بودند تو دایم موید به روحالقدسی تا
مدح ما را میکنی .همه از این بابت است که یکی از اعوان روحالقدس آمده
در پیش آن کس و او را موید به آن خیر کرده .لکن روحالقدس کلی در پیش
پیغمبر است و از روزی که پیغمبر تولد کرده ،به زمین آمده هنوز باال نرفته.
در خدمت پیغمبر بود مادامی که پیغمبر در دنیا بود و چون پیغمبر از دنیا
رحلت فرمود در خدمت حضرت امیر علیه السالم بود و بعد به همراهی
حضرت امام حسن و امام حسین و یک یک از ائمه علیهم السالم بود تااینکه
در این زمان در خدمت امام زمان است و موید و مسدد او است .اخبار کل
عالم را به آن حضرت عرض میکند و اخبار جمیع آسمان و زمین را برای
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آن حضرت ذکر میکند و امام مطلع بر آنها میشود .و این روحالقدس
حقیقت قرآن و مبدء قرآن است که این قرآن از اینجا که باال میرود در عالم
روحالقدس میرود ،در آن جنات اعلی که میرود در آنجا به صورت
روحالقدس میشود .این است که خدا میفرماید و کذلک اوحینا الیک روحا
من امرنا ماکنت تدری ماالکتاب و ال االیمان ما روح را فروفرستادیم به سوی
تو ،یا روح را به تو وحی کردیم .آن روح ،همین قرآن است .پس چون
روحالقدس حقیقت این قرآن است هرکس حامل این قرآن است حامل
روحالقدس است و دارای آن روح است و هرکس از حقیقت قرآن اطالع و
آگاهی ندارد ،روح ندارد .روح و حیات ،قرآن است و جمیع حیات ایمانی
و جمیع حیات علمی ،به قرآن است .و هرکس هر مومن و هر عالم به قدر
آنچه از این قرآن اطالع دارد ،روحاالیمان دارد؛ و حقیقت روحاالیمان و
تمام روحالقدس نیامده مگر در وجود پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه وآله.
پس اعلی مقامات او مقام روحالقدس است و هرچه تنزل کرده ،در هر عالمی
از عوالم که آمده به لباس اهل آن عالم درآمده تااینکه هزار هزار لباس در
هزار هزار عالم پوشید و برای اهل آن عالم ظاهر شد .در هر عالمی لباس
آنها را پوشید و به شکل اهل آن عالم درآمد تاآنکه در آخر همه آن عالمها
که این عالم است ،در اینجا از برای خود مظهرها گرفته و دراینجا هم
صورتها دارد .قومی سایر صورتهای او را میشناسند و قومی سایر صورتهای
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او را نمیشناسند .از شما میپرسم ـشما قدری شعور خود را قوی کنید و
صورتهای قرآن را بهتر بشناسید ـ از شما میپرسم عجالتا که حاال قرآن را
بگویید ببینم چیست آیا نه این است که این قرآن کاغذی است که آن را
کاغذگر درست کرده و از کهنههایی است که آن را آسیا کرده و در آب
کاغذگری ریخته و در قالب آن ریخته و کاغذ شده کاغذ که غیر از این
چیزی نیست مسلما .اما مرکبی که میبینی در این قرآن به غیر از زاج و مازو
و صمغ و دوده چیزی دیگر نیست ،مسلما چیزی دیگر نیست .بعد از آنی
که با آن مرکب روی آن کاغذ هیأتهایی که مقرر شده از برای الف و باء و
جیم و دال نقش شد ،این الف و باء و جیم و دال ،همان مرکب است که به
این شکلها درآمده و به این شکلها ظاهر شده .به این جهت این اسمش شده
قرآن و برای آن احترام عظیم است ولکن نمیدانم چه عرض کنم ،خدا
میداند که از برای جهال خیلی مشکل است حرف زدن و انسان را بیرغبت
میکنند .دیروز من گفتم که آن گداهایی که سوال میکنند آن گداها نگویند
که به آبروی خدا چیزی به ما بده .عرض کردم گداها نگویند برای خاطر
خدا چیزی بده ،اینطور نگویند .خدا را مایه گدایی خود قرار ندهند از این
جهت پیغمبر به آن کسی که اینطور گفته بود پنج تازیانه زدند .و گفتم
مگویید به آبروی پیغمبر بده ،سادات نگویند به آبروی پیغمبر یا برای خاطر
پیغمبر چیزی به ما بده ،که اگر کسی نداد پیغمبر را ذلیل نکرده باشد .بگو
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من فقیرم چیزم بده ،که اگر ندادند آبروی تو ریخته شده باشد ،آبروی پیغمبر
ریخته نشده باشد .خدا را ذلیل مکن ،پیغمبر را ذلیل مکن .دیشب میبینم
گدایی میگوید که میگویند فالنکس گفته در راه خدا چیزی ندهید .من
گفتم گداها نگویند برای خاطر خدا بده ،نگفتم که کسی چیزی در راه خدا
ندهد.
باری ،حاال هم متذکر شدم که حاال که اینها را گفتم شاید باز بروند طوری
دیگر روایت کنند ،پس باقیش را هم گوش کنید .مگویید فالنکس گفته
قرآن کاغذ و مرکبی بیشتر نیست .پس عرض میکنم که این کاغذی که
نوشته شده به این حالت که میبینید ،همین ،قرآن است و همین را احترام
باید کرد و بیوضو نمیتوان دست بر این گذارد .اگر استخفاف به این قرآن
بکنی و به این قرآن عمدا بیحرمتی بکنی ،فیالفور کافر میشوی ،نجس
میشوی ،زنت به خانهات حرام میشود ،مالت مال وارث میشود .لکن از
تو میپرسم این کاغذ از کهنه ساخته شده بود یا نه؟ این مرکب از زاج و
مازو و صمغ و دوده ساخته شده یا نه؟ معلوم است از همینها ساخته شده
چطور شده این احترام را پیدا کرده ،حرمتدار شده؟ عرض میکنم چون
منسوب به خدا شده این احترام را پیدا کرده ،نسبت به خدا این احترام را
دارد .کعبه چطور شده این احترام را پیدا کرده؟ سنگ و گچ است لکن چون
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منسوب به خدا شده این احترام را پیدا کرد .حاال کسی استخفاف به این
خانه کعبه کند و بگوید این سنگ و گچ است و سنگ و گچ حرمتی ندارد،
کافر میشود .بلی سنگ است و گچ لکن چون منسوب به خداست احترام
او واجب است.
بهتر و واضحتر برای شما عرض کنم ،لفظ فرعون را اگر شما بنویسید روی
کاغذی ،میتوانید آن را لگدمال کنید ،بسوزانید ،توی نجاست بیندازید،
میتوانید؛ لکن فرعونی که توی قرآن نوشته ،بیوضو نمیتوان بر آن دست
گذارد .ببین چه احترامی برای قرآن است که این لفظ فرعونی که توی قرآن
نوشته بیوضو نمیتوان بر آن دست گذارد .ببین چه احترامی برای قرآن است
که این لفظ فرعونی که توی قرآن است اگر او را بسوزانی کافر میشوی،
نجس میشوی ،مرتد میشوی .چگونه نه و حال آنکه او توی قرآن است و
قرآن منسوب شده به خداوند عالم .پس نسبت به خدا این اثر را دارد که این
کاغذی که از کهنه است و این مرکبی که از زاج و مازو و دوده است و بر
روی آن کاغذ این کلمات رسم شده است ،نسبت به خدا که پیدا کرد این
اثر را و این احترام را پیدا میکند .و حاال روی این کاغذ کلمات و حروف
قرآن رسم شده و این احترام را پیدا کرده .پس اگر چنین است ،مومنی که
خدا او را از خاک علیین آفریده و از خاک علیین برداشته و با آب رحمت
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خود خمیر کرده و طینت او را به ید قدرت خود ساخته و از فاضل طینت
محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین او را آفریده ،چنانکه امام زمان
در دعا میفرماید اللهم ان شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا و عجنوا بماء والیتنا
اللهم اغفر لهم من الذنوب مافعلوه اتکاال علینا خدایا ،بدرستی که شیعیان ما
خلق شدهاند از فاضل طینت ما و به آب محبت ما خمیر شده طینت ایشان.
خداوندا بیامرز برای ایشان گناهانی را که بواسطه توکل بر والیت ما از ایشان
سرزده ،آن گناهان را بیامرز و ما را روز قیامت مفتضح مگردان و حساب
ایشان را به ما واگذار.
باری ،مقصود این بود که مومن به آب والیت آلمحمد علیهم السالم طینت
او خمیر شده و از فاضل طینت آلمحمد علیهم السالم ساخته شده .و در
حدیثی دیگر میفرماید شیعتنا منا کشعاع الشمس من الشمس شیعیان ما از
ما ،مثل شعاع آفتاب از آفتابند .پس شیعیان از شعاع آلمحمد علیهم السالم
افریده شدهاند .و در حدیثی دیگر میفرماید ان اهلل خلق المومن من نور عظمته
و جالل کبریائه خداوند عالم مومن را از نور عظمت و جالل کبریای خود
آفریده .خوب مومنی که داریم از نور عظمت و جالل کبریای خدایی آفریده
شده و این نقوش هم که بر روی این کاغذها به مرکبی که از زاج و مازو
ساخته شده ،این نقوش هم در سینه او نوشته است مسلما قرآن در سینه مومن
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نوشته شده؛ در این حرفی نیست .پس همین نقشها که در سینه او نوشته شده
و عوض کاغذ نور عظمت و جالل کبریای خدا هم که هست و اضافه بر
این برای تو شرح میکند قرآن را و احکام قرآن را بیان میکند و ناطق میشود
به این قرآن زبان او ،و در باطن او قرآن و باطن باطن قرآن و باطن باطن باطن
قرآن تا هفتاد بطن همه در سینه او و قلب او جاگرفته و روی همین کاغذ
این کلمات و حروف ظاهر قرآن نوشته شده و به غیر از ظاهر چیزی دیگر
نیست و اگر هست عالمی که در آن نظر میکند میفهمد ،پس در سینه عالم
است و روی این کاغذ هیچ معنی و باطنی نیست ،پس در سینه عالم است.
حاال اگر این قرآن کتاباهلل است برای چه مومن کتاباهلل نباشد؟ آخر
کتاباهلل صفحهای است که کالماهلل بر آن نوشته شده ،چیز دیگر نیست.
همچنین مومن هم صفحهای است از نور عظمت و جالل کبریای خدا که با
مداد رحمت ،کالماهلل بر سینه او نوشته شده؛ این است که فرمودند مومن
اعظم از قرآن است .از این جهت مرحوم مجلسی روایت کرده است که
مومن اعظم از قرآن است ،مومن اعظم از خانه کعبه است .امام علیه السالم
نظر کرد به خانه کعبه و فرمود ای کعبه ،تو چقدر بزرگی و چقدر محترمی
ولکن مومن اعظم از تو است ،مومن اشرف از تو است .از این جهت اگر
مومنی را به تو حاجتی باشد و تو در طواف مشغول باشی و آن مومن تو را ندا
کند ،باید طواف را ترک کنی و بروی حاجت آن مومن را رواکنی.
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باری ،مقصود این بود که یکی از جلوههای قرآن مومن است لکن مومنی که
معترف به قرآن باشد نه آن کسی که منکر قرآن باشد .بلکه مومنی که همین
قرآن در سینه او باشد و سینه او مشتمل باشد بر باطن و ظاهر قرآن .همچه
مومنی البته اشرف است از این کتاب ظاهری که بر روی کاغذ نوشته شده.
حاال تو خیال نکنی که این احترام دارد و او ندارد ،حاشا .چنانکه او احترام
دارد این هم احترام دارد ،بلکه به قدری که مومن اعظم از قرآن است احترام
او الزمتر از قرآن است .از این جهت جمیع معامالت با مومن معامالت با
خداست .از این جهت روز قیامت که میشود ـ حدیث در وسایل است که
کتاب معروفی است و چاپ هم شده و در میان مسلمانان پر است آن کتاب
ـ خالصه ،در آن کتاب وسایل حدیثی را ذکر میکند که چون روز قیامت
شود ،خداوند به کسی سرزنش میکند و میفرماید در دنیا من مریض شدم
چرا به عیادت من نیامدی؟ آن بنده عرض میکند خدایا تو اجل از آنی که
مریض شوی خداوند میفرماید فالن مومن مریض شد و تو به عیادت او نرفتی،
و چون به عیادت او نرفتی ترک عیادت مرا کردهای .باز میفرماید من در
دنیا از تو طعام خواستم ،چرا به من ندادی؟ عرض میکند خدایا تو اجل از
آنی که طعام خواهی .میفرماید فالن مومن از تو طعام خواست و به او ندادی،
چون به او ندادی به من ندادی .و همچنین از تو آب خواستم به من آب
ندادی ،عرض میکند خدایا تو اجل از آنی که آب بخوری میفرماید فالن
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مومن از تو آب خواست و تو به او ندادی .و باز در حدیث دیگر رسول خدا
صلی اهلل علیه و آله میفرماید من سر مومنا کمن سرنی و من سرنی فقد سراهلل
هرکه مومنی را شاد کند مرا شاد کرده و هرکه مرا شاد کند خدا را شاد
کرده .پس اذیت مومن اذیت خداست ،سرور مومن سرور خداست ،احسان
به مومن احسان به خداست ،زیارت مومن زیارت خداست .آیا نشنیدهای
حضرت امام موسای کاظم صلواتاهلل و سالمه علیه میفرماید من لمیقدر
انیزورنا فلیزر صالحی اخوانه یکتب له ثواب زیارتنا هرکس میخواهد به
زیارت ما بیاید و نمیتواند ،یا خرجی ندارد ،یا راه مسدود است ،یا بنیه سفر
ندارد ،غرض نمیتواند به زیارت ما بیاید مصمم بشود به زیارت یکی از
برادران صالح خود برود و چون یکی از برادران صالح خود را زیارت کرد
ثواب زیارت ما در نامه عمل او نوشته میشود .آیا میدانی ثواب زیارت ایشان
چیست؟ میفرماید من زارالحسین بکربال کمن زاراهلل فی عرشه هرکس
حسین را در کربال زیارت کند مثل کسی است که خدا را در عرش زیارت
کرده پس زیارت مومن زیارت خداست از این جهت وقتی به زیارت مومن
میروی خداوند میفرماید ایای زرت و ثوابک علی ای بنده ،تو مرا زیارت
کردی و ثواب تو بر من است.
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باری ،مقصود این بود که یکی از جلوههای قرآن ،مومن است .حاال بنابراین
جمیع پیغمبران جلوههای قرآنند در این عالم ،جمیع مومنان جلوههای قرآنند
در این عالم ،تمامی این عالم از آسمان و زمین ،جمیعا جلوه قرآن است و
اعظم جلوههای قرآن در این عالم وجود مبارک محمد و آلمحمد است
صلواتاهلل و سالمه علیهم اجمعین از این جهت حضرت امیر روز قیامت به
منبر وسیله برمیآید .خدا میفرماید هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق این است
کتاب ما که با شما به حق و راستی سخن میگوید .پس حضرت امیر سالماهلل
علیه کتاباهلل است ،حضرت پیغمبر کتاباهلل است ،ائمه طاهرین و حضرت
فاطمه زهرا صلواتاهلل و سالمه علیهم ،اینها کتاباهللاند و تمام مومنان
کتاباهللاند .لکن یک قرآن سی جزو است و تمام قرآن است ،یک قرآن
هشت جزو است و از یس تا آخر قرآن است ،باز یک قرآن هم یک جزوی
است از عم تا آخر قرآن و قرآن است و یک سوره هم قرآن است ،یک آیه هم
قرآن است؛ همه قرآن است ولکن بزرگ و کوچک دارد .هر جلوهای قدری
از قرآن است ،لکن آن قرآن جامع کامل تام ،وجود مبارک پیغمبر است و
ائمه طاهرین صلواتاهلل علیهم اجمعین .قرآنهای کوچکتر ،قرآنهای وجود
پیغمبران است که کوچکترند و سینه همه لوح خداوند عالم است و بر آن
لوحها کتاب خدا نوشته شده و اگر کاغذی که از کهنه ساخته شده حامل
قرآن میتواند باشد ،سینه موسی و عیسی چگونه نمیتواند حامل قرآن باشد؟
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و از آن قرآنها کوچکتر فرمودهاند سینه مومنان و قلب مومنان است .چگونه
نه و حال آنکه قلب المومن عرش الرحمن وقتی قلب مومن عرش رحمن
باشد ،حامل قرآن هم میتواند بشود .میفرماید ماوسعنی ارضی و ال سمائی
ولکن وسعنی قلب عبدی المومن حدیث قدسی است که خدا میفرماید زمین
من گنجایش مرا نداشت ،آسمان من گنجایش مرا نداشت ولکن دل مومن
گنجایش مرا داشت .پس وقتی دل مومن به این وسعت باشد البته حامل قرآن
تواند بود .پس مومن هم جلوه قرآن است و قرآن است و در این عالم این
قرآنی که از کاغذ و مرکب ساخته شده ،این هم قرآن است و محترم است
واستخفاف کننده به این قرآن کافر است .کسی که به این قرآن استخفاف
کند و به نظر خواری به این قرآن نظر کند ،عرض کردم مرتد میشود .و
آنچه هم میخوانند مردم و سخنهایی که از دهانشان به قرآن بیرون میآید ،آن
هم یک صورت قرآن است .همه صورتهای قرآن است و همه کتاب محمد
است صلی اهلل علیه و آله و همان مومن و همان موسی و همان عیسی ،همه
کتاب محمدند که از آسمان بر محمد صلی اهلل علیه و آله نازل شده است و
تمامی این کتاب در فضائل علی بن ابیطالب است صلواتاهلل و سالمه علیه؛
هیچ نیست مگر فضل علی بن ابیطالب .آسمان کتاب فضل علی است ،زمین
کتاب فضل علی است ،مومن کتاب فضل علی است ،هر پیغمبری از پیغمبران
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کتاب فضل علی است ،جمیع ماکان و مایکون کتاب فضایل
علیبنابیطالباند صلواتاهلل و سالمه علیه.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه ششم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
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خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در ایام گذشته بجهت مقدمه در تفسیر این آیه شریفه قدری از فضایل قرآن
را عرض کردم .اگرچه فضایل قرآن از اندازه حوصله این خلق بیرون است و
این خلق نمیتوانند فضایل قرآن را چنانکه باید و شاید بفهمند و متحمل
بشوند ،پس همینقدرها که عرض شد در امثال چنین مجالس که عوام و
خواص شریکند کفایت میکند .شروع میکنیم بحولاهلل و قوته در تفسیر
این آیه شریفه که یک فقره از قرآن مجید است .اوال فارسی میکنیم این آیه
را تااینکه عوام و خواص در معنی ظاهر این آیه شریک بشوند.
این را دانسته باشید که تفسیر قرآن و معنی قرآن غیر از این است که لفظ
عربی را به فارسی بیاورند .این معنی قرآن نیست ،این عربی را به فارسی
کرده .نمیبینی اگر کتابی در علمی نوشته شده باشد به زبان ترکی ،همین
کتاب را به زبان فارسی ترجمه کنند علم آسان نمیشود .ترکی به فارسی
آمده است ،لکن علم به همان اشکال خود باقی است مگر کسی شرح آن
علم را کند و آن علم را واضح کند واال ترجمه زبانی به زبانی دیگر ،به
هیچوجه منالوجوه منفعت نمیبخشد ،علم آسانتر نمیشود .همه اینها زبانند،
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هر قومی به زبانی سخن میگوید .لکن علم آن چیزی است که در دل است
و آن چیزی که در دل است ترکی و فارسی و عربی برنمیدارد .آنچه بر زبان
است ترکی و فارسی و عربی برمیدارد واال اندرون ترکها همان مسأله علمی
است و اندرون عرب مسأله علمی است ،بر همان صفت؛ اندرون هندی هم
همان مسأله علمی است ،بر همان صفت؛ اندرون فارسها هم همان مسأله
علمی است ،بر همان صفت؛ در اندرون دل فرق نمیکند .عربی و فارسی در
زبان فرق میکند .پس ما هرگاه ترجمه کردیم این آیه را به زبان فارسی،
آنوقت شماها با عرب یکسان میشوید در دانستن آن .بعد هرکسی به قدر
علمش و به قدر فهمش و به قدر ذکاوتش از معنی آیه ،حاال دیگر مطلبها
بفهمد .واال عربی او را فارسی کردن ،این علم نیست و فخری نیست .پس
به همینطور فخر نکنند کسانی که زبان عربی را یادگرفتهاند و فارسی
میکنند آن را .چه فخری است زبان عربی دانستن؟ زبان عرب اگر فخر بود
پس بایستی قاطرچیهای عرب و شتردارهای عرب افخر بنیآدم باشند و حال
آنکه هیچ فهمی هم ندارند .زبان عربی دانستن هیچ دخلی به ایمان ندارد،
زبان عربی دانستن دخلی به عزت و شرف کسی ندارد .پس کمالی نیست
که قومی عمری صرف میکنند در عربی یادگرفتن ،عمری تلف میکنند که
زبان عربی یادبگیرند و چون یادگرفتند کبری میفروشند که ما عربی
یادگرفتهایم ،ما طالب علوم دینیه هستیم .حاال عربی یادگرفتی ،عربی چه
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کرده به تو؟ بر ایمان تو چه افزوده؟ عربی هم یادگرفتی آخر چه شد؟ همین
شد که قال یعنی گفت یقول میگوید .قاطرچیهای عرب هم که این را راه
میبرند و هیچ فخری و شرفی هم ندارند و عجم بعد از زحمت بسیار که
عمری را صرف کند پنجاه سال درس بخواند و عربی یادبگیرد آخر مثل آن
قاطرچی عرب یادندارد و راه نمیبرد و به آن فصاحت و خوبی که آن قاطرچی
عرب عربی میداند ،این نمیداند و آن نکات که او میفهمد این نمیفهمد.
چنانکه عرب هم که پنجاه سال فارسی بخواند ،همسر یک قاطرچی عجم
فارسی یادنمیگیرد و آن نکاتی که در زبان فارسی است نمیفهمد پس فخری
در زبان نیست ،اینها زبان است .فخر در علم است ،شرف در علم است که
آن حقیقت مسأله و حقیقت علم را کسی بداند .پس معذور نیستید شما که
بگویید عربی نمیدانیم ،به فارسی تحصیل علم کنید .مگر علم در عربی
است؟ علم هیچ دخلی به عربی و ترکی و فارسی ندارد .علم چیزی است که
از او تعبیر میآورند در فرنگستان به زبان فرنگی و از او تعبیر میآورند در
ترکستان به زبان ترکی ،و از او تعبیر میآورند در عربستان به زبان عربی ،و
تعبیر میآورند فارسیان به زبان فارسی .پس معذور نیستید شما در طلب علم
که ما مال نیستیم ،ما عربی نمیدانیم .عربی دانستن دخلی به علم ندارد .اگر
بگویید فهم نداریم ،میگویم چطور فهم ندارید و حال آنکه در امور دنیا
چنان دقیقید و موشکافی میکنید که دیگران آنقدر فهم در امور دنیا ندارند.
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پس من نمیدانم چطور سری است که در امور دنیا اینهمه فهم دارید و
شعور دارید و در امر آخرت فهم ندارید .خیر فهم دارید ،شعور دارید.
بگویید کار نمیکنیم ،تحصیل علم نمیکنیم و حال آنکه رسول خدا صلی
اهلل علیه و آله فرمود طلب العلم فریضه علی کل مسلم یعنی هرکس پا به
دایره اسالم گذارده ،طلب علم برای او واجب است چنانکه سایر فرایض
واجب است .مپندار که طلب علم ادنای فرایض است ،واهلل طلب علم از نماز
واجبتر است ،از روزه واجبتر است ،از حج و خمس و زکوه واجبتر است.
زیرا که تو به علم ،خدا را توحید میکنی .به علم ،تو نبی را میشناسی .تو به
علم ،حدود نماز خود را میدانی .تو به علم ،حدود روزه و زکوه و خمس و
حج و جهاد خود را میدانی .اگر علم نباشد که جهل است و در جهل ،خدا
شناخته نمیشود .به جهل نبی و امام شناخته نمیشوند و حدود و شرایع و
احکام دانسته نمیشود .پس بدانید که علم اعظم واجبات و فرایض خداوند
عالم است که نازل شده از آسمان .فریضهای برای بنیآدم به عظمت این علم
نازل نشده .ببینید که چقدر کوتاهی میکنند در این فریضه و تعجب
اینجاست که با وجود اینکه این فریضه به این عظمت است ،مردم آن را ترک
میکنند و در تحصیل این فریضه کوتاهی میکنند .قومی قومی را عادل
میشمرند و حال آنکه در این فریضه کوتاهی کردهاند و استخفاف به این
فریضه کردهاند .ببین اگر کسی به نماز استخفاف کند و آن را خوار شمرد
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حال او چه خواهد بود؟ کسی که نماز را خوار شمارد و استخفاف به آن
کند ،کافر میشود .پس ببین کسی که طلب علم نکند و به طلب علم
استخفاف کند حال او چه خواهد بود؟ البته ترک این فریضه و خوارشمردن
آن اعظم است از ترک نماز و خوارشمردن آن .از این جهت رسول خدا صلی
اهلل علیه و آله فرمودند طلب العلم فریضه علی کل مسلم طلب کردن علم
دین فریضه است بر هر مسلمانی ،بلکه جمیع فرایض تعطیل و تقصیر و
شکستگی برمیدارد و طلب علم تقصیر و شکستگی برنمیدارد .و مقصودم
از این تقصیر و شکستگی این است که هر فریضه را میتوان کوتاهش کرد
و او را شکست .ببینید نمازی که فریضه است وقتی سفر کردی دورکعتش
ساقط میشود .در هنگام خوف ،رکوع و سجودش ساقط میشود .خوف
زیادتر شد ،در هنگام جنگ ،به چهار تکبیر اقتصار باید کرد .و همچنین
روزه را در سفر باید ترک کرد و هکذا حج را با عدم استطاعت ترک باید
کرد و غیرمستطیع حجی بر او واجب نیست و هکذا در جهاد ،عاجز و بیمار
و کور و غیرقادر جهادی بر او واجب نیست .و هکذا در خمس و زکوه،
اگر مال کسی به حد نصاب نرسیده خمس و زکوه بر او واجب نیست لکن
در طلب علم استثناء نکرده کسی را رسول خدا صلی اهلل علیه و آله  .بلکه
مکرر فرموده طلب العلم فریضه علی کل مسلم هرکس پا به دایره اسالم
گذارده طلب علم بر او واجب و فریضه است که دیگر تقصیر برنمیدارد.
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هرچیزی وقتی دارد ،روزه وقتی دارد ماه مبارک باید روزه گرفت ،نماز وقتی
دارد پنج وقت دارد ،حج وقتی دارد و آن وقتی است که شخص مستطیع
میشود و از منزل خودش تا چهار پنج روز به عید قربان و دهم ذیحجه باید
خود را به مکه برساند و در آن دو سه روز مناسک را بجاآورد ،و هکذا جهاد
در فصل بخصوصی است ولکن در تحصیل علم وقتی نیست .فرمودند طلب
العلم فریضه علی کل حال یعنی طلب علم واجب است در هر حالی زیرا که
در هر حالی و در هر آنی که تحصیل علم نکرده در آن وقت جاهل است و
به جهل ،خدا شناخته نمیشود .به جهل ،پیغمبر شناخته نمیشود ،به جهل،
اسالم برپا نمیشود .این را دانسته باشید که جمیع دنیا تاریک است مگر
جایی که روشنایی باشد .آیا میتوان در این شبهه کرد که جمیع دنیا تاریک
است مگر جایی که روشنایی است؟ این شبههبردار نیست .وقتی امر چنین
است ،پس جمیع عالم جهل است مگر جایی که علم باشد .اگر علم را از
دنیا برداشتی باقی میماند جهالت .پس جمیع خرابیهای معاش و معاد مردم
و جمیع خرابیهای سلوک و رفتار مردم و جمیع خرابیهای بدن و دین و دنیای
مردم همه از جهل و نادانی مردم است .هیچ چیز در ملک خدا خراب نمیشود
مگر از جهالت .پس معلوم شد جمیع دنیا جهل است مگر موضعی که در آن
علم پیدا شود .پس در جمیع دنیا خرابی است مگر مواضعی که علم آنجا
باشد ،آنجا صالح است و در جاهای دیگر فساد است .آنها علم نیست ،جهل
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است و از جهل ،صالح برنمیخیزد خرابی و فساد برمیخیزد .میخواهی
تجربه کنی یک ساعت را بده دست کسی که جاهل است در علم
ساعتسازی ،خرابش میکند .نمیتواند اصالحش بکند ،افسادش میکند؛
کذلک علم در سایر موجودات .پس طلب علم از جمله فرایض شد و صالح
دین و دنیا و آخرت شد و اعظم فرایض دین شد .پس برشما باد به طلب علم،
پس مگویید راه ما دور است یا نزدیک زیرا که فرمودند اطلبواالعلم ولو
بالصین طلب علم کنید اگرچه باید به چین رفت .اگر طوری باشد که در
اینجا یافت نشود علم ،باید رفت به چین و طلب علم کرد .آن چینی که
معروف است که غریبه را راه نمیدهند ،تو اگر صد هزار حیله باید بکنی که
داخل چین بشوی ،واجب است بر تو که آن کار را بکنی و داخل چین بشوی
و علم را طلب بکنی و آن را فرابگیری؛ این بر تو واجب است .و عرض
کردم که علم در عربی و فارسی نیست ،اینها زبان است .اگر چنین بود باید
در عرب هیچ جاهل یافت نشود ،همه باید عالم باشند و حال آنکه هیچ
مزیتی ندارد عرب بر عجم .زبان عربی یادگرفتن علم نیست ،علم را باید
تحصیل کرد .پس جمیع عالم را عرض کردم جهل است مگر جایی که علم
باشد و علم یافت نمیشود مگر در معدن علم و این مسلمی است که طال در
هیچ جای عالم نیست مگر هرجا که معدن طال باشد .علم هم یافت نمیشود
مگر هرجا که معدن علم باشد .بلی اگر از معدن بیرون بردهاند ،در جاهای
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دیگر هم یافت میشود لکن جاهای دیگر که هست عاریهای است که از
اینجا بردهاند و معدن علم ،علمایند .اصل مسأله را میخواهیم بفهمیم ،شکی
در این نیست که معدن علم علما هستند .پس علم نیست مگر در نزد عالم.
بعد از آنی که چنین شد ،حاال طلب علم که فریضه است ،حاال آیا انسان باید
از جهال طلب کند علم را یا از علما؟ معلوم است از علما باید طلب کرد.
حاال که باید از علما طلب کرد ،آیا باید به نزد علما بروند و طلب کنند یا
نه؟ نرفته که نمیتوان طلب کرد .پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که اول
واجبات رفتن پیش عالم است ،باید پیش علما رفت و علم تحصیل کرد .پس
رفتن واجب و تحصیل علم کردن واجب و عمل کردن به آن واجب .چیز
عجیبی است ،حکایت غریبی است ،شماها باید اهتمام کنید و طلب علم
کنید و الحمدهلل رب العالمین شماها زیادتر از سایر مردم طلب علم میکنید
و شماها داناتر و بیناتر شدهاید به برکات ائمه طاهرین علیهم السالم از بس
شنیدهاید .این را هم عرض کنم ،میخواهم ببینم اصل علم چه چیز است؟
بیاییم بشکافیم .ماها خودمان نمیدانیم لکن آلمحمد علیهم السالم میدانند
و ایشان فرمودند العلم نور یقذفه اهلل فی قلب من یحب علم نوری است که
خدا در دل هرکس که دوست میدارد آن را میاندازد .حاال که علم ،نور
است پس جهل ،ظلمت است .پس مواضع جهل مواضع ظلمت و تاریکی
است و مواضع علم مواضع نور و روشنایی است .از این جهت فرمودند العلم
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نور علم نور است .حاال که نور شد منیری میخواهد که این نور از پیش منیر
جدا شود مثل آنکه نور چراغ از چراغ جدا میشود و مثل آنکه نور آفتاب از
آفتاب جدا میشود .پس نور علم از حیز او که عالم است جدا میشود ،پس
هرکس متوجه آن عالم شد و رو به سوی آن عالم کرد ،علم از برای او حاصل
میشود و اگر کسی متوجه آن عالم نشد و رو به سوی او نکرد ،علم از برای
او حاصل نخواهد شد پس دانستید که علم نور است و باید به نزد منیر آن
رفت .حاال بشکافیم مسأله را ببینیم آیا غیر محمد و آلمحمد علیهم السالم
در ملک خدا نوری هست؟ وقتی میشکافیم مسأله را میبینیم خداوند در
قرآن ،پیغمبر خود را سراج منیر نامیده؛ میفرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا
و نذیرا و داعیا الی اهلل باذنه و سراجا منیرا پس پیغمبر سراج منیر است بطور
اطالق سراج منیر عرصه امکان است و سراج منیر جمیع ماسویاهلل است.
پس نوری برای کسی نیست مگر نوری که از محمد و آلمحمد علیهم السالم
جدا شده باشد و علم نور است و ظلمت جهل است .پس نیست علمی در
ملک خدا مگر علم آلمحمد علیهم السالم  .از آلمحمد که گذشتی ،جمیع
ماسوی برضاللتند و برجهالتند و اصل جهلند و اصل ظلمتند .پس آنچه از
دشمنان ایشان سرمیزند علم نیست ،جهل است .علم آن است که از محمد
و آلمحمد علیهم السالم حاصل میشود .آیا نمیبینی خدا در قرآن میفرماید
انما یخشیاهلل من عباده العلماء این است و غیر از این نیست که میترسند از
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خدا علما .یعنی غیر عالم از خدا نمیترسد ،عالم از خدا میترسد .در دعا
میخوانی لیس لمن لمیخشک علم ای خدا ،برای کسی که از تو نمیترسد
علمی نیست .باز در دعای دیگر میخوانی ال علم اال خشیتک ای خداعلمی
نیست مگر ترس از تو پس علم آن است که سبب خشیت از خداوند عالم
بشود و شک نیست که علوم اعدا سبب خشیت از خدا نمیشود .علمهای
سایر مردم سبب ترس از خدا نمیشود ،پس اینها علم نیست؛ و علم نیست
مگر آنچه از آلمحمد علیهم السالم رسیده باشد .پس هرکس نقل کند از
محمد و آلمحمد علیهم السالم آن علم است و هرکس نقل کند از دیگران،
علم نیست .هرگز علم خدا در پیش حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی پیدا
نمیشود .هرگز علم خدا در پیش فرنگی و یهودی و مجوسی پیدا نمیشود،
و آنچه اینها دارند واهلل علم نیست ،ابدا حاصل ندارد.
چون سخن به اینجا رسید یک کلمه عرض کنم که الزم است .چه بسیار
مردم در این زمان در این بالد ،بعد از آنی که این صنایع عجیبه را از فرنگی
دیدند که تا حال در اسالم نبوده و پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه اظهار
نکرده ،در میان اسالم تا حال نبوده و این صنایع عجیبه را فرنگیان کردهاند،
در نظر ایشان بسیار عجیب نمود و مانند معجز قرار دادند برای آنها و در
قلب خود گفتند که انبیا نیاوردند این صنایع عجیبه را پس همانا اینها داناترند
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از انبیا .اگرنه چرا انبیا این صنایع را نیاوردند؟ و این شبهه شده در ذهن آنها
و در آن ضمن قلبهاشان بسا آنکه فرنگیان را اعلم از پیغمبر دانستهاند ولکن
بواسطه سطوت اسالم نتوانستهاند به زبان جاری کنند ،لکن از فحوای
کالمشان ظاهر میشود که فرنگیان را اعلم از پیغمبر خیال کردهاند.
سر اینها را عرض کنم .اول بیاییم ببینیم پیغمبر یعنی چه؟ اصل این مسأله را
ببینیم این دنیا یعنی چه؟ و این دنیا را برای چه آفریده و که آفریده؟ خالقی
دارد این دنیا یا ندارد؟ البته خالقی دارد .حاال که این دنیا را آفریده آیا به لغو
آفریده یا به حکمت آفریده؟ اگر بگوید به لغو آفریده که فیالفور کافر
میشود ،المحاله میگوید به حکمت آفریده .اگر به حکمت آفریده که برای
فایدهای آفریده ،حاال بیاییم ببینیم آن فایده چیست ،محل اعتنا هست یا
نیست؟ آیا این ملک به این عظمت را و این آفتاب و ماه و ستارگان را و این
بر و بحر را و این طول مدت را که آفریده ،و این همه نعمایی و آالیی که
آفریده برای خوردن و تغوط کردن و مردن و خاک شدن آفریده؟ برای همین
آفریده که بخورند و تغوط کنند ،کسب کنند ،باز تحصیل اطعمه بکنند و
بخورند و تغوط کنند تا آخر بمیرند و خاک بشوند؟ حاشا و کال این فایده
نیست ،هیچ فایده ندارد .اینها را بیندازد توی یکدیگر و اینها شر و شوری
بکنند ،برسرهم بکوبند و تحاسد و تباغی و تعدی بریکدیگر بکنند .همین
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بخورند و تغوط بکنند ،همین و بس .آخر هم بمیرند و خاک بشوند و باز
قومی دیگر را بیافریند ،آنها هم بزنند به کله هم و آنها هم شری و شوری
کنند و این سر توی آخور آن بکند ،آن سر توی آخور این بکند ،این مال آن
را برباید و بخورد و آن مال این رابرباید و بخورد ،آخر هم بیفتند و بمیرند و
خاک شوند .و همچنین قومی دیگر به همین دستور .برای همین این خلق را
آفریده؟ حاشا که برای این کار آفریده باشد .خدا میفرماید ولقد علمتم
النشأه االولی فلوال تذکرون شما که دیدید این عالم دنیا را ،چرا متذکر
آخرت نمیشوید؟ پس بدانید این عالم را خدا برای امری عظیم در آخرت
آفریده و از پس این عالم ،جنتی است و ناری است نیکان به جنت باید بروند
و بدان به جهنم باید بروند .مهمل نگذارده خداوند این عالم را ،برای فضله
پختن نیافریده .آیا جمیع آسمان و زمین را برای همین آفریده که منتهای هم
این دنیا و حاصل آن این باشد که هی از سوراخ باال جاکنند و از سوراخ پایین
بیرون کنند پس نیست مگر برای آخرت و مگر برای تحصیل جنت و مگر
برای نعمتهای جاویدان و آن حیات ابدی .پس پیغمبران را این خدا فرستاده،
پادشاه نیستند که به غلبه پادشاه شده باشند .ایشان را خدا فرستاده که خلق
را دعوت به سوی دین خدا کنند و دعوت به سوی جنات نعیم بکنند .پیغمبر
برای این آمده که خلق را به اطاعت بدارد ،خلق را از معصیت بازدارد؛ پس
پیغمبران برای این آمدهاند .نیامدهاند برای اینکه چرخ کرباسبافی یاد مردم
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بدهند ،نیامدهاند دنیای مردم را تعمیر کنند حاال فرض کن چرخ هم درست
کردند و یاد تو هم دادند و پول هم گیر تو آمد و خوردی و تغوط هم کردی،
چطور شد؟ پیغمبر برای این نیامده ،بلکه برای امور حاصلدار آمده ،برای
فایده حاصلدار آمده ،برای فایده دیگر آمدهاند نه از برای امور دنیا و تسهیل
امور دنیا .و چون برای آخرت آمدهاند ،هرچه تو را مشغول میکند از آخرت،
تو را نهی از آن میکنند و هرچه تو را رو به خدا میکند و زاهد در دنیا و
راغب در آخرت میکند ،باید تو را به آن امر کرده باشند؛ و اگر غیر از این
بکنند حکیم نیستند .پس پیغمبران صلواتاهلل و سالمه علیهم آنچه از عالم به
کار آخرت میآمد و توشه آخرت میشد مردم را باید به آن بدارند و به آن امر
کرده باشند و هرچه مانع از توجه به آخرت است و مانع از تحصیل جنت و
دار جزاست ،مردم را باید از آن منع کنند .پس نیامدهاند پیغمبران این
حیلههای فرنگیان را یاد مردم بدهند ،این تدبیرهای پوچ باطل که هر روزی
کلکی درآورند که نگاه کن ببین این چطور زرد زرد میزند ،این چطور
سرخ سرخ میزند ،این چطور همچو صدایی میدهد .بیابرویم تماشاخانه
آنجا یک درختی کشیده که چطور است .خوب ،حاال نگاه کردی زرد زرد
هم زد ،سرخ سرخ هم زد ،تو هم دیدی ،تماشاخانه هم رفتی ،آنجا هم یک
درختی کشیده بودند و تو هم دیدی ،اینها همه را تماشا کردی ،چطور شد؟
عمری تلف کردی به غفلت و بیحاصل .به اینطور روزم را شام کردم و
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شام هیچ ندارم ابدا ،از دنیا واشدهام ،از آخرت واشدهام شما این را بدانید که
آن پادشاه که این کلک را درآورده از برای منافع خود درآورده .آنهایی که
مشعول این کارها میشوند و این چیزها را طالب میشوند از حماقت
خودشان است واال آن مردکه این کلک را درآورده که به این میخواهد
جمعی احمق را تسخیر کند پولی از آنها درآورد .حاال چرا ما آن احمق باشیم
که مغرور به این اوضاع بشویم حاصل این اوضاع چیست؟ اینکه از این
بابت .پس پیغمبران از این جهت اینگونه صنایع را از مردم پنهان کردند و
منع از آنها کردند ،نه اینکه جاهل به اینها بودند بلکه صالح خلق در اینها
نبود؛ اینکه یک راه.
وجه دیگری که این علوم را پنهان کردهاند عرض کنم واهلل صالح خلق به
هیچوجه نیست که برای آنها چرخی درست کنند که روزی هزار من پنبه
بریسد .اصل خلقت بنیآدم خلقتی است که برای صنعت موضوع شده .این
انگشتها و این دست و پنجه به اینطور ،معلوم است برای صنعت آفریده شده
و این انسان اگر مشغول به کسب نباشد البد است از هرزهروی ،البد است
از هرزهگردی ،البد است از هرزهگویی ،البد است از غفلت؛ غفلت که آمد
اشتغال به معاصی میآید .اوالد سالطین چرا معصیت بیش از همه کس
میکنند؟ بجهت این است که کسب و شغل ندارند ،مهاری به سرشان زده
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نشده ،افتادهاند توی دنیا ،نان مفت دارند میخورند و مرتکب معاصی
میشوند .بنیآدم همینکه کسب ندارد و بیکار است ،حکما عاصی میشود
و این مردم که برسرهم سر کوچهها مینشینند و پاهاشان را روی هم
میاندازند و تخمه میشکنند و بنامیکنند یکتا فحشی به این دادن و یکتا
هرزه به آن گفتن ،یک نامربوطی گفتن ،همه از بیکاری است .اینها که شکار
میروند بیکارند ،اینها که تازی نگاهمیدارند بیکارند .شب مطالعه ندارد،
شراب میخورد ،کاری دیگر ندارد ،کسب ندارد ،میرود جندهبازی میکند.
کاری که ندارد معطل است ،شیطان یک حکمی به او میکند ،کار ندارد
البد به معاصی میافتد.
پس خداوند عالم برای بنیآدم کسب قرار داده ،حاال یک سلطانی بیاید
چرخی درست کند که روزی هزار من پنبه بریسد ،میبینی دههزار نفر
بیکسب شدهاند ،مشغول معاصی شدهاند و هکذا سایر تسهیالتی که
قراردادهاند .خداوند عالم خواسته است که این مردکه این قدمهای کوچک
را بردارد تا ده روز به یزد برسد ،خواسته خری بیست من بار بردارد تااینکه
جمع کثیری مشغول باشند ،معطل باشند .حاال یک اسبابی درست کنند که
چند روز راه را به یک ساعت بروند ،جمیع این مردم از چاروادار و بارکش
و جمع کثیری دیگر باید از کار بیکار بشوند .و چون بیکار شدند آنوقت به
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معاصی میپردازند؛ پس اگر همچو اسبابی درست کنند صالح مردم نیست
این مردم باید نان شبشان را به زحمتروز پیدا کنند تا دیگر فرصت معصیت
نداشته باشند .مهاری است این کسب که برسر این مردم زده .پس پیغمبران
اینگونه کسبها یاد مردم ندادند ،راهآهن درست نکردند ،چرخ درست
نکردند تا به دست خود این مردم کار کنند و همه کار کنند و همه گرفتار
باشند تااینکه معصیت نکنند واال معصیت میکردند .پس بدان که تدبیر
پیغمبران درست است ،جمیع مفاسدی که در ملک پیدا میشود همه از این
است که مردم بیکارند ،هرگاه مشغول باشند و گرفتار کسب و کار باشند
فساد نخواهند کرد .باری ،برویم برسر مسأله.
مسأله این بود که اینها علم نیست ،علم آن است که از محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهم اجمعین بروز کرده ،علم آن است که سبب ترس از خدا
میشود واال علم هندسه و علم نجوم و علم هیأت و علم رمل و این علمها
که فرنگیان درآوردهاند علم نظامپیاده و امثال اینها ،اینها سبب ترس از خدا
نمیشود و سبب خوف نمیشود پس علمی نیست مگر آنچه عظمت خدا را
برای تو مکشوف کند ،علمی نیست مگر آنچه جاللت پیغمبر را برای تو
واضح کند ،علمی نیست مگر آنچه جالل و عظمت و کمال خدا را برای تو
آشکار کند ،علمی نیست مگر آنچه اخالص و محبت تو را به امیرمومنان و
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ائمه طاهرین زیاد کند ،علمی نیست مگر آنچه عظمت جنت و نار را برای
تو آشکار کند ،علمی نیست مگر آنچه تو را راغب به آخرت و زاهد در دنیا
کند علم نیست مگر در نزد پیغمبران ،علم نیست مگر در نزد مومنانی که
منقطعند به سوی پیغمبران .علم همان است که میفرماید ال علم اال خشیتک
علم نیست مگر ترس از تو ،آن علم است .آنهای دیگر هیچ علم نیست .پس
علم و خشیت در کتاب خداست و در سنت رسول است.
حاال از جمله آیات کتاب این آیه مبارکهای است که تازه شروع کردهایم.
اگرچه یک سال است شروع کردهایم ولکن در این ایام ،خدا خواسته
انشاءاهلل از تفسیر این آیه عرض شود .پس یکی از آیههای کتاب این است
که میفرماید ماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون معنی فارسیش این است که
میفرماید من خلق نکردم جن و انس را مگر از برای اینکه مرا پرستش کنند،
عبادت کنند .بعد میفرماید ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون من از
ایشان جیره و مواجبی نمیخواهم .خدا میفرماید خلق بنیآدم و جنها نه از
برای این است که به من رزقی بدهند و جیره و مواجبی به من بدهند و ماارید
انیطعمون نمیخواهم ایشان به من اطعام کنند ،به من صدقه بدهند ،طعامی
بدهند ،به من لقمه نانی بدهند چنانکه اطعام مساکین میکنند .من از برای
این نیافریدم جن و انس را بلکه اناهلل هوالرزاق ذوالقوه المتین خداوند عالم
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او است رزاق و او است صاحب قوت و قدرت .او را حاجتی به خلق نیست.
شما را برای عبادت آفریدهام نه از برای نفعرسانیدن به خودم آفریدهام .معقول
نیست و برای این نیست که برای نفع به خودم آفریده باشم.
در این آیه کلمهای است و در آن نکتهای است که بر سایر مفسران مخفی
مانده است و از آنها پنهان است و آن این است که میفرماید ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون و در بسیاری از جاهای قرآن جن را مقدم بر انس داشته.
سر مقدم داشتن جن در اینجا این است که جن خساستش بیشتر از انس است
و خسیستر و دنیتر است و پستتر از انسان است و شخص پستتر را که
برای کاری درست کردهاند واجب نیست که شخص بهتر را هم برای آن
کار درست کرده باشند؛ وانگهی آن پستتر برای بندگی که هست .حاال
میفرماید من خلق نکردم جن را بلکه انس را هم که جاللتشان بیشتر است
و علمشان بیشتر است ،کمالشان بیشتر است اینها هیچیک را نیافریدهام مگر
برای بندگی .جن که معلوم است که برای عبادت خلق شده است ،میفرماید
بلکه انس را هم نیافریدم مگر برای عبادت .پس بجهتی که انس اشرف است،
موخر داشته؛ میفرماید جن را ،بلکه انس را هم که اشرف از جن است
نیافریدم مگر از برای پرستش که مرا پرستش کنند .این ترجمه فارسی این آیه
است .حاال شما و عرب در معنی این آیه و در ترجمهاش مساوی شدید و
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حاال دیگر عرب بر شما فضلی ندارد و شما نقصانی از آنها ندارید .دیگر
هرچه بکند ذهن شما و هرچه علم شما در این مقام باالتر رود.
پس بحول و قوه خداوند شروع میکنیم در تفسیر این آیه شریفه و از علومی
که خداوند به این ناچیز انعام کرده در تفسیر این آیه برای شما عرض میکنم.
پس عرض میکنم ازجمله مسائلی که برای معنی این آیه و دانستن این آیه
واجب است این است که اول کلمه کلمه این آیه را شرح کنیم .همچو معنی
کلمه کلمه را بگوییم که هرچیزی چگونه است و هرچیزی چه معنیها دارد.
پس اوال کلمات را عرض میکنم.
حاال خداوند اوال میفرماید ماخلقت معنی خلق را عرض کنم که خلق چه
معنی دارد ،چطور است ،کیفیت این خلق چیست ،اسباب این خلق چیست؟
اینکه شنیدهاید که میفرماید «من خلق نکردم» خلق ،یعنی چه؟ چه معنی
دارد؟ اوال دانسته باشید که خداوند عالم جل شأنه به یگانگی خود قدیم
است و ازلی و پاینده خداوند عالم تنها و یگانه و قدیم بود و ازلی و هیچکس
با او نبوده و هیچکس با او نخواهد بود .از برای ذات مقدس او ابتدایی نیست
و از برای ذات مقدس او انتهایی نیست ،و خداوند عالم بود و هیچ مخلوقی
نبود ،ابدا هیچ نبود .این خدای یگانه خواست که خلقی خلق کند ،این خدای
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یگانه خواست خلقی را از عدم به وجود آورد و از نیستی به هستی آورد خلقی
را .و این را بدان که این خلق به خداوند عالم برپا هستند ،مپندارید که
ساختن خدا خلق را مثل ساختن بناست بنا را که این بنا آمد و این بنا را
ساخت و آن بنا رفت از پی کار خود یا مرد یا فانی شد و این بنا برحال خود
باقی است .خدا هم که این عالم را ساخت فیالمثل حاال دیگر اگر خدا
نباشد ،این ابنیه همینطور باقی خواهد ماند .حاشا و کال که چنین باشد بلکه
نسبت خلق به خداوند عالم ،نسبت به مشیت خداوند عالم مثل نور چراغ
است از چراغ و مثل نسبت نور آفتاب است به آفتاب .اگر آفتاب نباشد جمیع
انوار ،یک آن تمام میشود و اگر آفتاب باشد انوار برپا و برقرار است .خلق
نسبت به خدا چنیناند که اگر عنایت خدا نباشد جمیع خلق به عرصه عدم
خواهند رفت که گویا ذکری از ایشان نبوده ابدا نه اینکه خداوند این ابنیه را
ساخت و آنجا گذارد و حاال مثل کوزه چندی که کوزهگر ساخته و دست
خود را از آن کوزه برداشته و کوزه برحال خود باقی است .بلکه مثل صدای
تو است نسبت به تو که تا صدای تو از دهان تو بیرون میآید و تو صدا میدهی
صدا هست و همینکه صدا را نگاه داری هیچ صدا نیست ،چرا که نیست
میشود و فانی میشود .و هکذا مثل حرکت تو به دست تو که اگر دست
خود را حرکت بدهی حرکت میکند و اگر حرکت ندهی ،دست ساکن است
و حرکتی برای او نیست مطلقا همچنین خداوند عالم اگر مشیت خود را از
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خلق بگیرد و عنایت خود را از خلق بردارد ،جمیع هزار هزار عالم فانی
میشود مثل اطاق نورانی که چراغ را از آن بیرون ببری که جمیع آن ظلمت
خالص میشود .اینطورید شماها در نزد خداوند عالم نه آنکه از برای شما
استمساکی و وجودی و هستیی هست که شماها هم یک چیزی هستید،
اگرچه خدا عنایت خود را از شماها بردارد؛ حاشا و کال .پس نسبت خلق به
خداوند عالم مثل نسبت نور است به منیر ولکن این را دانسته باشید که ذات
خداوند عالم منیر نمیشود ذات خداوند عالم آن پناه خلق که باید مردم به او
بسته باشند نمیشود .بلکه خداوند به قدرت کامله خود ،اول وجودی که
آفرید وجود پاک محمد بود صلواتاهلل و سالمه علیه وآله که آن وجود مقدس
محبت خداست ،آن وجود مقدس محبوب خداست ،آن وجود مقدس امر
خداست و حکم خداست و جمیع کاینات نسبت به آن وجود مقدس مانند
پرتو چراغند نسبت به چراغ .جمیع کاینات نسبت به آن وجود مقدس مثل
صدای صدادهندهاند نسبت به صاحب صدا .یعنی اگر صدادهنده دهان خود
را برهم گذارد و صدا ندهد ،صدا از عالم تمام میشود .واهلل اگر محمد و
آلمحمد صلواتاهلل علیهم لب از امداد خالیق ببندند و خطاب کن را حبس
کنند از عالم ،جمیع ماسویاهلل معدوم میشوند و باقی نمیماند در ملک
چیزی .بلکه فانی میشوند بالتمام و جمیع ماسوی نسبت به آن وجود مقدس
صلواتاهلل و سالمه علیه وآله عرض کردم به منزله نور چراغ است از چراغ.
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بمحضی که دست پیش چراغ بداری و حجابی میان چراغ و سایر خانه قرار
بدهی ،جمیع انوار از این خانه تمام میشوند .همچنین اگر محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهم عنایت خود را از این خلق بردارند جمیع کاینات فانی
میشوند .پس جمیع کاینات طفیل وجود محمد و آلمحمدند صلواتاهلل
علیهم و مثل سایه هستند از برای وجود مقدس او یا مانند نور آفتابند نسبت
به آفتاب .پس این بزرگواران را خداوند عالم از عدم به وجود آورد و ایشان
را خداوند امر خود و حکم خود قرار داد و به اجماع مسلمانان ،به اتفاق کل
مسلمانان ایشانند اول ماخلقاهلل که هیچ پیشیگیرندهای بر ایشان پیشی
نگرفته ،هیچ برتری جویندهای برایشان برتری نجسته .این را شیعه و سنی
همه قبول دارند و به این اقرار دارند .درویشها توی کوچهها و بازارها
میگویند پیغمبر بهتر موجودات است ،سرور کاینات است ،این داخل
مسلمیات اسالم است .پس ایشان اول ماخلقاهللاند ،سنیها در گلدستهها فریاد
میکنند «السالم علی اول ماخلقاهلل» و سنیها اقرار دارند این را که پیغمبر
اول ماخلقاهلل است و در این شبههای نیست در اسالم .پس او است آن چراغ
منیری که خداوند او را در عرصه امکان روشن کرده و او است امر خدا و
حکم خدا و جمیع ماسوی نور مقدس پیغمبرند و شعاع آن بزرگوارند.

صفحه | 133

اگر بگویی پیغمبر را چگونه خدا آفرید ،اینجا برای تو بیانی واضح کنم تا
مسأله را خوب بفهمی .میگویم جمیع مردم به پیغمبر هدایت جستند ،پیغمبر
صلی اهلل علیه و آله چطور شد هدایت یافت؟ کی او را هدایت کرد؟ اگر
میگویی خدا خود پیغمبر را هدایت کرد و سایر مردم را پیغمبر هدایت کرد،
عرض میکنم خدا پیغمبر را خلق کرد بیواسطه کسی ،او را از عدم به وجود
آورد بیواسطه و بدون کیفیت پیدا شد؛ بعد جمیع کاینات را بواسطه پیغمبر
آفرید .آفتاب را خداوند بنفسه آفرید ،بعد جمیع روزگار را به آفتاب روشن
کرد و این مطلب مثلهای بسیار دارد .مثال آنچه در دنیا تر است به آب تر
است ،دیگر آب به چهچیز تر است؟ آب خودش اصل تری است .آب به
چیزی دیگر تر نیست .همچنین آنچه در دنیا چرب میشود به روغن چرب
میشود اما روغن به ذات خود چرب است و خود او چربی است ،نباید به
چیزی دیگر او را چرب کرد .و هکذا هرچه در دنیاست به نور روشن است،
حاال دیگر نور به چه چیز روشن است؟ به ذات خود روشن است ،نباید به
چیزی دیگر روشن شود .همچنین خلق خدا درجات دارند ،این خلق بواسطه
آن خلق پیدا شد آن خلق هم بواسطه خلق دیگری پیدا شد .آن بواسطه خلق
دیگر ،همچنین میرود سلسله وجود تا به خلق اول و خلق اول را دیگر
نمیتوانی بگویی آن بواسطه که خلق شده .مثل عامیانه عرض کنم؛ زید پسر
عمرو است ،عمرو پسر کیست؟ پسر بکر است .بکر پسر کیست؟ پسر خالد
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است و همچنین میشمری تا میرسی به حضرت آدم .حاال حضرت آدم پسر
کیست؟ پدرش که بود؟ حضرت آدم پدر نداشته ،حضرت آدم اول ماخلقاهلل
است .او اول کسی است که خدا به دست قدرت خود او را خلق کرده.
سلسله پدر و پسر اینجا منتهی میشود .حاال همچنین جمیع سلسله خلق منتهی
میشود به اول ماخلقاهلل .به اول ماخلقاهلل که رسید حاال او از چه پیدا شد؟
او از چیزی پیدا نشد ،او از خود ابتداء خلق شد ،او به ذات خود اول است
مثل آنکه همه چیزها به روغن چربند ،روغن به چه چیز چرب است؟ روغن
دیگر به خودش چرب است .همچنین جمیع کاینات منتهی میشوند به آن
اول ماخلقاهلل ،حاال آن اول ماخلقاهلل از کجا پیدا شد؟ آن از جایی پیدا نشده.
پس از اینجا بدان که محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم سابقی بر وجود
ایشان نیست این است که در زیارت جامعه میخوانی الیسبقه سابق و الیفوقه
فائق و الیلحقه الحق و الیطمع فی ادراکه طامع شما ای آلمحمد در جایی
هستید که هیچ پیشیگیرندهای بر شما پیشی نگرفته و هیچ برتریجویندهای
بر شما برتری نجسته و هیچ رسندهای به شما نرسیده ،هیچ طمعکنندهای
طمع ادراک مقام شما را نکرده .پس جمیع سلسله خلق منتهی به محمد است
صلی اهلل علیه و آله و او از جایی بیرون نیامده و بواسطه کسی پیدا نشده.
پس این است که فرمودند نحن اولالخلق و بواسطه او سایر خلق و اشیاء
موجود شدهاند که فرمودند نحن سبب خلق الخلق پس ایشانند سبباالسباب،
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ایشانند مبدء اسباب موجودات و المحاله این خلق ،اول میخواهد که به آن
منتهی شوند .ببین اعدادی که تو داری تا هرجا باشد ،صدهزارباشد ،جمیع
آن اعداد باید منتهی شود به آن عددی که نام او یک است .چنانکه جمیع
ذریه آدم منتهی میشوند به آدم علیه السالم همچنین جمیع مخلوقات منتهی
میشوند به محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم بجهت آنکه به اتفاق اهل
اسالم ،اول ماخلقاهلل ایشانند .پس اینکه میفرماید ماخلقت الجن واالنس اال
لیعبدون کیفیت خلقت به طور اختصار ـ که مناسب این مجلس باشد و بعد
از آن بیانهای طویل که عرض کردم و مجلس به طول نینجامد ـ این است که
خداوند ،اول وجود مقدس محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم را بنفسه آفرید
که دیگر هیچ سبب برای خلقت ایشان نبود .بعد بواسطه ایشان هزار هزار
عالم را آفرید .پس بگو؛
به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را
اگر نازی کند ازهم بپاشد جمله قالبها
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پس اگر محمد صلی اهلل علیه و آله چشم التفات از کاینات بردارد ،جمیع
کاینات پا به عرصه عدم خواهند گذاشت و هرگاه عنایت داشته باشد،
ماسوی موجود است ،و هرگاه عنایت را جزئی بردارد به قدر آن جزئی،
معدوم میشود و هرگاه عنایت کلی را برداشت به کلی معدوم میشود .پس
در جمیع امور متمسک به ایشان باشید و استمداد از ایشان کنید و بدانید که
آنچه ایشان اراده کنند همان اراده خداست میفرمایند نحن اذا شئنا شاءاهلل و
یریداهلل مانریده اگر ما بخواهیم خدا خواسته است ،و خدا میخواهد چون ما
بخواهیم .خدا در قرآن هم خبر داده از این مطلب و ماتشاون اال انیشاءاهلل
ای آلمحمد ،شما نمیخواهید مگر آنچه را که خدا خواسته .پس مشیت
ایشان مقرون به مشیت خداست و مشیت خدا مقرون به مشیت ایشان است.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه هفتم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
دیروز عرض کردم که برای تفسیر این آیه شریفه شروع میکنیم در شرح
کلمه کلمه این آیه تا حقیقت هر کلمه را بفهمیم ،بعدازآن ببینیم ترکیب این
کلمات چه میشود .بعد از آنی که اینها را به یکدیگر میچسبانیم ببینیم چه
از این میانه بیرون میآید .کلمه اول ماخلقت بود و خواستم کیفیت خلق را
به عرض شما برسانم و چون در آخر مجلس بود ،مطلب ناتمام ماند و هرچه
خدا خواسته باشد امروز عرض میشود.
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پس عرض میکنم برای معرفت این معنی و معنی این آیه مقدمهای اول عرض
کنم که این مقدمه در گوش شما باشد تا وقتی که خدا خواسته باشد .بلکه
بگویم تا آخر ماه ،بلکه بعد از این ماه هم تا هروقت که خدا بخواهد انشاءاهلل
آن مقدمه را فراموش مکنید و بنای دین و ایمان را بر این مقدمه بگذارید که
اگر از این مقدمه تجاوز کنید از اسالم بیرون میروید چه جای اینکه از ایمان
بیرون بروید و آن مقدمه این است که هرکس گمان کند که غیر از خداوند
عالم جل شأنه خالقی دیگر هست ،هرکس که اعتقاد کند که خالقی دیگر
غیر از خداوند عالم هست که او بطور استقالل ،خودش کارهای باشد ،یعنی
مستقال او خلق عالمها را کرده و او است خالق و خدا خالق نیست همچنین
کسی کافر است و از دین اسالم بیرون است و علیه لعنه اهلل والمالئکه والناس
اجمعین .مپندارید که معرفت آن است که انسان یک چیز خالف قاعدهای
بگوید یا فضیلت آن است که انسان یک چیزی خالف ظاهر اسالم بگوید،
چنین نیست .بلکه آن حقیقتی که از آن باالتر نیست ،باید موافق ظاهر اسالم
باشد ،موافق ظاهر ایمان باشد پس آن باطن ،باطن این ظاهر نیست اگر با این
ظاهر وفق ندارد و آن ظاهر ،ظاهر این باطن نیست اگر با این باطن وفق
ندارد .باطن به منزله جان است ظاهر به منزله تن است ،مناسبت مابین جان
و تن الزم است .روح انسانی در تن انسانی میگنجد نه در تن سگ و روح
سگ در تن سگ میگنجد نه در قالب انسانی .هر روحی مناسبت با بدن خود
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باید داشته باشد .ببین آن حیوان که سبع است و درنده است و روح او و
شهوت او مایل به درندگی و پارهکردن است ،اگر آن روح را در تن گوسفند
گذارند ،که این تن نه آن نیشهای پارهکننده را دارد نه آن چنگالهای درنده
را دارد .روح درنده با آن بدن گوسفند چه کند؟ با کدام نیش پاره کند؟ با
کدام چنگال بدرد؟ روح درنده آن بدن درنده را میخواهد آن نیشهای درنده
را میخواهد ،آن مچهای کلفت را میخواهد ،آن دهن گشاده را میخواهد.
همچه بدنی میخواهد تا بتواند به آن پاره کند و شکار با آن کند بدن گوسفند
به کار درنده نمیخورد .نجار میخواهد بتراشد و ببرد و سوراخ کند حاال
تو قلمدانی به دست او بدهی ،با این قلمدان چه بکند؟ بتراشد ،ببرد ،سوراخ
کند ،چه بکند با این قلمدان؟ این قلمدان آلت این کار نیست .همچنین بدن
گوسفند آلت آن روحی سبعی نیست .برای آن روح درنده که طالب درندگی
و صاحب شجاعت است و نمیترسد ،بدنی الزم است که از برای آن آالتی و
ادواتی مناسب این کار باشد و همچنین روح گوسفندی که طالب خوردن و
چریدن است ،برای او اسباب و آالتی مناسب است که با آن بخورد و بیاشامد
و بچرد و بیفتد .و روح انسانی چون انواع صنعتها را باید بکند ،دستها به او
داده ،این انگشتان را به او داده .ببین یکی را کوتاهتر کرده و باریکتر،
بجهت حاجتی که چنین باشد یکی را قدری بلندتر و درشتتر کرده ،بجهت
حاجتی که چنین باشد .یکی را بلندتر و قویتر کردهاند بجهت حاجتی که
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چنین باشد .بندها در آن قرار دادهاند تا با اینها بنویسد و با اینها صنایع بعمل
آورد .حاال اگر روح درنده را در بدن انسان گذارند ،آن آالت و ادوات دریدن
را ندارد .همچنین روح انسانی که کاتب است و خیاط است و نجار است
وصاحب صنایع غریبه عجیبه ،این را ببرند در بدن بز بگذارند ،با بدن بز،
انسان چه کار بکند؟ کتابت کند ،خیاطی کند؟ نمیشود .ببین خداوند حکیم
جل شأنه چگونه هر روحی را در بدن مناسب آن قرارداده از این جهت است
که صاحبان علم قیافه همینکه به بدن کسی نگاه میکنند ،از صورت این
بدن ،کیفیت روح او و نفس او را میفهمند .از باریکی و درازی و الغری و
چاقی و کلفتی و سفیدی و سیاهی و صورتهای اعضا و جوارح او ،از انگشتان
و صورت و دست و پای هرکسی حکم بر احوال روح او میکنند .مثال
انگشتان کشیده باریک دراز ،صاحب صنعت میشود .پس هر باطنی مناسب
ظاهر باید باشد.
گمان نکنید مسأله باطنی کسی بگوید که با ظاهر اسالم درست نیاید ،آن
باطن این باشد؛ حاشا .یااینکه مسائل ظاهری بگوید که با باطن درست
نیاید ،آن ظاهر این باشد؛ حاشا .این بدن ،بدن آن روح نیست و آن روح،
روح این بدن نه .این است که فرمودند چیزی که معنیش این است که ال
ظاهر اال بالباطن و ال باطن اال باالظاهر الظاهر والباطن مقرونان پس اگر
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کسی در مقام فضیلت بگوید که پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه وآله یا
امیرالمومنین صلواتاهلل علیه و ائمه طاهرین صلواتاهلل علیهم یا یکی دیگر
از خلق ،مستقلند در ایجاد کردن خالیق و خدا ایجاد نکرده و کسی دیگر
ایجاد میکند ،یا پیغمبر یا ائمه یا یکی دیگر از خلق ،هرکس چنین بگوید
علیه لعنه اهلل والمالئکه والناس اجمعین .بیزاری میجوییم به سوی خداوند
عالم از چنین کسی؛ و از دین او و مذهب او و طریقه او بیزاریم .نمیخواهیم
در دنیا بر آن طریقه باشیم و نمیخواهیم بر آن طریقه محشور باشیم؛ پس این
دین ما نیست .و همچنین هرکس گمان کند ـ اینی که میگویم «هرکس
گمان کند» بجهت این است که باطل را کسی یقین نمیکند ـ پس هرکس
چنین گمان کند و این را اعتقاد خود قرار بدهد که پیغمبر یا ائمه سالماهلل
علیهم اینها با خداوند عالم شریکند و خدا و اینها خلق را خلق کردهاند و
این شرکتشان به طور مشاع است ،یعنی خدا و پیغمبر صلی اهلل علیه و آله
همه در همه شریکند ،هرکس اینطور اعتقاد کند ،مشرک است به خدای
عز و جل و خلق خدا را با خدا شریک کرده؛ علیه لعنه اهلل والمالئکه والناس
اجمعین و چنین کسی کافر شده و نجس شده و مرتد شده و غالی و مشرک
شده و ما از او و دین او و مذهب او بیزاریم این دین حق نیست و نامربوط
است .و هرکس بگوید که خدا و پیغمبر یا ائمه طاهرین سالماهلل علیهم
بایکدیگر شریکند در خلق کردن ،لکن به طور تقسیم؛ مثال آخرت را خدا
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متکفل شده و دنیا را اینها یا برعکس ،یا مثال آسمان را خدا متکفل شده و
زمین را اینها یا برعکس ،یا خیرات و انوار را خدا متکفل شده و شرور را
اینها یا برعکس ،خالصه تقسیم بکند این مخلوقات را ،بعضی را بگویند خدا
آفریده بعضی را پیغمبر یا ائمه یا کسی دیگر از خلق ،همچنین کسی در این
امت به منزله گبر است و ثنوی مذهب است و کافر است و مشرک است به
خدای عزوجل بیزاریم از او و از دین او و مذهب او علیه لعنه اهلل والمالئکه
والناس اجمعین؛ پس این هم نامربوط است.
و همچنین هرکس گمان کرد یا این را اعتقاد خود قرار داد که پیغمبر یا ائمه
علیهم السالم یا خلقی دیگر وکیل است از جانب خدا در خلق نه مستقلند
و نه شریکند در خلق ولکن وکیلند از جانب خدا که خلق کنند آسمان و
زمین و مخلوقات را .مثال خدا پیغمبر خود را وکیل کرده یا امیرالمومنین را
وکیل کرده ـ چنانکه یکپاره احمقها میگویند امیرالمومنین وکیل کارخانه
خداست ـ هرکس اینطور بگوید و بگوید اینها کار میکنند و خدا کار
نمیکند ،مثل اینکه تو کسی را وکیل میکنی که برای تو بیع کند ،او میرود
بازار برای تو بیع میکند و تو در خانه خود نشستهای ،همچنین خدا بیکار
است و وکیل میکند پیغمبر و ائمه را و پیغمبر و ائمه مباشرند و خدا کاری
نمیکند ،همچنین کسی به منزله یهود این امت است و علیه لعنه اهلل و
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المالئکه والناس اجمعین مپندار که فضیلت این است که خدا پیغمبر و ائمه
را وکیل کرده ،فرموده شما بروید خلق کنید و رزق بدهید و بمیرانید و زنده
کنید ،من گوشهای بنشینم بیکار باشم یا جالل من مانع از این باشد که خود
بکنم .هرکس همچه بگوید یا همچه خیال کند ـ یعنی اعتقاد کند ،واال اگر
به خاطر او بگذرد و از آن بیزاری بجوید ضرری ندارد ـ .
همچنین هرکس اعتقاد کند و بگوید پیغمبر و ائمه علیهم السالم مستقل در
ایجاد نیستند ،شریک در ایجاد نیستند نه به طور مشاع نه به طور قسمت
شده ،و وکیل خدا هم نیستند که خدا آنها را وکیل کرده باشد در ایجاد و
خود بیکار نشسته باشد ولکن به اذن خداوند عالم میکنند آنچه را که
میکنند .خدا به ایشان اذن میدهد که خلق کنید ایشان هم خلق میکنند،
خدا به ایشان اذن میدهد که رزق بدهید ایشان هم رزق میدهند ،و ایشان به
اذن خدا زنده میکنند و میمیرانند چنانکه تو اذن میدهی به غالم خود که
این کار را تو بکن و غالم تو به اذن تو آن کار را میکند .وکیل ،باز یک
استقاللی دارد و اما غالم قادر بر چیزی نیست .هرگاه تو اذن دادی بر او که
بردار و بگذار و فالن و فالن کن و او هم بکند ،به اذن تو کرده .از پیش
خود نکرده است ،مستقل نیست در آن کار ،شریک تو نیست ،وکیل تو
نیست .بلکه آقا نشسته در خانه بیکار و غالم به اذن او کار میکند .هرکس
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بگوید ائمه طاهرین به اینطور به اذن خدا کار میکنند و خدا نمیکند و خدا
مباشر نیست ،همچنین کسی علیه لعنه اهلل والمالئکه والناس اجمعین این هم
به منزله یهود است که قالت الیهود یداهلل مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بماقالوا
بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء .پس این مذهب ،مذهب باطلی شد و
هرکس به این مذهب برود ما از او و از دین او و مذهب او بیزاریم نامربوطی
است گفته .و اما اگر کسی بگوید خداوند عالم جل شأنه وحده الشریک له
باستقالل خود و به مشیت و اذن و امر خود و به فعل خود و به دست خود
خداوند عالم جل شأنه خالق و رازق است و زندهکننده و میراننده است،
برای او شریکی نیست ،برای او وکیلی نیست ،برای او وزیری نیست ،برای
او شورکنندهای نیست به هیچوجه منالوجوه ،این کس مومن است حقا و ما
براین دینیم و این دین ماست حقا .و از خدا سوال میکنیم که ما را بر این
دین ثابت بدارد و بر این دین بمیراند و بر این دین محشور کند .این است
کالم محکمی که در گوش شما گفتم باید باشد .فضیلت آن نیست که
شخص ،غلو در دین خدا بکند و یک مزخرفی و نامربوطی بگوید .واهلل که
حاجت به غلو نیست و معذلک دین خدا چنان اسرار در او گذارده شده که
اگر مردم آنها را بدانند بسا آنکه دیوانه شوند و سر به بیابان گذارند و بسا
آنکه گوینده را کافر دانند و بسا آنکه او را بکشند و انکار کنند آنها را .و
اسرار در دین خدا زیاده از اینها است ولکن باوجود اینها نیست مگر مطابق
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با آنچه عرض کردم و نه این است که غلوی در دین خدا باشد .پس به
خاطرتان نرسد که بخواهید عارف بشوید ،عارف شدن و فضیلت ذکرکردن
این باشد که اینجا و آنجا بنشینید و هی آهی بکشید و بگویید علی خالق
است و علی رازق است و علی قاسماالرزاق است .نه ،اینها فضیلت نیست،
اینها معرفت نیست .باید سخن را به طوری که ایشان راضیند گفت ،به
طوری که ایشان برآنند بگویید .آیا نشنیدهای تو آن حدیث را که میفرماید
ادنی مرتبهای که انسان ناصب میشود ،ادنی مرتبهای که انسان مشرک
میشود این است که کسی به هسته خرما بگوید سنگریزه و این را دین خود
قرار بدهد و دوست بدارد هرکس آنطور بگوید و دشمن بدارد هرکس
خالف آن بگوید .همچو کسی در ادنی درجه نصب است و ناصب در ادنی
درجه کفر است و کافر در ادنی درجه شرک است و مشرک به خدا .وقتی
امر اینطور است چگونه خواهد بود حال محمد و آلمحمد علیهم السالم
اگر در ایشان غلو بکنید؟ پس در ایشان غلو نکنید و آنچه ایشان راضی نیستند
و نگفتهاند مگویید .مخالفین شما حق دارند ،میگویم حق دارند یعنی این
کلمه را راست میگویند بجهت آنکه یکپاره سخنهای بیمعنی از بعضی از
شماها میشنوند که آن سخنها را میبینی خالف ظاهر اسالم است و واقعا
هم درست نیست .مثل اینکه یک احمق برود جایی بنشیند پیش این و پیش
آن بگوید علی رازق خلق است؛ همچو کسی مشرک شده .بلکه اگر پیش
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من هم بگوید مشرک است ،پیش هرکس بگوید مشرک شده .حاال یا اینجا
یا آنجا یا تنها یا پیش کس دیگر ،وقتی این حرف را میزند ،او هم میگوید
تو کافر شدهای و دروغ نمیگوید .هرکس علی را رازق بداند کافر است،
همچنین هرکس علی را خالق بداند کافر است .بگوید علی خالق است ،علی
خلق را خلق کرده به طور استقالل یا به طور شراکت یا به طور وکالت یا به
طور اذن گرفتن علی را خالق بداند کافر است ،علیه لعنه اهلل و المالئکه و
الناس اجمعین .اگر بگذارند رفقا که مخالفین سخن از خود من بشنوند ،بر
من بحثی نمیتوانند بکنند ولکن یکپاره مطالب را کج میفهمید ،کج نقل
میکنید و زبان مخالف بر شما دراز میشود و میگویند اینها در دین خدا
غلو کردهاند و راست هم میگویند و حق هم دارند.
مثلی برای حقیقت این مطلب برای شما عرض کنم .از تو سوال میکنم که
این عینک بلوری که میگیری زیر آفتاب و میسوزاند پنبه را ،از تو سوال
میکنم برای من بیان کن که آیا در عینک هیچ حرارتی هست که این حرارت
عینک باشد؟ که ازبس داغ است و حرارت دارد پنبه را به حرارت خود
میسوزاند؛ حاشا و کال .آیا عینک مستقل در سوزانیدن است که میگوید
ای آفتاب میخواهی تو باش میخواهی مباش ،من میسوزانم؟ هرکس بگوید
عینک به طور استقالل پنبه را سوزانیده است و آفتاب نسوزانیده نامربوط گفته
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حرف نامربوطی زده و هرگاه کسی بگوید عینک با آفتاب شریک است،
نصف حرارت از آفتاب است و نصف حرارت از عینک ،نصف سوزانیدن از
آفتاب است و نصف قوت سوزانیدن از عینک است ،ببینیم همچو کسی
راست گفته یا دروغ؟ دروغ گفته ،بجهت آنکه عینک بسا آنکه دست
میگذاری میبینی یخ کرده ،هیچ حرارتی در عینک نیست ،چگونه شریک
است با آفتاب؟ پس شریک نیست یقینا اینهم غلط است و بدیهی است که
نامربوط است .آیا عینک وکیل آفتاب است به اینطور که آفتاب عینک را
وکیل خود کرده در سوزانیدن و خودش رفته در رختخواب مغرب خوابیده
و نمیسوزاند؟ همچو چیزی نیست ،حاشا و کال؛ این هم نامربوط است .و
آیا آفتاب اذن داده به عینک که تو بسوزان من خستهام نمیتوانم کاری بکنم،
یا خوابم میآید تو مأذونی از جانب من که پنبه را بسوزانی و عینک به اذن
آفتاب میسوزاند شک نیست که این هم نامربوط است .اگر کسی بگوید
آفتاب به تنهایی خود آفتاب به حرارت خود بسوزانی خود پنبه را میسوزاند،
او است سوزاننده این پنبه و او است صاحب حرارت و سوزانی و قوت،
نهایت حرارت خود را و قوت خود را و سوزانی خود را از عینک اظهار کرده
و این بلور را حجابی برای خود قرار داده؛ از پس این حجاب ،خود میسوزاند
پنبه را به تنهایی .هرکس چنین بگوید او راست گفته و او حق گفته .و
همچنین از تو میپرسم آیا اره مستقل است در بریدن و او بریده است این
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چوب را نه استاد نجار ،اره این را بریده؛ این نامربوط است .آیا اره با نجار
در بریدن این چوب با هم شریکند در بعضی از بریدن؟ حاشا و کال .یا شریک
است در همه بریدن؟ حاشا و کال؛ نامربوط است .آیا استاد نجار اره را وکیل
کرده که تو برو ببر و خودش خوابیده و اره خود به خود میبرد؟ حاشا و کال
که چنین باشد؛ این هم نامربوط است .آیا اره مأذون است از استاد نجار که
نجار اذن به او داده که میبرد چوب را؟ حاشا و کال .لکن تمام علم از برای
نجار است ،تمام حرکت قوت و بریدن برای نجار است ،تمام صنعت برای
نجار است وحده الشریک له ولکن او میکند با هر اسبابی که میخواهد.
نجار میکند با هر آلتی که صالح میداند .آلت را هم خود او ساخته ،خود او
مهیا کرده ،خود او است مسبب االسباب من غیر سبب .اول سبب را ساخته
بعد چیزها را با آن سبب ساخته چنانکه شخص کاتب ،اول مرکب را ساخته
و بعد با این مرکب مینویسد شخص صنعتکار اول آالت و اسباب میسازد،
چکش میسازد ،سندانی درست میکند ،انبری میسازد .اول برمیدارد
اسبابی میسازد ،بعد با این اسباب آنچه باید بکند میکند .حاال همچنین
خداوند عالم در این شک نیست که آنچه خواسته بکند ،از برای او اسبابی
قرار داده که با آن اسباب هر کاری که میخواهد بکند .دریا را میخواهد
به موج درآورد اسباب این کار را بادهای تند قرار داده ،باد را میوزاند ،دریا
را به موج میآورد میخواهد زمین را گرم کند آفتاب را مرتفع میکند به این
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سبب زمین را گرم میکند لکن رأیش قرار گرفته با اسباب گرم کند .خدا
میسوزاند لکن مشیت او قرار گرفته با آتش بسوزاند ،خدا میشکند لکن
مشیت او قرار گرفته که با سنگ بشکند ،خدا میبرد گردن را لکن با کارد.
هر کاری را با اسباب میکند ،اینست که فرمودند در حدیث ابیاهلل انیجری
االشیاء اال باسبابها خدا قرار نداده در حکمت خود چیزی را جاری بکند
مگر آنکه اول اسباب کار را مهیا میکند و بعد آن کار را اصالح میکند با
آن .ببین در این دنیا هیچکاری اصالح نمیشود مگر به اسباب .خداست
شفادهنده لکن با اسبابش که دواها باشد ،حکمت اقتضا کرده که با دوا شفا
دهد .نظرم میآید حدیثی ظن غالبم این است نبیی از انبیاء مریض شد و
عرض کرد به خدا که خدایا من دوا نمیخورم ،به طبیب رجوع نمیکنم ،تو
که مرا مریض کردهای تو شفا بده .وحی به او رسید که این نمیشود ،باید
از همان راهی که من قرار دادهام بروی به طبیب رجوع بکنی و دوا بخوری
و چاق شوی؛ امر همهجا همینطور است .ببین زرع را خدا خود زرع میکند
و لکن اسبابی آفریده ،گاوی خلق کرده ،آالت شخمی خلق کرده که زمین
را شخم میکنی ،تخمی آفریده که میپاشی ،آبی آفریده که آب را جاری
کنی ،آفتاب آفریده تربیت میکند و گیاه را میرویاند و گندم را سبز میکند
و میرساند و تو میخوری ،و خدا رازق است و خدا تو را روزی داده .پس
اینکه خدا کارها را با اسباب بکند منافاتی ندارد با اینکه خدا به یگانگی
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خود آنچه را که باید بکند میکند .حاال اگر این معنی را دانستی ،بگوئی باد
دریا را به موج درآورد ،یا بگوئی آتش دامن مرا سوخت ،غلط نگفتهای .و
لکن اگر بفهمی این سوزانیدن را خدا کرده مومنی و اگر چنان بدانی که آتش
به استقالل یا به شراکت یا به وکالت خود سوزانیده آنوقت مشرکی و
کافری.
بعد از آنیکه این مقدمات را دانستی و فهمیدی و گمانم این است که نهایت
وضوح را پیدا کرد و عوام و خواص همه بهره بردند ،حاال اعظم اسباب را
باید بشناسی .این هوا و باد اسباب شد از برای حرکت دریا و پریشان کردن
خاک ،و آفتاب سبب شد برای رویانیدن نباتات ،برای تربیت گیاهها .آب
سبب شد برای مددرسانیدن به این نباتات ،و هکذا هر چیزی سببی برای
کاری شد و باالتر از این سببهای جزئی یک سببی پیدا میشود که سبب ده
کار میشود .مثال وجود سلطان ،سبب امنیت والیت است ،سبب این هست
که بعضی بر بعضی طغیان نکنند ،سبب این هست که ارباب صنایع ترقی
کنند ،سبب این هست که علم دین در عالم منتشر شود و هکذا .میبینی
سبب است برای ده کار ،بیست کار .همچنین یک کسی را میبینی سبب
است برای اینکه نجاری از او بروز کند ،سبب این هم هست که زرگری از
او بروز کند ،همین شخص کتابت هم میکند سبب این کار هم هست ،مال
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هم هست سبب مالئی هم هست ،فقیه هم هست و هکذا .این سبب است
برای صد صنعت و صد صنعت راه میبرد .اسباب مختلف میشوند؛ یکپاره
چیزها سببهای کلی میشوند ،یکپاره چیزها سببهای جزئی میشوند به
اینطور که باالتر از سببهای جزئی سببهای کلی میشوند و باالتر از سببهای
کلی سببهای کلیتر ،و باالتر آنها سببهای کلیتر و هکذا باالتر و باالتر
میرود این اسباب تا منتهی میشود این اسباب به سبب اعظم .و سبب اعظم
آن اول ماخلقاهلل است که پیش از آن خلقی نباشد؛ نیست کسی که پیش از
آن خلق شده باشد .پس سبب جمیع اسباب ،و اعظم از جمیع اسباب وجود
مبارک اول ماخلقاهلل است صلواتاهلل و سالمه علیه این است که فرمودند
نحن سبب خلقالخلق و در زیارت ایشان میخوانی ما من شیء منا اال و انتم
له السبب و الیه السبیل .پس ایشانند سبب از برای جمیع ماسویاهلل و نیست
سببی دیگر باالتر از ایشان ،و نیست سببی کلیتر از ایشان؛ پس خداوند عالم
آنچه کرده با این سبب اعظم کرده .ببین آنچه اول درست میکنی بالسبب
باید آن را درست کنی .پس آن سبب اول بالسبب است و باقی سببها جمیعا
به سبب آن سبب اول درست شده .مثلی عرض کنم ،نجار جمیع آنچه
میسازد از چوب میسازد اما چوب را از چیزی دیگر نمیسازد .چوب چوب
است ،چوب را از چوبی دیگر نمیسازد .پس جمیع در و پنجره را قطعهای
از چوب برمیدارد و به آن شکل میسازد اما چوب را از چوب دیگر
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نمیسازد .چوبی ابتداء زراعت میکند و آنرا میبرد و به این شکلها میکند.
دیگر از چوب دیگری چوب را نساخته و سایر صنعتهای خود را از چوب
میکند .خدا میفرماید و من الماء کل شیء حی از آب هر زندهای آفریده
شده .میفرماید امام علیه السالم خدا نسب هر چیزی را به آب قرار داده و
نسب آب را به چیزی دیگر قرار نداده .آب را به چیز دیگری نیافریده و لکن
هر زندهای را به آب آفریده .حاال این آب سبب اعظم اول است برای خلق
زندگان ولکن آب را به چه سببی آفریده؟ سببی دیگر ندارد ،آب خودش آب
است .همچنین این سببها ،جمیع این سببها ،جمیع این اسباب و جمیع این
مسببات از وجود پاک محمد است صلی اهلل علیه و آله و از ائمه طاهرین
است صلواتاهلل علیهم اجمعین .اما خالق وحده ال شریک له خداوند عالم
است جل شأنه ،رازق خداوند عالم است وحده ال شریک له و زنده کننده
خداوند عالم است ،و میراننده خداوند عالم است وحده ال شریک له و لکن
خالقیت او و نور خالقیت او از عینک وجود محمدی به این طرف افتاده و
تا نور خالقیت خدا نیفتد در دل محمد صلی اهلل علیه و آله  ،تا در دل آن
بزرگوار نیفتد و از رخساره آن بزرگوار بیرون نتابد ،به هیچ مخلوقی تعلق
نخواهد گرفت .باید اول به او برسد بعد از او به سایر مخلوقات برسد .درست
ملتفت باشید چه عرض کردم ،شما یک دفعه میگویید این چاقوی قلمدان
من خوب میبرد ،این چاقوی قلمدان من بد میبرد .آیا چاقوی قلمدان خوب
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میبرد ،راست است یا دروغ است؟ معلوم است راست است و لکن چاقو
خودش برنده نیست .قوت و قدرت از تو است ،چاقو نه مستقل است در
بریدن ،نه شریک است در بریدن ،نه وکیل تو است .بلی اسباب کار است.
تو میبری ،با چاقو میبری و میگوئی چاقو خوب میبرد .نسبت بریدن را
به چاقو دادن ،به این معنی ایمان است؛ و اگر بگوئی خطا نیست .چنانکه
خداوند در کتاب خود اینگونه نسبتها به چیزها داده است و ائمه طاهرین
علیهم السالم در احادیث خود اینگونه نسبتها به چیزها دادهاند .فالن چیز
مثال صفرا را قطع میکند ،فالن چیز بلغم را کم میکند یا زیاد میکند .ائمه
که دیگر شرک بنا نیست بگویند ،پس آنچه میفرمایند حق است .حاال اگر
میفهمی چه میگوئی و میگوئی ،درست میگوئی و اگر نفهمیده میگوئی،
غلو در دین خدا کردهای .آیا چاقو سبب بریدن هست و میبرد و سبب اعظم
خلق نمیبرد؟ خدا میداند تعجب میکنم از این مردم که اگر بگوئی فلفل
خوردم مرا گرم کرد نمیپرسند به اذن خدا یا بیاذن خدا؛ به محضی که گفتی
علیبنابیطالب چنان کرد ،فیالفور برآشفته میشود میپرسد به اذن خدا یا
بیاذن خدا؟ در جواب او من عرض میکنم که این بیاذن خدا که تو میگویی
به اینطوریکه تو میگویی شرک است به خدا و من به آن دین متدین نمیتوانم
بشوم و آن را کفر میدانم یعنی خداوند قوه به او بدهد و خدا نکند و او بکند؛
این شرک است و این کفر است .پس آنی را که تو نهایت ایمان خود
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قراردادی ،آن شرک است .بلکه خدا وحده الشریک له کار میکند ،نهایت
اسباب کار او علی بن ابیطالب است و این چه حقدی است و این چه حسدی
است که راضیند فلفل سبب باشد برای گرم کردن مزاج و علی بن ابیطالب
صلواتاهلل علیه را اگر من بگویم جمیع مردم که حرارت بر ایشان غالب
میشود ،علی تسخین کرده ،راضی نمیشود و فیالفور میپرسد به اذن خدا
یا بیاذن خدا .همچنین رطوبتی که بر جمیع این خلق غالب میشود ،اگر
بگویم علی میکند ،آنگاه میبینی شاق است بر ایشان و اوقاتشان تلخ میشود
و توی دهنشان سیاه میشود ،رگهای گردنشان سیخ میشود و برافروخته
میشوند بطوری که آدم را میخواهند بدرند و بخورند .خوب چه شد فلفل
گرم است و تسخین میکند و بنفشه سرد است و تبرید میکند ،فلفل تجفیف
و خشکی میکند ،بنفشه تری و نرمی میکند و خداوند از ملک خود معزول
نشده؛ اگر اینطور باشد و خدا هم معزول نشده باشد ،چرا ائمه طاهرین
علیهم السالم اگر سبب باشند و جمیع تسخینی که در عالم میشود ایشان
کرده باشند ،عیب میکند؟ کجای دنیا عیب میکند و کفر کجا میشود
وقتی اینطور دانستی؟ چه میشود هیچ چیز در ملک خدا حرکت نکند مگر
به واسطه امیرالمومنین و ائمه طاهرین صلوات اهلل علیهم؟ خوب عبای تو به
واسطه تو حرکت میکند و تو آن را حرکت دادهای و خدا معزول نشده و
هیچ جا هم عیب نکرده ،اگر چنین است که عبای خودت را خودت حرکت
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میدهی و خدا معزول نیست و شریک با خداوند نشدهای ،چه میشود که در
جمیع هزار هزار عالم ،هیچ چیز از جای خود حرکت نکند مگر محرک او
علی بن ابیطالب باشد صلوات اهلل و سالمه علیه ،به کجای دنیا ضرر دارد؟
در زیارت ایشان که میخوانی بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن
ای آلمحمد ،به شما حرکت میکنند جمیع حرکتکنندگان و به شما
ساکنند جمیع ساکنشوندگان .پس آسمانهای دوار به واسطه ایشان حرکت
کنند و این زمینهای برقرار به واسطه ایشان مستقر شده باشند ،به کجای دنیا
ضرر دارد؟ آیا هیچ میدانی سبب این چیست که شاق است بر ایشان که به
واسطه امیرالمومنین آسمانها بگردد و زمینها برقرار باشد؟ این است که
امیرالمومنین را خیال میکنند همین جثهای که یک ذرع و نیم در نیم ذرع
است؛ امیرالمومنین همین جسم است .مردم از خود به غیر از جسم چیزی
دیگر نمیدانند .به یکی از مرشدین گفتم وجود چه چیز است؟ دست گذارد
به سر خود ،به سینه خود ،به شکم خود ،به دستهای خود ،به زانوهای خود
گفت این وجود من .وجود را همین جسم میدانند و به غیر از این جسم
چیزی دیگر نمیفهمند .وقتی فهم مردم این باشد که وجود را همین بدن
بدانند و وجود امیرالمومنین را همین یک ذرع و نیم قد در نیم ذرع پهنا
بدانند ،وقتی چنین شد ،تعجب میکنند از اینکه علی در همه جا هست یعنی
چه؟ به جهت اینکه به خیالش میرسد علی همین یک ذرع و نیم در نیم ذرع
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است و این نمیشود در هند هم باشد در کربال هم باشد در مدینه هم باشد،
در همه جا باشد؛ این معقول نیست و حاال انکار میکند و اگر بشناسد علی
را و بفهمد ،هرگز انکار این معنی را نخواهد کرد .پس از تو میپرسم که آیا
نه این است که جان تو پر کرده است تن تو را؟ در آن آنی که در سر تو جان
هست همان آن در پای تو جان هست ،در همان آن که از سر تو خبر دارد
در همان آن از پای تو خبر دارد .ببین اگر خاری به پای تو برود ،روح تو در
همان آن خبر میشود .در آن آنی که در دست راست تو است ،از دست چپ
تو خبردار است .پس روح تو در تن تو ،از همه جاش خبر دارد .چه تعجبی
است؟ روح تو در تن تو ،هم در سر تو است هم در پای تو است ،هم در
دست راست تو است هم در دست چپ تو است .وقتی که در سر تو است و
خار به پای تو میرود ،نباید سیر کند از سر تو و بیاید تا به پای تو و از پای
تو خبر شود .حاال اگر یک کسی باشد از این آدم بزرگتر باشد ـ مثال شتر و
فیل و کرگدن که بزرگتر است از این جثه ـ حاال آن روح شتر و فیل و
کرگدن ،آیا در سر او هست در هنگامی که در پای او هست؟ بلی هست.
آیا در همان هنگامی که آگاه است از سر او در همان هنگام آگاه هست از
پای او یا نه؟ البته آگاه است .اوال میپرسم که آیا این عالم زنده است یا
مرده؟ یک چیز دیگری میپرسم؛ یک شخصی در بیابانی دارد میآید ،حاال
یک کسی به این بگوید تو جان نداری و مردهای ،آیا این حرف معقول است؟
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جواب میگوید من چطور مردهام؟ این سر ،این دست ،این پا ،این راهرفتن،
این حرف زدن ،این سخنگفتن ،این چشم ،این گوش؛ من چطور مردهام؟
این حرف آدم دیوانه است .اگر بگویی تو همین تن خالی هستی و دیگر جان
نداری میگوید من چطور جان ندارم؟ این چشم ،این گوش ،این زبان ،این
حرف ،این معنی ،این صنعت ،این راه؛ چطور جان ندارم؟
حاال این عالم جان ندارد یا دارد؟ اگر میگویی جان ندارد که حکایت همان
مرد است و اگر عالم جان دارد که مقصود همین است .آخر عالم چطور
جان ندارد؟ حاال ده هزار سال است این عرش به یک اندازه دارد راه میرود،
ده هزار سال است این آفتاب حرکت میکند ،این ماه حرکت میکند،
ستارهها حرکت میکنند .نزدیک هم میآیند از هم دور میشوند ،باال میآیند
پایین میآیند .اگر عالم جان ندارد چطور باد حرکت میکند ،چطور
میایستد؛ دریا به موج میآید ،میایستد؛ زمین حرکت میکند ،میایستد؛
چهارفصل از پی یکدیگر میآیند ،گیاههای عجیب از زمین بیرون میآید،
گلهای رنگین از این زمین بیرون میآید ،جمادات عجیبه غریبه متولد
میشود ،اینهمه حیوانات در اینعالم بهعمل میآیند ،اینهمه انسان بعمل
میآیند .اگر در پس پرده جانی نیست ،انسان از کجا جان میآورد؟ اگر جانی
نیست ،این حیوانها از کجا زنده میشوند؟ این گیاهها چطور میرویند و نمو
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میکنند؟ پس عالم جان ندارد ،حرف نامربوطی است .حاال که جان دارد،
جان هرکسی در تن هرکسی است .جان این عالم هم در تن این عالم است
و زنده است و هرچیزی را به فصل خود و در وقت خود ،به اندازه خود و
هنگام ضرورت در این عالم میرساند و جاری میکند بطوری که جمیع
حکمای عالم حیران شدهاند از این باران به وقت آمدن و از این به اندازه
آمدن .شوخی نیست این حکمت ،آدم عاقل هوش از سرش میرود .شما
ببینید این آهو بزرگ میشود ،چرا باید دائم بزرگ نشود؟ آخر همینطور
بزرگ بشود و بشود تا اینکه به بزرگی شتری بشود و بشود الی ماشاءاهلل.
میبینی به یک اندازهای که رسید ،بزرگتر نمیشود .چرا این درختها ،هر
درختی به اندازهای که رسید دیگر بزرگتر نمیشود؟ پس اندازهای است برای
هر درختی .اگر همه بزرگ میشدند ،دیگر چیزها از هم ممتاز نمیشدند.
مثال اگر برگ توت بزرگ میشد و میشد تا عالم را پر میکرد ،و برگ بید
هم بزرگ میشد و میشد به همینطور ،حاال من چه میدانم کدام برگ بید
است کدام برگ توت است .اگر درخت چنار آمد و بزرگ شد و شد تا یک
شهر را گرفت ،بید هم همینطور بزرگ میشد ،حاال من چه میدانستم کدام
درخت چنار است و کدام درخت بید؟ و ببین چه اندازه قرار داده در حکمت
خود! در خلقت هر چیزی اندازهای است ،درخت را اندازهای است که تا
آنجا که آمد میایستد .هریکی شکلی دارد ،هیأتی دارد ،حاال باوجود اینهمه
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حکمت آیا باز عالم بیتدبیر است و بیمدبر است؟ آیا باز پس پرده چیزی
نیست؟ آیا باز جان ندارد نعوذباهلل؟ پس این عالم جان دارد ،همه جاش هم
جان دارد و حاال که جان دارد و همه جاش هم جان دارد ،چه شده که جان
عالم از تن خود خبر ندارد؟ پس جان عالم از یمین عالم و یسار عالم و باالی
عالم و پایین عالم ،باید از همه جاش خبر داشته باشد مثل جان تو که در تن
تو از همه جاش خبر دارد .حاال جان این عالم مخلوق خداست یا خود
خداست هرکس بگوید جان این عالم خود خداست کافر است ،که گفته
خدا جان مخلوق است و خالف ضرورت اسالم گفته .اگر برای این عالم
جانی است مخلوق ،آن مخلوق کیست؟ آیا پستتر از محمد است صلی اهلل
علیه و آله یا خود محمد است یا بهتر از محمد است؟ اگر میگوید که بهتر
از محمد است صلی اهلل علیه و آله که خالف ضرورت اسالم گفته؛ به
ضرورت اسالم بهتر از او و اشرف از او خدا خلقی خلق نکرده .اگر میگوید
آن جان پستتر از محمد است ،پس محمد جان جانان است که از جان عالم
باالتر است و اگر میگوید خود محمد است که محمد جان است و او جان
جهان است و اگر جان جهان است که کجا مانع است که حرکتدهنده این
تن او باشد و او حرکت دهد جمیع این عالم را .پس چرا انکار میکنی؟ پس
بهطور ایمان و برهان بگو که بکم سکنت السواکن و تحرکت المتحرکات
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پس بگو زمین را ایشان نگاه میدارند ،کوهها را ایشان ساکن کردهاند،
آسمانها را ایشان میگردانند ،زمین را ایشان برقرار دارند.
جابر رفت خدمت حضرت امام زینالعابدین علیه السالم و شکوه کرد
خدمت آن حضضرت که اهل مدینه سب میکنند شما را و انکار فضایل شما
میکنند و دوستان علی را دشمن میدارند؛ شکایت کرد .حضرت فرمودند
فردا بیا .فردا که آمد خدمت حضرت ،حضرت به امام محمد باقر فرمودند
برد در فالنجا و آن قوطی را بیاورحضرت امام محمد بافر رفتند و یک قوطی
آوردند ،فرمودند این قوطی را ببر باالی مسجد پیغمبر ،مسجد مدینه ،جابر
را هم فرمودند تو هم برو و تماشا کن .جابر رفت در خدمت حضرت امام
محمد باقر باالی بام مسجد ،سر حقه را گشادند و یک خیاطه زردی از توی
این حقه بیرون آوردند و سرش را دادند به جابر و فرمودند نگاهدار ،مبادا
حرکتش بدهی .آنوقت آن سر دیگر این را که در دست خودشان بود  -جابر
میگوید  -دیدیم کمی به قدر ذرهای این خیاطه را حرکت دادند .من عرض
کردم حاال از این چطور شد؟ فرمودند برو سر دیوار تماشا کن .آمد سر دیوار
دید در این مدینه زن و مرد جمیعا به فغان آمدهاند و زلزله شده و شورشی
افتاده در خانهها و بعضی از آنها خراب شده ،مردم به کوچه و بازار میدوند
و فریاد میکنند .یکی میگوید قیامت شد یکیمیگوید رجفه شد،
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یکیمیگوید هده شد ،یکیمیگوید این چه زلزلهای بود! داد و بیداد و فغان
است که از مدینه بلند است .فرمودند بیا پایین ،آمد پایین .فرمود سرش را
بگیر ،گرفت .آن خیاطه را حرکتی سختتر از حرکت اول دادند ،فرمودند
برو تماشا کن .جابر میگوید در این دفعه دیدم مخدرات و عروسان همه از
حجلهها بیرون دویدهاند توی کوچهها ،خانهها خراب شده ،بازارها خراب
شده ،همه شیون میکنند ،فریاد میکنند ،هرکسی یک چیزی میگوید .یکی
میگوید گفتم اینقدر معصیت نکنید اینها همه از معصیت است ،یکی
میگوید قیامت شد ،یکی میگوید هده شد ،یکی میگوید رجفه شد،
هرکسی یک حرفی میزند ،همه به اینطرف و آنطرف مضطربانه میدوند و
نمیدانند چه کنند تا آخر عقلشان به اینجا رسید که بیایید برویم دست به
دامان امام زینالعابدین بزنیم؛ و همه بر در خانه آن حضرت امدند به توبه و
الحاح و تضرع .پس بدانید که آن خیاطه را حرکت میدهند ایشان ،بکم
تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن پس باید دست به دامان ایشان زد و
باید مسألت کرد هر حاجتی را از ایشان .مال از جای خود حرکت نمیکند
پیش تو بیاید مگر به اذن ایشان ،از پیش تو جایی نمیرود مگر به اذن ایشان،
کشتی غرق نمیشود مگر به امر ایشان ،هیچ مالی منفعت نمیکند مگر به
امر ایشان ،رزق زیاد نمیشود مگر به امر ایشان .میفرماید مابین طلوعین ما
تقسیم میکنیم ارزاق خالیق را .آخر این نان از جای خود باید حرکت کند
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تا بیاید پیش تو ،اگر باید حرکت بکند که بکم تحرکت المتحرکات نان از
توی سفره تا پیش دهان تو باید حرکت بکند و بیاید بکم تحرکت
المتحرکات از توی دهان تو باید حرکت کند تا توی معده برود بکم تحرکت
المتحرکات باید حرکت کند تا هضضم شود ،جمیع حرکتی که در این عالم
میشود از جان این عالم و از جان جهان است و هرکس جان جهانی غیر از
این جان دارد ،برود پی جان خود ،برود پی جان جهان خود .اما ما که جان
جهانمان محمد است صلی اهلل علیه و آله و واهلل که امروز امام شماست جان
شما و جان جهان شما .همینطور که اگر جان در تن نباشد بدن میگندد و
فاسد میشود و به زبان کرمانی میشهلد و میپوسد و ازهم میریزدهمینطور
واهلل همه عالم هم جان دارد ،اگر جاندار نباشد همه این عالم ازهم خواهد
ریخت و خراب خواهد شد چنانکه در هنگام قیامت وقتی که تبدل االرض
غیراالرض والسموات آن روز که میخواهند این آسمان و زمین را تغییر و
تبدیل کنند ،وجود پاک محمد صلی اهلل علیه و آله را از زمین بلند میکنند و
چون جان از تن عالم رفت ،عالم میمیرد و دیگر حاس و محسوسی باقی
نمیماند ،شعور برای این عالم باقی نمیماند ،این عالم ازهم خواهد ریخت،
آسمان ازهم ریخته میشود ،زمین ازهم میپاشد و خدا بنیاد میکند زمینی
دیگر از نو و آسمانی دیگر از نو .و اینطور میشود بجهت آنکه این
بزرگواران عنایت خود را از این عالم برمیدارند .پس ایشانند جان جهان و
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امروز جان جهان ،امام زمان تو است صلواتاهلل و سالمه علیه .او است جان
جهان ،او خبردار است از جمیع عضو عضو تو .این جان خبر از همه اعضا
دارد ،از همه چشمها او نظر میکند و میبیند .مگو امام مرا کجا میبیند،
امام از توی چشمهای تو ،از توی حس تو ،از توی خیال تو ،تو را میبیند و
خبردار میشود .ببین اگر خار به پای تو برود ،جان تو از توی المسه تو از
توی پای تو چگونه خبردار میشود ،همینطور از جمیع ذره ذره اعضای تو،
از جمیع احوال تو امام مطلع است .پس از چشم تو میبیند ،از گوش تو
میشنود .الست اولی بکم من انفسکم قالوا باجمعهم بلی امام تو اولی است
به تو از جان تو ،اولی است به چشم تو از چشم توپس امام تو از چشم تو دارد
حاال تو را میبیند .امام از چشم من ،تو را دارد میبیند ،از چشم بینندگان تو
را میبیند ،از چشم مالئکه تو را میبیند ،از چشم جن تو را میبیند و مطلع
است از تو چنانکه در تاریکی تو از خودت مطلعی و در تاریکی حاجت به
چشم نداری و از خودت مطلعی و چون سخن تو از خودت ناشی میشود از
آن باخبر و آگاهی ،به همینطور امام تو صلواتاهلل علیه از جمیع ذره ذره این
عالم باخبر است و آگاه ،زیرا که سبب اعظم است .پس خلقی در این عالم
نیست مگراینکه ایشانند سبب اعظم او ،و رزقی در این عالم به کسی
نمیرسد مگر آنکه ایشانند سبب اعظم او ،و حیاتی و موتی در این عالم
نیست مگر آنکه ایشانند سبب اعظم او .پس دست به دامان ایشان بزنید و
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حاجات خود را از ایشان بخواهید که ایشان حاضرند و میشنوند .راوی
عرض کرد ما از شما دوریم و میخواهیم حاجات خود را به شما عرض
کنیم و دستمان به شما نمیرسد .فرمودند لبهای خود را برهم بزن ،ما
میشنویم حاجت تو راهمچنین حضرت امیر علیه السالم فرمودند به رمیله
که ما از احوال شما مطلعیم .عرض کرد از آنهایی که در مدینه هستند یا
آنهایی که دورند؟ فرمودند از همه شما ما خبر داریم ،ما مریض میشویم به
مرض شما .وقتی که شما مریض میشوید ،به مرض شماها ما مریض
میشویم .کار مومن به جایی میرسد که به هم و غم مومن ،امام مهموم و
مغموم میشود ،به مرض مومن امام مریض میشود ،به جمیع آنچه بر مومن
وارد میآید امام مطلع است .بجهت آنکه او است جان جهان و جان جانان.
خار به پای تو میرود ولکن به جان تو اثر میکند .همچنین جمیع آنچه به
این عالم اثر میکند به امام اثر میکند .پس تا میتوانید به ایشان متمسک
باشید ،تا میتوانید در همه جا ،در همه حال ایشان را حاضر و ناظر بدانید و
غلو در دین خدا مکنید و ایشان را مستقل مدانید جان که در تن تو هست آیا
هیچ خدا از خدایی خود معزول شده و جان تو مستقال کارهای تو را میکندیا
جان شریک است با خدا؟ حاشا و کال .خداست تدبیرکننده تن به جان.
همچنین خداست خالق محمد و آلمحمد و این ملک ،و خداست
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مستولیکننده محمد و آلمحمد بر این ملک ،و خداست تدبیرکننده در این
ملک به واسطه محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه هشتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
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خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
پیش از شروع کردن در تفسیر آیه دو سه کلمهای عرض کنم به جهت
مناسبت گفتند جمعی که نماز میکنند ،پیش از خبرکردن مکبر به رکوع
میروند یا به سجود میروند یا سر برمیدارند ،این درست نیست باید به نماز
اهتمام کرد .این نماز دیگر چیزی نیست که بازی باشد که من بخواهم به
این یک کسی را گول بکنم .که را گول میکنم؟ این نماز میان ماست و
میان خداوند عالم .این را بدانید که تا ظاهر این نماز درست نباشد تکلیف
ظاهری شما ساقط نمیشود ،و تا باطن این نماز درست نباشد تکلیف باطنی
شما ساقط نمیشود .خودم بعضی را دیدهام که با وجودیکه سنشان باالرفته،
هنوز رکوع و سجودشان را درست بجا نمیآورند .و خیلی قبیح است که
انسان چهلسال پنجاهسال شصت سال از سنش بگذرد و هنوز رکوع و سجود
نمازش را درست بجانیاورد پس باید انسان ملتفت باشد ،وقتی میایستد به
استقامت باید بایستد ،کمر او راست باشد .وقتی به رکوع میرود باید آرام
بگیرد تا آنکه ذکر خود را تمام کند ،وقتی سربرمیدارد باید به تمام بدن
راست بایستد نه آنکه یک خورده سرباال کند و فیالفور دومرتبه به سجده
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برود ،بلکه باید درست مستقیم بایستد تا کمر او راست شود؛ ولکن میبینم
بعضی را که هیچ اعتنا ندارند .باید سجود که میرود در حال سجود باید که
آرام بگیرد و هیچ حرکت نکند تا ذکر خود را تمام کند ،سر که برداشت
کمر خود را راست بگیرد و درست بنشیند بعد دومرتبه به سجود برود ،باز
در سجود آرام بگیرد تا ذکر میکند .یک پارهای را میبینم نماز که میکنند
مثل این مرغهایی که چنگ و منقار به زمین میزنند که دانه برچینند،
همینطور سر به زمین میزنند؛ این درست نیست .چون به سجده رود باید
در سجده آرام مبگیرد تا ذکر را تمام کند و چون سربردارد باز مستقیم شود
و آرام بنشیند و این نشستن را برای استراحت قرار دادهاند که استراحت بکند،
بعد دومرتبه برخیزد به رکعت دیگر مشغول شود .و در جماعت پیش از امام
تکبیر نمیتوان گفت ،بعد از آنی که امام تکبیر گفت و مکبر خبرداد ،آن
وقت باید تکبیر گفت .نمیتوان پیشتر به رکوع رفت ،حاال پیشتر هم به
رکوع رفتی حاصلش چه چیز است؟ چه فایدهای داد به تو تا سالم نگویند
که تو از نماز فارغ نمیشوی ،پس چه حاصل دارد برای تو اینکه پیشتر به
رکوع رفتی؟ و همچنین نمینوان پیشتر از امام به سجده رفت ،حاال پیشتر
هم به سجده رفتی چه شد؟ تا سالم نگویند که از نماز فارغ نمیشوی.
میفرمایند در حدیث انما جعل االمام لیوتم به فاذا رکع فارکعوا و اذا سجد
فاسجدوا یعنی امام را برای این قرار دادهاند که اقتدا به او کنند ،پس وقتی که
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رکوع کرد شما هم رکوع کنید و چون سجود کرد شما هم سجود کنید،
پیشتر نباید به رکوع بروی ،پیشتر نباید به سجود بروی و اگر که سهوا پیشتر
رفتی سربردار و دومرتبه بهمراهی او برو؛ این یک مطلب بود که میخواستم
عرض کنم.
یکی دیگر آنکه مظنه شما نشنیدهاید که همینکه مکبر «قد قامت الصلوه»
گفت و خبر کرد ،حرام است سخن بر اهل مسجد .امام فرمودهاند ،من
نمیگویم .نمیدانم چه خبر است؟ چرا اینقدر قیل و قال میکنند و حرف
میزنند؟ خدا میداند چنان قیل و قال است که از غلبه قال و قیل من حمد و
سورهام را نمیفهمم چه میخوانم .امام میفرماید کالم حرام است بر اهل
مسجد وقتی موذن «قد قامت الصلوه» گفت .پس انشاءاهلل بعد از «قد قامت
الصلوه» دیگر حرف زدن و قال و قیل را موقوف کنیم .برویم برسر تفسیر
آیه شریفه.
از جمله فقرات این آیه شریفه که بنای تفسیر آن را داشتیم یکی دیگر کلمه
جن و انس است که میفرماید ماخلقت الجن واالنس و جن و انس را شناختن
یک قدری مشکل است ،مثل همه علم حکمت ،همه چیزها را به طور
حقیقت فهمیدن مشکل است .اما اصل جن قومی بودند که خداوند عالم
جل شأنه پیش از آنکه حضرت آدم را بیافریند جن را خلق کرده بود و ملک
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زمین و روی زمین همه در دست جن بود و ایشان مدبر بودند در زمین و
سلطنت میکردند در زمین و عبادت خدا را میکردند در زمین .و آن جنیان
را خداوند عالم از آتش خلق کرده بود چنانکه شماها را از خاک آفریده
ولکن شما را که از خاک آفریده نه این است که هیچ آب داخل ندارید و هوا
داخل ندارید و آتش داخل ندارید ،همچو نیست .نمیبینی این بدن شما
حرارت دارد پس آتش دارد ،نمیبینی رطوبت دارد ،این بدن تر و تازه است،
پس آب داخل دارد .نفس میکشی معلوم است باد هم داخل دارد .خاک تنها
نیست ولکن خاک ،بر این سه تای دیگر غلبه دارد و جزء خاکی او بیشتر
است .از این جهت گفته میشود انسان را خدا از خاک آفریده واال خاک تنها
که هیچ آتش و هوا و آب داخل نداشته باشد نیست .پس خاک او غالب است
و چون خاک این بدن غالب است احکام خاک بر او غالب است .آیا نمیبینید
چون خاک او زیاده است از اجزاء دیگر فرود میآید رو به خاک؟ اگر در
میان هوا هم او را ببری ،بهمحضی که رهاش کردی فرود میآید و اگر هوای
او غالب بود باال میرفت .آیا نمیبینی اگر خیکی را پرباد کنی و ببری ته
دریا ،به محضی که رهاش کردی ،از آن ته دریا میآید باال روی آب میایستد
و داخل کره هوا میشود؟ بجهت اینست که هوای او غالب است.
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حاال جن را خداوند عالم از آتش آفریده لکن نه آنکه او را از آتش تنها آفریده
باشد ،بلکه آتش او غالب است بر باقی چیزهای دیگر .و آنچه من از احادیث
و سایر دلیلها فهمیدهام این است که جن را از آتش این دنیا که ما میبینیم
نیافریدهاند ،از این آتش آفریده نشده است .نه این است که جن را از این آتش
که ما میبینیم آفریده باشند بلکه از باطن این آتش و روح این آتش او را
آفریدهاند .اگر از این آتش او را آفریده بودند ،میبایستی اگر در خانهای جن
جمع شوند ،ده تا بیست تا جن که در یک خانه جمع شوند ،هوای خانه را
گرم کنند .بجهت آنکه این آتش هرجا که جمع میشود آنجا گرم میشود.
هیچ تفاوت نمیکند با انسان ،نمیبینی انسان اگر چند نفر از آنها در خانهای
جمع شوند ،آن خانه از جسم خاکی پر میشود و خاصیت خاکی در آن خانه
زیاد میشود؟ همچنین جن اگر از آتش این دنیا بود ،بایستی در جایی که جمع
میشوند آنجا را گرم کنند و آثار آتش آنجا پیدا شود و چنین نیست .بلکه از
باطن این آتش و روح این آتش خلق شدهاند .همچنین از آن باقی عناصر هم
که داخل دارند ،از باطن آنها داخل دارند ،از این ظاهر نیست.
پس اصل جنیان از روحانیانند ،از این عالم نیستند .کسی با این چشم ایشان
را ندیده و کسی با این چشم ایشان را نمیبیند مگر به اعجاز پیغمبری از
پیغمبران .مثل سلیمان که اعجاز کرد و جن و شیاطین را برای مردم اظهار
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کرد ،و مثل اینکه پیغمبر و امیرالمومنین و ائمه طاهرین :گاهی جن را نشان
مردم میدادند و مردم به اعجاز ائمه و پیغمبر میدیدند آنها را.اما اینها که
خیال میکنند دیدهاند ،با این چشم نیست .اگر چشم را برهم گذارند باز
میبینند .آنهایی که گاهی جن را دیدهاند تصدیق مرا میکنند .و اگر با این
چشم یک نفر جن را ببیند ،جمیع مردم باید جن را ببینند .آخر توی این اطاق
که ده بیست نفر آدم نشستهاند ،چشم یک نفری چیزی را دید چرا باقی دیگر
نمیبینند؟ من هم که این چشم را دارم ،چرا من نمیبینم؟ پس با این چشم
نیست و جنیان روحانیانند و از عالم روحانیانند و لطیفند .پیش از آنی که
خداوند حضرت آدم را بیافریند جن در روی زمین بودند و ملک زمین با
ایشان بود و در روی زمین عبادت خدا را میکردند تااینکه جنیان طغیان
کردند و بنای معصیت را گذاردند .خداوند عالم مالئکهای را به قتل ایشان
و اتالف ایشان فرستاد و مالئکه آمدند و تمام کردند آنها را که عاصی و
سرکش بودند و ازجمله آنها یکی این ابلیس لعین بود ،این شیطان بود .او را
اسیر کردند مالئکه و بردند او را به آسمانها .شیطان نه اینکه اسم این مرد
ملعون است ،اسم این حارث بود .شیطان لفظ عربی است فارسیش یعنی
«دور از رحمت خدا» و هرکس دور از حمت خداست این شیطان است.
شیطان دخلی به جن ندارد و نه اینکه از بابت جن بودن او را شیطان میگویند
بلکه از بابت دوربودن از رحمت خدا او را شیطان میگویند .بجهت آنکه
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هرکس دور از رحمت خدا شد و اعمال ناشایست کرد ،این شیطان میشود.
شیطان دخلی به جن ندارد ،از انس هم میشود باشد .خدا در قرآن میفرماید
شیاطین الجن واالنس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا شیاطین
انس هم هستند .پس هر انسانی که متمرد شد از خداوند عالم و تمرد از گفته
خدا کرد شیطان است .اگرچه از بنیآدم باشد شیطان است و مأیوس از
رحمت خدا و دور از رحمت خدا .پس اگرچه از بنیآدم باشد ظاهرا،
همینکه دور از رحمت خدا شد و تمرد کرد و متمرد شد شیطان است .و
این شیطان معروف یک نفری بود از جنیان متمرد شد ،شیطان شد؛ دخلی به
همه جن ندارد.
مثلی عرض کنم ،در میانه شما یک نفری از بلوچ یاغی بشود ،حاال اسم این
یاغی است و این یک نفر یاغی است دیگر طایفه این ،یاغی نیست .یاغی
اسم بلوچ نیست بلکه بلوچ اسم آن طایفه است .همچنین کرمانی یاغی
نیست ،آن یک نفر کرمانی که یاغی شد ،یاغی است .آن یک نفر یزدی که
یاغی شد ،یاغی است واال یزدی یاغی نیست .حاال همچنین شیطان و ابلیس
اسمی است مثل یاغی ،نه این است که این دخلی به جن داشته باشد واال اصل
این حارث نام از جنیان بود .حاال دیگر یاغی شده است اسمش را شیطان
گذاردهاند .حاال از این جهت هرکس هم که تمرد کرد از فرمان خدا ،اسمش
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شیطان میشود .همچنین هر طایفه حیواناتی که تمرد میکنند از فرمان خدا،
شیطان میشوند .جماداتی که تمرد میکنند از فرمان خدا آنها هم شیطان
میشوند .همه آنها شیاطینند و هریکی چون تمرد کردهاند مردم را وامیدارند
به معاصی و این کار هر شیطانی است .شیطان انس میآید کنار تو مینشیند
و میگوید دیشب یک شراب خیلی خوبی خوردیم ،چطور شراب خوبی بود،
چطور کیفی داشت ،چطور ما را از دنیا غافل کرد! بنا میکند خواندن و
زمزمه کردن تااینکه وامیدارد این را به شراب خوردن .این شیطان است
خورده خورده وامیدارد رفیق خود را به معاصی ،این میشود شیطان.
میگوید برو تو چقدر مردکه بیعرضهای هستی! خیلی بیکارهای! تو
ایستادهای تو را فحش بدهد! بزن توی کلهاش ،چه کن چه کن .یک مرتبه
میبینی یک فسادی برپا میکند .این شد شیطنت ،هیچ فرق نمیکند ،شیطان
است .هرکس هرکس را به معصیت وامیدارد ابلیس او است .هرکس
یاغیگری کرد ابلیس است .پس شیاطین دسته یاغیها هستند میخواهد
شیطان انس باشد ،میخواهد شیطان جن باشد ،میخواهد شیطان سنگ
باشد ،همه اینها شیطانند.
حاال بعد از آنی که اینها را دانستی معلوم است درجات شیاطین مختلف
میشود معلوم است که هرچه فهم و شعور کسی بیشتر شد ،او طریقه شیطنت
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و مکر را بهتر میداند و حیله بهتر میکند .یعنی در عالم شیطنت میگویم
بهترند واال هرچه بیشتر میداند بدتر است و هرچه شیطان خر باشد و نفهم
باشد ،صرفه دارد برای انسان .شیطان خر چطور مردم را گول میزند؟
خرخرانه یک شیطنتی میکند و یک چیزی میگوید؛ ولکن آن حیلهباز و
ناپاک مکار غدار ،چنان شیطنت میکند و نرمنرم تو را گول میکند یکدفعه
خبر میشوی میبینی تخته از زیرپای تو کشیده شد ،از مغز به زمین
میخوری؛ نفهمیدی این سر آب را از کجا برای تو پایین کرده .معلوم شد
مدار شیطنت به شعور و عقل است .حاال سنگ چه کار میتواند بکند؟ ترا
چگونه گول میزند نهایت سنگ خوشگلی است ،برق برق میزند ،صفایی
دارد ،دل ترا میبرد؛ همینقدر شیطان است .دیگر یاد تو نمیدهد فحش بده،
غیبت بکن .همینقدر برق میزند و صفایی دارد .گول این صفا را میخوری،
کار دیگر نمیکند.
غرض همینکه شیطان نافهم باشد صرفه انسان در آن است و نمیتواند انسان
را زیاد فاسد کند و هرچه فهم و شعور زیاد میشود ،ضرر او بیشتر است.
حاال ببین اگر یک کسی است که به هیچ وجه منالوجوه این کس از علم
نانوایی خبر ندارد ،آیا این میتواند مردم را در طریقه نانوایی گول بزند و
معاصی و تزویرات نانوایی را یاد مردم بدهد؟ البته نمیتواند ،نمیداند بگوید
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چه کار بکن نان سنگین بشود چه کار بکن ترازو سنگین بنماید ،آرد را چه
چیز داخلش بکن که سنگین بشود ،آتش را چه چیز بکند که سنگین بکند.
اگر علم نانوایی را داشته باشد چنان شیطنت میکند و آن نکتههای غل و
غش نانوایی را میداند که دیگر از آن باالتر نمیشود .پس معلوم است شعور
آن کار را باید داشته باشد تا شیطنت آن کار را بکند .همچنین اگر عطاری
نداند آن نکتههای شیطنت عطاران را کجا خواهد دانست؟ و آنچه من
فهمیدهام گویا اعظم شیاطین کسبه ،شیاطین عطاران باشند که از آنها باالتر
کم اتفاق میافتد در میان صنعتها ،یک صنعت اینهایی که شیاطین عطارانند
این است که قتل نفس میکنند ،به جای دوایی که میباید بدهند ،دوایی
میدهند که سمیت دارد .از بابت نادانی و نافهمی هر دوایی که باشد میدهد.
گاه است مال هم نیست ،نسخه را میگیرد و قاشق را دراز میکند و از این
و از آن و از آن ،هر دوایی که هست برمیدارد و میپیچد و میدهد .یک
دفعه میبینی سم داده برای آن بیمار و قتل نفس واقع شده .نه خیال کند
عطاری و بگوید من زهر را عمدا ندادهام ،بیماری که مزاج او حرارت دارد
تو دوای گرم به او دادهای ،برای او سم است .بیماری که سردی دارد تو
دوای سرد به او دادهای ،برای او سم است .پس تو او را کشتهای ،پس شریک
خون او شدهای به اینکه دوایی را نفهمیده دادهای .این یک شیطنت عطاران
که قتل نفس جمعی را میکنند ،دهتا و بیستتا و سیتا و چهلتا و پنجاهتا و
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صدتا و دویستتا ،مردم را همینطور کشتهاند .یکی دیگر از صنعت و
شیطنت عطاران اینکه مسلمانان را ناخوش میکنند به جهت آنکه دوای بدل
میدهند ،آن دوای اصلی را نمیدهد هر دوایی که اسم او را میداند برای آن
یک قالبی پیدا کرده و بدل میدهد .برای هر دوایی یک دوایی بدل آن را
جسته دارد .حتی آنکه خاکشیر را تخم دیگری عوضش میدهند ،از برای
هر چیزی بدلی درست کردهاند .هر علف سبزی را بدل هر علف سبزی
میدهند ،هر آبی را بدل هر عرقی میدهند ،عوض هر ریشهای ریشه چیز
دیگری میدهند ،بدل دوای کوهی دوای باغی میدهند به مردم و مردم را
مریض میکنند .این هم یک شیطنت عطاران است .شیطنت دیگر عطاران
اینکه دوایی که باید به وزن بدهند همینطور قاشق را دراز میکند و نکشیده
برمیدارد و میپیچد و میدهد .یکی دیگر آنکه چون دوا است ،اگر دو نخود
زیادتر یا کمتر بشود مریض کننده و کشنده خواهد بود و حاال اینها همینطور
میکنند .پس از این بابت هم یک معصیت دیگر میکنند .یکی آنکه هر
چیزی را یک بدل برایش درست کردهاند ،این هم یک معصیت دیگر .یکی
دیگر آنکه دوای تازه را باید بدهد ،دوای کهنه میدهد که مریض کننده
است ،این هم معصیت دیگر .یکی دیگر آنکه دوای پرخاک میدهند ،این
هم معصیت دیگر .خاک را به عوض دوا داده و به جای دوا خاک که
خوردنش حرام است داده ،آن را به بیمار میدهند و به گردن او است .یکی
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دیگر آنکه دروغ میگوید و گناه دروغ را هم دارد .پس معلوم شد که در
میان این کسبها و صنعتها گناه عطاران بسیار است ،گویا گناه آن از همه
کسبها بیشتر است چرا که اینها بازی با جان مسلمین میکنند بازی با مال
مسلمین میکنند .چه خانوادهها را که ویران نمیکنند ،چه فرزندان را که
یتیم نمیکنند ،چه زنان را که بیوه نمیکنند ،چه مالها را که تلف نمیکنند.
حاال سایر کسبه همان با مال مسلمین بازی میکنند دیگر کاری دست جان
مردم ندارند .اینها را گفتم که شما یادبگیرید واال من متفرقه حرف نمیزنم،
آنچه میگویم معنی دارد.
باری؛ پس شیاطینی که عطاری نمیدانند نمیتوانند در عطاری اغوا کنند
مگر آن شیطانی که آن نکات عطاری را بداند .ببین عقل که به این میرسد،
ریشهای طبابت کرده بودند برای کسی آن ریشه سیاه بود رفته بودند پیش
عطاری ،ریشه سفیدی را برداشته بود سیاه کرده بود و به جای آن دوا داده
بود .حاال این شیطنت را ،این نکته را که میداند به غیر از آن شیطانی که
عطاری بداند؟ و این دواها را اینطور داخل هم بکند و عوض هم بفروشد و
باعث خون مسلمانان بشود نعوذباهلل این خیلی معصیت است و از
معصیتهای بزرگ هم است و مردم غافلند از این و بحولاهلل و قوته که اینها
برکت هم نمیکنند .الحمدهلل یکتاشان حاجی نشدند ،یکتاشان کربالیی
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نشدند ،همیشه بر مصیبت و پریشانی هستند اال قلیلی ،نادری ،که خداوند
عالم اسبابی از برای آنها فراهم آورده برای امتحان دیگران که بگویند میشود
ما هم صاحب دولت بشویم و به این امتحان بشوند واال باقیشان همیشه در
عذابند .پس هرکس هر علمی را بداند همینکه متمرد شد شیطان میشود و
در آن علم میتواند اغوا بکند مردم را و اگر هیچ علمی نداشته باشد نمیتواند
کسی را اغوا بکند .یکتا االغ چه اغوایی میتواند بکند ولکن وقتی در فنی
استاد شد آن فن را به طور کمال یاد دارد ،میتواند اغوا بکند .متمرد که شد
شیطان است ،همینکه شیطان شد مردم را اغوا میکند و از این قراری که
عرض کردم کاملتر شیاطین آن شیطانی است که در دو علم اطالع دارد،
کاملتر از آن شیطانی است که در سه علم مهارت دارد ،کاملتر از آن شیطانی
است که در چهار علم مهارت دارد ،کاملتر آن است که که در جهاتی چند
بتواند مردم را گمراه کند .معلوم است شیطانی که مالرباست پستتر است
از شیطانی که ایمانرباست .حاال میخواهیم شیطان ایمانربا را بشناسیم تو
را به خدا قسم بگو ببینم شیطان ایمانربا چه کار باید بکند ،به چه قاعده
ایمان مردم را باید برباید؟ آیا باید بنای نانوایی بگذارد؟ شیطان نانوا چه
میکند؟ نهایتش کم میفروشد .که را به این گمراه کرده؟ چه کند،
پینهدوزی بکند؟ از شیطنتهای پینهدوزی نمیتوان مردم را گمراه کرد.
المحاله آن شیطان ایمانربا بنای علمی باید بگذارد ،در توی علوم هم هر
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باطلی مال شیطان است هر حقی مال رحمان است .پس شیطان ایمانربا همه
چیزش را باید درست بکند .حاال شکلش را مثل شکل علما باید بکند .مگو
شیطان خود را به شکل علما نمیکند ،خیر ،میکند .و حاال که میخواهد
خود را به شکل علما بسازد ،باید چه کند المحاله عمامه مولوی باید برسر
بگذارد ،عصای آبنوسی باید بردست بگیرد ،المحاله ردای نازک بردوش باید
بگیرد ،گامهای کوچک کوچک بردارد ،الحول و القوه اال باهلل بگوید،
صداش را همچو نازک و ضعیف بکند مثل صدای بیماری که ده سال بیماری
کشیده باشد ،از آن زیر کومه عمامه زیرچشمی نگاه کند ،سرش را درست
باال نکند ،همچو نازک نازک راه برود ،نازک نازک حرف بزند ،نازک
بپوشد ،نازک بخورد ،همهاش نازک باشد .از آن طرف هم بناگذارد به
ایمانربایی و حق را به باطل ممزوج کردن .باید طوری بکند که مردم گول
او را بخورند .اگر یک طوری راه رود که گول او را نخورند که استاد نیست
در شیطنت ،اگر نفهمد چطور گول بزند که او نهایت حماقت را دارد ،کسی
گولش را نمیخورد .ببین چه استادی در فن خود داشت ابیبکر ملعون که
در مقابل علیبنابیطالب ایستاد و امر را بر مردم مشتبه کرد بطوری که عقال
را گمراه کرد .این خیلی مهارت و استادی میخواهد که همچو کاری بکند.
پس بدان که آن اعظم اعظم اعظم شیاطین میباید انسی باشد و میباید عالم
باشد .در میان عالم انس هم باید دانا باشد ،باید صاحب علمی و زهدی و
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تقوای باطلی باشد .اگر در دنیا زاهد نباشد کار پیش نمیرود .باید خشت
بمالد ،باید گرسنگی بر خود بگذارد ،باید خشن بپوشد ،باید بیدارخوابی
بکشد ،نماز شب بکند ،باید گریه بکند آنقدر که همسایهها را به تنگ
بیاورد ،اینطور باید بکند تا گول او را بخورند واال خود به خود کسی گول
او را نمیخورد .پس باید خیلی مهارت داشته باشد و میدانم که شیاطین
خیلی با من دشمن میشوند بواسطه این حرفها ،بجهت آنکه من آن نکات
کارشان را بروز میدهم .پس آن شیطان باید در علم خود نهایت مهارت را
داشته باشد تا بتواند کار را از پیش ببرد .و باز بر شما واضح باشد که نباتات
از سنگهایی که هستند البته حیاتشان بیشتر است و اثرشان بیشتر است و شما
میدانید که حیوانات البته از نباتات حیاتشان بیشتر است و مناسبتشان به
انسان بیشتر و شیطنتشان عظیمتر است همچنین جن از حیوانات شعورشان
بیشتر است و علمشان در شیطنت از حیوانات بیشتر است .و همچنین
شیطنت شیطان انس از جن هزار مرتبه عظیمتر است ،مناسبتشان به انسان
بیشتر است ،بیشتر اغوا میکنند از این شیطان جنی حارث نام .خدا میفرماید
ان کید الشیطان کان ضعیفا شیطان جنی کیدش ضعیف است اما میفرماید
ان کیدکن عظیم انسان مناسبتش به انسان بیشتر است ،بهتر گول میزند .زنی
را کسی بخواهد گول بزند پیرهزالی را بفرستد گولش کند آسانتر است تا
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یک مردی را بفرستد به جهت آنکه همجنس است .طفلی با طفلی دیگر
مناسبتش بیشتر است ،با او بهتر رام میشود.
در زمان حضرت امیر زنی آمد خدمت آن حضرت بناکرد جزع کردن و گریه
و زاری کردن که طفلی داشتهام رفته برباالی بام و از روی بام آمده بر روی
ناودان ،اگر صدا کنم میترسم از آن باال پایین بیفتد نمیدانم چه کنم و
بناکرد جزع کردن و گریه و زاری کردن .حضرت فرمودند یک طفلی دیگر
را ببرند باالی آن بام بگذارند .طفلی را بردند باالی بام ،آنجا مشغول بازی
شد و آنجا بود .آن طفل که او را دید بناکرد آمدن تا آمد پیش آن طفل بر
روی بام .پس هرچیزی به جنس خود میل میکند ،کبوتر با کبوتر رام میشود
کالغ با کالغ رام میشود ،حیوان با حیوان رام میشود .ببین یک االغ سوار
هستی و میروی ،هزار شتر از این راه بگذرد هیچ روبرنمیگرداند ،هزار
اسب از این راه بگذرد هیچ روبرنمیگرداند و ملتفت نمیشود .همینطور
دارد میرود اما یک خر آدوری ماده که از دور پیدا میشود گوشهاش را تیز
میکند ،بنامیکند صدادادن .این چه مناسبت است؟ یک مناسبتی مابین اینها
میباید باشد .همچنین نمیتوانند سایر خلق ،انسان را مثل انسان گول بزنند
ممکن نیست .پس شیطان انس از جمیع شیاطین اعظم است و آن شیطان که
انسی است در شیطنت باید کار او به جایی رسیده باشد که در شیطنت
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خودش اعظم انس شده باشد .باید عالم باشد ،حکیم باشد ،باید علم الهی
داشته باشد ،باید فقاهت داشته باشد ،باید صاحب زهد و ورع و تقوی باشد،
صفاتی که مردم به آن مایلند داشته باشد تا بتواند مردم را گول کند ،گمراه
کند .پس،
ای بسا ابلیس آدمرو که هست
«بد نگفته» پس به هر دستی نباید داد دست

مردم همینطور گول سایر ابالسه را میخورند ،گول ابلیس اعظم را
میخورند و این شکل شکل ابلیس است .بگو ببینم خود را به شکل اعدا
درست کند بهتر گول میتواند بزند یااینکه به شکل اولیاء خدا خود را درست
کند؟ البته به شکل اولیا خود را بسازد بهتر میتواند گول بزند پس تو به شکل
نگاه مکن ،شکلی که ترا محبوب است میشود به آن شکل درآیند و تو را
گمراه کنند؛ پس مغرور به حسن شکل مشو .نه ،همینکه یکی را میبینی که
از سفیدی و شستگی عمامهاش برق میزند و عصا در دست دارد و عبا بر
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دوش و نازک نازک راه میرود ،حاال بگویی بهبه چه آقای خوبی است،
قربانش بروم .چرا قربانش بروی؟ قربان چه چیزش میروی؟ قربان عمامهاش
میروی؟ قربان تحتالحنکش میروی ،قربان رداش میروی ،قربان صداش
میروی ،قربان چه میروی؟ قربان که میروی؟ برای چه قربانش میروی؟
این را عرض کنم ،از شما میپرسم مگر باید شیاطین در جمیع امور خالف
کنند؟ مگر عمر نماز نمیکرد؟ مگر عمر نماز ظهر را چهاررکعت نمیکرد؟
خیر ،نماز ظهر را چهاررکعت میکرد و نماز عصر را هم چهار رکعت
میکرد ،نوافلش را هم میکرد واال خود به خود چطور میتوانست این همه
مردم را گمراه کند؟ پس تو به نماز ،عمر را نباید امتحان کنی ،به نافلهکردن
عمر را نباید امتحان کنی .مگر عمر روزه نمیگرفت؟ خیر ،میگرفت .پس
تو به روزه نمیتوانی او را امتحان کنی .شیاطین صدهزار کار میکنند که
درست است تا بتوانند آن کارهای باطله خود را بکنند امتحان کن او را به
دنیا ،ببین راغب به دنیاست یا راغب به دنیا نیست .اگر حرامی برای او
حاصل شود ،ببین خود را چگونه بر روی آن میاندازد؟ ببین و بدان که همه
این کارها را برای جمع حرام این دنیا میکرده و اگر دیدی که از حرام هم
اجتناب میکند اگرچه منافع کلی برای او داشته باشد ،باز اگر همه چیز او
را درست دیدی و از حرام هم اجتناب میکند ،دنیا هم نمیخواهد ،باز گول
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او را مخور چه بسیار کسانی که خشن میپوشند از برای طلب دنیا ،جمیع
اموالشان را صدقه میدهند برای طلب دنیا بجهت آنکه دنیا دوجور است؛
یک ریاستی است در دنیا و یک حاصل ریاست و مال دنیاست .بسیار عقال
هستند که از سر نفعش و مالش گذشتهاند و همان محض استیالی ریاست را
طالبند .جمیع مایملک خود را میدهند برای ریاست .میگوید همه مال برای
آن است واال هندو هم مال دارد ،چه مصرف؟ یک کرور پول هم دارد ،هی
روی هم میگذارد چه حاصلی برای او دارد؟ واال روزی یک عباسی بیشتر
نمیخواهد بخورد بیشتر از جامهای نمیخواهد بپوشد .مقصود این است که
هستند عقالیی که ترک دنیا میکنند ،جمیع مال را خرج ریاست باطله
میکنند میخواهد ریاستی پیدا کند که اگر بگوید خاقان چین را برای من
بیاورید ،فیالفور برای او حاضر کنند .پس ببین طلب او برای ریاست باطل
چطور است .عالمت او را میخواهی ،ببین اقرار او برای اهل حق چطور
است ،اهل حق را ببین تصدیق میکند یا نمیکند ،و ببین آنهایی که یقینا
برحقند با آنها چون است و به این او را امتحان کن.
نکتهای که بر عمر گرفتهاند جمیع علمای شیعه که نکتهگیر بودهاند ،عقلهای
خود را سرهم کردهاند که بر عمر نکته بگیرند در مدت هزار و دویست سال
هفده غلط یا هجده غلط از او گرفتهاند .ببین چطور مردکه راه میرفته که
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در مدت خالفتش هفده غلط یا هجده غلط از او گرفتهاند پس باقی را درست
کرده بود ولکن مخالفت کرده آلمحمد را و مخالفت کرده علیبنابیطالب
را .مگر خیالتان میرسد که آلمحمد را هم بیدلیل مخالفت میکرد و زور
بود؟ خیر ،دلیل درست میکرد .ببین ابوبکر گریه میکرد و به حضرت
فاطمه عرض میکرد آقازاده ،ای سیده من ،من چه کنم؟ من که از خودم
نمیگویم .پدرت گفته این فدک را بدهم به مسلمانان من که دروغ
نمیگویم .حاال شما میخواهید فرمان پدرتان را خالف کنید ،من چه کار
کنم؟ اگر میخواهی من از مال خود به تو پیشکش میکنم .پدرت همچو
گفته ،حاال تو میخواهی خالف گفته پدرت بکنی و فدک را میخواهی.
اینطورها به این حیلهها کار خود را پیش میبردند .شما خیالتان میرسد
حضرت امیر را کشیدند و مسجد بردند بیدلیل و برهان همچو کاری کردند؟
ابوبکر میگفت پیغمبر فرموده هرجا امت من اجماع کردند ،حق با آنهاست.
حاال امت اجماع کردهاند و مرا خلیفه کردهاند و علی مخالفت اجماع
میکند ،پس مخالفت حق کرده .باید کشید او را و برد به مسجد .دلیل
درست میکند و حرفها را میسازد و این کار را میکند واال اگر بخواهد به
زور همچو کاری بکند ،بیاید بکشد حضرت امیر را ببرد ،مردم تمکین
نمیکردند پس این کار را سر و صورت میدهد ،دلیل برایش درست میکند.
دلیل علم اصول میآورد ،ببین اول اجماع اثبات میکند ،بعد میگوید علی
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خروج از اجماع کرده .پس اینها را به ادله و برهان و اجتهاد بر گردن مردم
ثابت میکند و مردم را گمراه میکند .ولکن انسان باید صاحب هوش باشد
و میان حق و باطل خودش بدون غرض نگاه کند و گول نخورد .باری ،خدا
میداند هیچ غرضی نداشتم اینها را بگویم ،به سر امیرالمومنین هیچ غرضی
نداشتم این حرفها را بزنم دیگر خدا خواست.
مقصودم این بود که شیاطین طایفه یاغی را میگویند ،دیگر آن شیطان خواه
انسی باشد خواه جنی باشد ،خواه حیوانی باشد خواه نباتی باشد خواه جمادی
باشد ،ولکن اعظم شیاطین شیطان انس است پس از این دلیل و برهان که
عرض کردم معلوم شد اعظم اعظم اعظم شیاطین ابیبکر علیهاللعنه والعذاب
است و او است شیطان اعظم و اوست آن شیطانی که در مقابل رحمان ایستاد
و این حارث بدبخت که نام او ابلیس شده به متابعت ابیبکر است که نام او
شیطان شده .آیا نشنیدهاید شما که در زمان پیغمبر این حارث جنی روزی
پشیمان شد که چه غلطی بود کردم به آدم سجده نکردم و مردود شدم و
گفت دیگر حاال توبه میکنم و قبر حضرت آدم را سجده میکنم .در اثنایی
که میرفت قبر آدم را سجده کند عمر را مالقات کرد عمر کفت کجا
میروی؟ گفت میروم قبر آدم را سجده کنم که آن روز همچو غلطی کردهام
و حاال به اینطور مردود شدهام ،حاال تائب شدهام و میروم به قبر او سجده
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کنم .عمر گفت تو عجب دیوانهای هستی! تو به خود او سجده نکردی حاال
میروی به قبرش سجده میکنی؟! پشیمان شد و گفت به حق خدا قسم آن
روز هم که مأمور شدم به سجده آدم ،عزم کردم به سجده او ،تو پیش چشم
من آمدی و مرا نهی کردی .پس انسان امر او اعظم است و درجه او باالتر
است و خلقت او پیش از خلقت جن است.
باری جنیان پیش از حضرت آدم در زمین بودند و دولت دولت ایشان بود ،و
در زمین خدا را عبادت میکردند و بعد از آنی که خدا آنها را منقرض کرد،
مالئکه بعضی را اسیر کردند و این حارث از آنها بود .آن وقت مشیت خدا
قرار گرفت که حضرت آدم را از خاک بیافریند و حضرت آدم را از خاک
آفرید و در وجود مبارک حضرت آدم قرارداد انوار محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهم اجمعین را که هزار هزار دهر پیش از سایر موجودات خدا
آنها را آفریده بود .آن انوار عظیمه را در صلب حضرت آدم قرارداد و نور
مقدس آن بزرگواران از پیشانی و رخساره حضرت آدم جلوهگر شد و چون
محمد و آلمحمد صلواتاهلل و سالمه علیهم اجمعین اسماء خدا بودند و
صفات خدا بودند و رخساره تابان خدا بودند و چشم بینای خدا و گوش
شنوای خدا و زبان گویای خدا و دست توانای خدا بودند و وجه تابان خدا
بودند ،خداوند عالم آنها را در صلب حضرت آدم قرارداد .مالئکه مأمور
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شدند از جانب خداوند عالم که سجده کنند برای خدا لکن رو به حضرت
آدم .اینکه شنیدهاید که مالئکه سجده برای آدم کردند ،برای خود آدم نبود.
سجده از برای غیر خدا شرک است ،سجده برای خود حضرت آدم به
استقالل ،این کفر میشود و شرک است به خداوند عالم ولکن چون نور
محمد و آلمحمد علیهم السالم را خدا در صلب حضرت آدم قرارداد و از
رخساره حضرت آدم نور محمد و آلمحمد علیهم السالم پیدا بود و از وجود
محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین جلوه خدا آشکار بود و خداوند
عالم در هیچ چیز و هیچ مکان آنطور که در محمد و آلمحمد صلواتاهلل
علیهم جلوه کرده بود جلوه نکرده بود .هرچیزی خودش هم پیدا بود اگر
خدا در چیزی دیگر هم جلوه کرده بود خود او هم پیدا بود آن را هم یک
طوری مینمود ،مگر در محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم که خودشان
پیدا نبودند و اصال خودشان پیدا نیستند سر تا پا اسم خدایند .مثال اگر بگویی
زید آمد هیجکس خیال نمیکند زاء و یاء و دال آمد ،همه کس میگوید آن
شخصی که نام او زید است آمد .آنقدر این زاء و یاء و دال خود را در نزد آن
مرد گم کرده و آن مرد را نموده است که حاال من نمیتوانم حالی عوام بکنم
که زاء و یاء و دال نام زید است نه خود زید .اینقدر گم شده زاء و یاء و
دال که عوام میگویند فالنی چه میگوید؟ زاء و یاء و دال چه چیز است؟
این نام بهطوری گم است که نمیتوان نشان عوام داد که نام زید غیر زید
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است .چون چنین است زید یعنی آن آدم و این زاء و یاء و دال در نزد آن
شخص آنقدر مضمحل نیست که محمد و آلمحمد در نزد خدا مضمحلند و
عبودیت محمد و آلمحمد علیهم السالم در نزد خدا هزار هزار کرور مرتبه
بیشتر از این زاء و یاء و دال است در پیش آن شخص .پس چون در وجود
محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم جز خدا پیدا نیست ،چرا که نام خدایند.
اینها همه در علم است واال شخص عامی از اول عمرش تا آخر عمرش
میگوید فالنکس آمد فالنکس رفت و این چیزها را نمیداند ولکن شخص
عالم به جهت آنکه گرفتار علم است یک چیز دیگری هم میفهمد .همچنین
وجود مبارک پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه در نزد خداوند عالم صد هزار
هزار کرور مرتبه بیشتر از آن زاء و یاء و دال مضمحلتر و فانیترند و ایشان
نمایندهترند از برای خدا از این زاء و یاء و دال برای زید .پس نیستند جز
نامهای خدا و نام در نزد صاحب نام گم است ،نیستند جز صفتهای خدا و
صفت در نزد صاحب صفت گم است .چه فایده مطلب بسیار مشکل است،
مطلبی است که علما و حکما در آن درماندهاند و من طالب اینم که برای
عوام این را حالی کنم.
از جمله صفتها مثال سیاه است ،سیاه صفتی است برای آن شخص سیاه؛ و
سفید صفتی است برای آن شخص سفید .اگر کسی بگوید سیاه را بگو بیاید،
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هیچکس خیال نمیکند که یعنی سین و یاء و الف و هاء مقصود است ،همه
میگویند آن غالمسیاه را گفته که این سیاهی صفت او است .پس صفات در
نزد صاحب صفات گمند و نامها در نزد صاحب نام گمند و ایشانند صفتهای
خدا و نامهای خدا .پس تو میگویی یااهلل ،حاال از این یااهلل آیا «الف و الم و
الف و الم و هاء» را که میگویی میخواهی و مقصود تو همین است و همین
را میخوانی؟ استغفراهلل ،هرگز همچو چیزها را نمیخواهی و نمیخوانی
ولکن میخوانی صاحب نام را و آلمحمد صلواتاهلل علیهم در نزد خدا نامند.
نحن واهلل االسماء الحسنی التی امرکماهلل انتدعوه بها پس ایشانند نام خدا و
تو به نام خدا ،خدا را میخوانی .چون اینجوره مخلوق و این نامهای حسنای
خدا در وجود مبارک آدم جلوهگر بود ،مالئکه بایستی خدا را به نامهای خدا
بخوانند و مالئکه بایستی سجده کنند خدا را .حاال آیا در کدام جهت ظاهرتر
از حضرت آدم بود؟ در آسمان ،در زمین ،در سنگ ،در گیاه ،در درخت ،در
حیوان ،در آفتاب ،در کجا ظاهرتر بود؟ مالئکه رو به کدام طرف میکردند
که اولی و احسن از حضرت آدم بود؟ که آن نامهای مبارک خدا در سینه او
باشد .نامهای خدا در سینه حضرت آدم بود و نامهای خدا در زبان آدم بود و
نامهای قدس خدا در دل حضرت آدم بود .پس هیچ جهتی از جهات عالم
بهتر برای سجده از طرف حضرت آدم پیدا نمیشد .این بود که خدا به مالئکه
فرمود که سجده کنید برای آدم ،همه مالئکه سجده کردند برای آدم مگر
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ابلیس متمرد ملعون ،آن هم دخلی به مالئکه نداشت ،از جن بود لکن چون
او را اسیر کرده بودند ،به آسمان برده بودند از اهل آسمان شده بود و این مثل
را خدا در قرآن ذکر کرده که و اذ قال ربک للمالئکه انی جاعل فیاالرض
خلیفه تا آنجا که و اذ قلنا للمالئکه اسجدوا الدم فسجدوا اال ابلیس ابی و
استکبر و کان من الکافرین و این را خداوند عالم مثل زده از برای این امت
که خداوند عالم در آنجا امر کرد مالئکه را به سجده آدم ،در اینجا آیت خدا
که پیغمبر باشد صلواتاهلل و سالمه علیه که خداوند جهان است و آیت
خداست ،در روز عید غدیر بر منبر برآمد فرمود اسجدوا الدم همه شماها ای
مالئکه سجده کنید برای آدم .آنجا خدا گفت به مالئکه ،اینجا هم خداوند
گفت به مالئکه خود و اینها همه مالئکه خداوندند ،یعنی مملوک خداوند
عالمند و مملوکند برای این خداوند .پس این مردم مملوکند برای پیغمبر به
شهادت اینکه خود پیغمبر در روز عید غدیر به شهادت جمیع شیعه و سنی
بر باالی منبر گفت الست اولی بکم من انفسکم قالوا باجمعهم بلی در روز
غدیر بر باالی منبر فرمود ای گروه مردمان ،آیا من به شما اولی از خود شما
نیستم؟ آنهایی که بودند همه گفتند تو اوالیی به ما از ماها .پس اگر چنین
شد همه مملوکند ،پس مالک تو است ،پس تو خودت برای خودت نیستی،
تو از برای اویی .پس چشم تو مال او است ،گوش تو مال او است ،اعضا و
جوارح تو همه مال اوست .آیا نمیبینی که تو به محبت خودت و شهوت
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خودت نمیتوانی بینی خود را ببری و اگر پیغمبر بفرماید که بینی خودت را
ببر ،بر تو واجب است ببری .پس چون بر تو واجب میشود معلوم است مال
او بوده .اگر پیغمبر بفرماید که بکش فرزند خود را ،چنانکه فرمود توبوا الی
بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم وقتی که خدا بنیاسرائیل را به واسطه
موسی امر کرد که یکدیگر را بکشند روا باشد ،حضرت پیغمبر چطور همچو
حکمی نمیکند؟ اگر حکم کند که باید بکشی فرزند خود را ،واجب
میشود بر تو آن را بکشی .پس پیغمبر اولی است به شما از شما و به مال شما
از شما و به زن شما از شما اولی است پیغمبر به فرزند شما از شما ،پس شما
مملوک پیغمبرید .پس جمیع امت ملک بودند و مملوک بودند و او بود
خداوند آن مالئکه .این خداوند به این مالئکه فرمود اسجدوا الدم خاضع
شوید جمیع شماها برای این آدم و آدم اینجا حضرت امیر بود که او را بلند
کرد و فرمود من کنت مواله فهذا علی مواله و چون آدم بود پس امر کرد
مالئکه را که از برای حضرت آدم سجده کنند ،یعنی برای علیبنابیطالب
خاضع شوند و تمکین برای او کنند و اطاعت کنند برای علیبنابیطالب.
جمیع مالئکه تمکین کردند ،جمیع امت و رعیت تمکین کردند اال ابلیس و
اتباع ابلیس که آنها تمکین نکردند و سجده نکردند .همچنین در روز عید
غدیر ،مومنان که مالئکه حقیقی بودند خاضع شدند برای علیبنابیطالب
ولکن منافقان به تبعیت ابلیس خضوع نکردند و سجده برای علیبنابیطالب
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نکردند .حاال در اینجا چه شده بود که مالئکه باید تمکین برای
علیبنابیطالب کنند و خاضع برای او شوند ،این برای چه بود؟ بجهت این
بود که خداوند در علی جلوه کرده بود و چنانکه آنجا خدا در آدم جلوه کرده
بود در اینجا هم خدا در علی جلوه کرد و پیغمبرخدا گفت علی نفس من
است ،علی خود من است و علی گفت انا محمد و محمد انا و خدا تصدیق
او را کرد و در شأن او آیه انفسنا و انفسکم را نازل کرد و باز هم فرمود
ماکان الهلالمدینه و من حولهم مناالعراب انیتخلفوا عن رسولاهلل و
الیرغبوا بانفسهم عن نفسه حضرت امیر علیه السالم نفس خود پیغمبر و
خودی پیغمبر بود و فانی در پیغمبر بود و نام پیغمبر و صفت پیغمبر بود.
نمیبینی گفت انا محمد یعنی من میم و حاء و میم و دالم؟ نه ،یعنی هرکس
مرا ببیند جز آن ذات مقدس هیچ چیز دیگر از من نخواهد فهمید و بجز ذات
مقدس محمدی از او جلوهگر نیست .انا محمد یعنی من نام محمدم و محمد
انا یعنی محمد معنای من است و حقیقت من است .من ظاهر محمدم و محمد
باطن من است .چون چنین بود حضرت فرمود من کنت مواله فهذا علی
مواله هرکس من موالی اویم و راست میگوید و مرا به موالیی خود قبول
دارد ،علی موال و صاحب اختیار اوست چرا که من در علی جلوه کردهام،
من در علی مسکن کردهام ،علی مهبط نبوت من است ،علی محل ظهور
اسرار نبوت من است ،اسرار نبوت من همه در سینه علی پنهان است .پس
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هرکس مطیع من است و امت من است میبایست اطاعت کند
علیبنابیطالب را چنانکه خدا به مالئکه فرمود اگر میخواهید سجده برای
من کنید ،به سوی حضرت آدم سجده کنید و مالئکه از آن روز که فرمود
اسجدوا الدم سجده کنید از برای آدم ،تاکنون و از امروز تا روز قیامت از
برای آدم و خلفای او سجده میکنند ،و از برای مومنان مطیعند و منقاد و
همه خاضع و خاشعند .آیا نشنیدهای که یک مرد از امت محمد که سلمان
باشد اشرف از جبرئیل است؟ پیغمبر به امیرالمومنین فرمود ان المالئکه
لخدامنا و خدام شیعتنا از این جهت که خدا گفت اسجدوا الدم و مالئکه
قرارشان این است که فرمایشی که شد مستمر میکنند آن کار را و تخلف از
آن نمیکنند ،همچنین پیغمبر که فرمود اسجدوا الدم برای علی سجده کنید،
یعنی خاضع و خاشع شوید ،این فرمایش را که فرمود ،جمیع مالئکه که
مومنان باشند از آن روز تا روز قیامت مطیع علیبنابیطالب شدند و هستند
و تخلف از قول علی نمیکنند و خاضع و خاشع برای او هستند و از سجده
در آن درگاه بازنمیایستند .در حدیثی میفرماید اگر جایز بود سجده برای
غیر خدامن حکم میکردم ضعفای شیعه را که برای متوسطان در والیت
علی سجده کنند .پس بدان که میشود همچو الفاظی را گفت .پس پیغمبر
صلی اهلل علیه و آله امر کرد مالئکه را که سجده کنید برای آدم و برای علی
سجده کنید چرا که او است آدم .حاال علی را ببینیم چطور آدم شد و چرا به
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او آدم گفتند و چرا باید آدم به او بگویند؟ آدم را آدم گفتند بجهت آنکه جمیع
انس از اوالد اوست و اول ماخلق اهلل در عالم اناسی اوست و او چگونه آدم
نباشد و حال آنکه هزار هزار عالم و هزار هزار آدم همه از نسل شعاع او
است .جمیع هزار هزار عالم از نسل و نور اوست .پس آدم حقیقی و آدم اول
و آدم بزرگ اوست و چگونه آدم اول نباشد و حال آنکه جمیع شیعیان و
مومنان همه فرزند اویند و از نور اویند؛ پس اوست آدم اول .از برای چه چیز
است در زیارت ششم و باقی زیارات میخوانی میایستی روبروی
امیرالمومنین و میگویی السالم علی آدم صفوه اهلل پس آن بزرگوار برای همین
آدم است ،آدم اول و آدمی که جمیع موجودات از نسل اوست و آنچه
شنیدهاید که خداوند هزار هزار آدم آفریده ،آن بزرگوار اولی آن آدمهاست و
اوست آدماول و جمیع این هزار هزار آدم همه از نسل آن بزرگوار است .پس
خداوند عالم گفت به مومنان که مالئکه باشند اسجدوا الدم خاضع شوید
برای علی فسجد المالئکه کلهم اجمعون اال ابلیس جمیع مومنان کال برای
علی خاضع و خاشع شدند ،چون خداوند را در او دیدند و راهی به سوی
خداوند جز او ندیدند؛ اال ابلیس ،آن خلیفه اول و اتباعش و اشیاعش لعنهماهلل.
آنها ابی و استکبر و کان من الکافرین و از کفار شدند خداوند در زمان
حضرت پیغمبر شرح احوال روز غدیر و احوال آن روز را به اینزبان مثل آورد
برای پیغمبر خود که بداند که بعد از او در تشریع و شریعت او همان خواهند
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کرد که در تکوین و ایجاد کردند و تخلف از فرمان او خواهند کرد و بر
خلیفه او استکبار خواهند کرد .پس ابلیس لعین و ابلیس اعظم اعظم اعظم
ابابکر است لعنه اهلل علیه ،و جمیع ابالسه و شیاطین اتباع اویند و هرکس یک
سر سوزن تمرد کرده گول اینها را خورده ،مغرور به علم اینها شده ،به عمل
اینها مغرور شده و شیطان است و تمرد از قول خداوند کرده و عمل به قول
اینها کرده نعوذباهلل.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه نهـم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
چون در ایام گذشته قرار براین گذاشتیم که کلمه کلمه این آیه شریفه را
شرح کنیم بعد از آن کلمات را به هم پیوسته کنیم و آن معنی که از مجموع
کلمات بعمل میآید عرض کنیم کلمه خلقت را که میفرماید ماخلقت الجن
واالنس این کلمه خلقت را به طور اختصار و اجمال عرض کردم و بدیهی
است و شاید دانسته باشید که اگر بناباشد بهطور تفصیل عرض کنم ،همان
کلمه خلقت تاآخر ماه کافی است ولکن به طور اختصار باید عرض کنم تا
همه گفته شود .وانگهی که علیحسبالعاده و بهطوری که برخود حتم
کردهام که چنانکه در سالهای قبل عادت داشتیم که از اواسط این ماه که
هنگام اجتماع مردم است و چون بیکارند و شغلی ندارند میخواهند روزی
را شب کنند و بیکارند و جمع میشوند ،ما هم فرصت را غنیمت میدانیم
که احواالت ظهور و رجعت امام زمان و سایر ائمه أنام را بیان کنیم .امسال
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هم اگر خدا مشیتش قراربگیرد انشاءاهلل بیان خواهیم کرد و ایامی چند هم
صرف آن میشود .و چون چنین بود نمیشود بهطور تفصیل هر کلمهای را
عرض کنم ،پس بهطور اجمال خلقت را عرض کردم .بعد از این کلمه ،کلمه
جن و انس است که دیروز در آن کلمه شروع کردهایم و عرض کردم که
خدا چنانکه انس را از خاک آفریده جن را از آتش آفریده و چنانکه انسان
خاکی از سایر عناصر دارد ،همچنین جن آتشی از سایر عناصر دارد .نهایت
چون خاک بر بدن انسان غالب بوده گفته شد که انسان از خاک آفریده شده
و چون آتش بر بدن جن غالب بود گفته شد از آتش خلق شده؛ واال نه جن از
آتش تنهاست و نه انس از خاک تنها .حاال این دو خلق در میان خلق این عالم
و در میان جمیع مخلوقات نفیسترین خالیقند و بهترین خالیقند زیرا که
نفیسی و بهتری شیء به آن روحانیت او است و به آن حقیقت او است و در
جن و انس حقیقتی بروز کرده و در آنها یک روحانیتی است که در سایر
مخلوقات آنگونه روحانیت نیست از این جهت هم خداوند عالم هم جن و
انس را در کتاب خود ثقالن نامیده و فرموده سنفرغ لکم ایه الثقالن فبأی
آالء ربکما تکذبان و ثقالن یعنی دو ثقل و ثقل در زبان عربی ،شیء نفیس را
میگویند مثل آنکه پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه چون خواست نفیسی قرآن
و عترت خود را بفرماید فرمود انی تارک فیکم الثقلین کتاباهلل و عترتی
اهلبیتی یعنی دو امر نفیس من در میان شما میگذارم یکی از آن دو امر نفیس
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عظیم کتاب خداست و یکی عترتم ،اهلبیتم .در آن خطبهای که میخواندند
برای وداع مردم در آن خطبه بود فرمودند من از میان شما میروم و در میان
شما دو چیز نفیس میگذارم؛ نفیس یعنی دو امر بسیار نیکو .حاال دو امر
نیکو یکی کتاب خداست یکی اهلبیت او و درحقیقت از این دو نفیستری
از حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله باقی نمانده و نفیسترین چیزی که از
آن بزرگوار باقی مانده ،این کتاب است و این عترت که این دو چیز نفیس
را پیغمبر گذارده همچنین خداوند عالم جن و انس را دو امر نفیس و دو خلق
نفیس فرموده بهجهت آنکه در این دو روحانیتی است که در سایر چیزها و
خلقها نیست .از جمله چیزها و خلقها یکی جماداتند ،سنگ و کلوخ است
و آب و هوای خالی و آتش خالی ،این جمادات ،اینها را میبینی که جان در
ایشان نیست ،مردهاند اموات غیراحیاء و ما یشعرون ایان یبعثون نه علمی
دارند ،نه کمالی دارند ،نه عملی میتوانند بکنند پس جمادات نیستند به منزله
جن و انس .همچنین از جمادات که گذشتی نباتات است ،یعنی گیاهها .این
درختها و علفها و بتهها گیاههایی که از زمین سبز میشوند اگرچه فیالجمله
جانی و حیاتی در آنها هست لکن حیات شعور نیست ،حیات حرکت نیست
که یعنی از روی غرض و عمد راه بروند ،این حیات در آنها نیست .جانی
دارند تا آن جان در تن او است سرسبز و خرم است و چون این جان بیرون
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رفت میخشکد .پس گیاهها هم بهمنزله جن و انس نخواهند بود و به شرافت
جن نیستند.
از آنها که گذشتیم حیوانات است ،بعضی از آنها حشراتند که در اندرون
زمین مکون میشوند مثل کرمها و خراطین و سایر جانورانی که در زمین
متکون میشوند .و بعضی از آنها حیواناتی هستند که در روی زمین مکون
میشوند و با پا راه میروند ولکن ضعیفند مانند مورچه و مانند جعل که اینها
روی زمین مکون میشوند و باز حشراتند و یک پاره دیگر حیواناتی درشتند
مانند گوسفند و آهو و امثال اینها .یک پاره دیگر درشتترند از اینها مانند
خر و قاطر و امثال آنها .یک پاره دیگر درشتترند از اینها مثل شتر و
درشتتر مثل فیل و کرگدن .اینها همه حیاتی دارند که جنبش میکنند و راه
میروند و دارند حیاتی که به آن میبینند و میشنوند و ذائقه دارند و طعم
چیزها را میفهمند ولکن فهم و دانش و سخنگویی و معنیسنجی در ایشان
نیست و تدبیری از روی فکر و از روی عقل از ایشان سرنمیزند اگرچه یک
پارهای حرکات میکنند و یک پاره صنعتها از ایشان برمیآید مانند آنکه برای
خود آشیانهها و منزلها میسازند؛ اینها همه از روی طبیعت است .من
نمیگویم ،حضرت صادق میفرماید .این کالم او است که از باطن هرچیزی
آگاه است و او میفرماید حیوانات این کارها را از روی شعور نمیکنند بلکه
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طبیعتشان مجبول بر این است و خدا ایشان را چنین آفریده که این کار را
میتوانند بکنند و میکنند لکن نه از روی تدبیر و رویه و عقل .پس اینها هم
به شرافت جن و انس نیستند.
از اینها هم که گذشتید ـ اگرچه علم آنها را ندارید ،لکن میتوانید بشنوید ـ
آسمانها و ستارگانند .آنها هم نیستند به شرافت جن و انس ،زیرا که آسمان
هم مثل هوا جسمی است که زنده و دایم است به جهت قوت حیاتی که دارد
و دائم مثل چرخ میگردد و این ستارهها هم جسمهایی هستند نورانی و از
برای آنها هم نفس ناطقهای که در انسان هست نیست و مانند حیوانات این
آسمانها و این ستارگان دائم درحرکت و جنبشند مثل ساعت که دایم
درجنبش است و درحرکت .ساعت هم جسمی است و حرکت هم میکند،
وقت را هم درست میگوید و شب و روز و اوقات و ساعات را در وقت
خود خبرمیدهد ولکن باز این است که میبینی .نیست از برای او که این
اوقات را از روی علم بداند .حاال کدام ساعت از روی علم ،ساعات و اوقات
را نشان میدهد؟ بلکه همینطور بیشعور است و خبرمیدهد .همچنین
آسمان و ستارگان از روی علم و رویه حرکت نمیکنند ولکن میبینی ازروی
طبیعت حرکت کردهاند و میکنند و طلوعی و غروبی برای آنها هست.
باری ،آسمانها هم به شرافت جن و انس نیستند پس ازجمله این مخلوقات
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همین جن و انس شرافت دارند و بهترین مخلوقاتند از اینجهت خدا فرمود
خلق لکم ما فیاالرض جمیعا و فرمود سخر لکم ما فیالسموات و ما
فیاالرض آسمان و زمین به تسخیر انسان درآمده ،آیا کفایت نمیکند در
شرافت انسان که حکم به زمین دارد و آن را اثاره میکند .اثاره عربی است
فارسیش یعنی شخم میکند زمین را ،آن را برمیگرداند و گل میکند و
عمارت میسازد و در آن عمل میکند چنانکه میخواهد .و در آب عمل
میکند چنانکه میخواهد و در هوا عمل میکند به هرطوری که میخواهد،
او را حبس میکند ،او را میوزاند بههر قسمی که بخواهد در آن عمل میکند.
در آتش عمل میکند به هر قسمی که بخواهد .تصرف میکند در آسمان؛
تصرف بین ،رد آفتاب است که آن را برگردانید حضرت پیغمبر برای حضرت
امیر و حضرت امیر هم آفتاب را برگردانیدند و شقالقمر کردند و همچنین
تصرفات دیگر میکنند .قومی دیگر به یک پارهای تصرفات از علمهای سیمیا
که گفتن آن در این مجلس به کار عوام نمیآید تسخیراتی چند دارند و به آن
تسخیرات تصرفات چندی میکنند در آسمانها .اگرنه نفس انسانی مستعلی
بود بر آسمانها و برتر بود ،اینگونه تصرفات در همه این اوضاع نمیتوانست
بکند و این صنعتهای عجیب و غریب را نمیتوانست ابراز بدهد و این
تغییرات را در چیزها نمیداد .چگونه تغییرات که مس را نقره میکند،
چیزهای عجیب و غریب از او سرمیزند ،احیا میکند چیزی چند را اماته
صفحه | 203

میکند چیزی چند را .اگرنه این بود که انسان مستولی و مستعلی بود بر آن
چیزها ،اینها از او برنمیآمد .نمیگویم همه استیال دارند ،نهایت نوع انسان
استیال بر سایر مخلوقات دارد .دیگر حاال توی مردم یک نفری یا دو نفری
چشمش نابینا باشد ،دلیل این نیست که انسان باید نابینا باشد .یک نفری،
دو نفری شل باشد ،دلیل این نیست که انسان باید شل باشد و حاال که یک
نفر دو نفر شل پیدا شد ،نه این است که انسان مخلوق نیست برای راهرفتن.
پس ضعفای اناسی که نمیتوانند تصرف در آسمان و زمین بکنند بهواسطه
اعراضی است که ایشان را مانع شده .مرض اعراض است که بهواسطه ضعف
امراض نمیتوانند تصرف در آسمان و زمین بکنند واال انسان را خداوند عالم
صاحب این خانه قرارداده و این آسمان عظیم سقف خانه او است و این زمین،
سطح خانه اوست و این دریاها حوضهای خانه اوست .همچنین این رودها
و شطهای عظیم جدولهای خانه اوست .این بیابانها و کوهها هیمهدان خانه
اوست ،این معدنها خزائن خانه اوست ،این حیوانها بارکش خانه اوست ،این
جنگلها و باغ و بوستانها باغچههای خانه اوست .انسان را آفریدهاند و او را
صاحب این خانه کردهاند و این خانه را برای او بنیاد کردهاند و او را مکلف
کردهاند که در این خانه چکونه راه برود.
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همچنین جن بر سایر مخلوقات شرافت دارد ،خدا آنها را صاحب تصرف
کرده قوت و قدرت به آنها داده ،حیات به آنها داده ،علم و حکمت به آنها
داده .نهایت درجه جن پستتر است از درجه انسان و شعور جنیان پستتر و
کمتر است از شعور انسان اال اینکه این مردم هرکس غیرخودشان است حسن
ظن به او دارند .مثال همینکه یکی آمد و رختش فرنگی است ،بسا اینکه این
مردکه آنجا تونتاب بوده و هیچ کار هم بلد نبوده ،حاال آمده اینجا و رختش
هم فرنگی است ،حاال بهمحض همینکه رخت فرنگی پوشیده ،ساعت دستش
میدهند که ببین این کار مکب است یا کار کسی دیگر بابا این چه میداند
مکب کیست! این آنجا تونتاب بوده ،نه هرکه فرنگی شد یا لباس فرنگی
پوشید از جمیع علم فرنگیها اطالع دارد .این تلگراف چه میداند چه چیز
است ،این پینهدوز بوده در والیت خودش .واجب نکرده یک پینهدوز فرنگی
جمیع علوم فرنگیان را بداند ،خود حکمای فرنگستان جمیع علوم فرنگیان
را نمیدانند .آنجا هم هر والیتی صنعتی دارند ،چاقو یک والیتی میسازند
همه والیتی نمیتوانند بسازند .ساعت را والیتی دیگر میسازند ،چیز دیگر
را والیتی دیگر میسازند ،همه را از همه والیتهای فرنگ میخرند و
بارمیکنند میآورند ایران و میفروشند .مردم هم که میبینند اینها را ،حاال
خیالشان میرسد جمیع فرنگیها جمیع علوم فرنگیان را میدانند .همینکه
مردکه رختش فرنگی شد ،حاال باید از جمیع علوم فرنگیها باخبر باشد،
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حاال مشورت هم از او میکنند ،مشورت چه میداند مردکه پینهدوز .چون
چنین است و این مردم به هرچه غیر از خودشان است اعتقاد زیاد دارند ،به
همینطوراست اعتقادشان درباره جن .میگویند جن همه چیزهای دنیا را
باید بداند ،یکتا جنی که پیدا کردند اخبار غیب از او میپرسند ،علوم از او
میپرسند ،صنعت کیمیا از این میپرسند ،معنی شعر از این میپرسند،
میگویند پول برای ما بیاور .بابا چه از جان این بیچاره میخواهی؟! این
درمیان جنها پینهدوز است روزی صد دینار دارد ،حاال تو وقتی خیلی زور به
سرش بیاوری یک شاهیش را به تو میتواند بدهد .حاال این جنی را که گیر
میآورد میخواهد جمیع ماکان و مایکون را از این احوال بپرسد .همچو
نیست ،توی آنها هم جهال دارند ،احمقها دارند ،دیوانهها دارند .جنی است
کور است ،جنی است شل است ،جنی است گنگ است و هکذا .آن اعلی
اعلی عالمشان از انسان پستتر است .ندارند علم انسان را و آن دقایقی را
که انسان در کارهای خود دارند ،آنها ندارند و نمیتوانند بفهمند و آنها هم
میترسند از انسان مثل اینکه شیر درنده از انسان میترسد شیر از انسان
میگریزد و میرود تا متعرضش نشوی و تا نترسد برجان خود قصد تو را
نمیکند .زیرا که نفس قهاری انسان دارد که جمیع چیزها از انسان میترسند
و اینکه بعضی میترسند ،از ضعف نفس خودشان است .اگر نفس خود را
نگاه دارند و خودداری کنند ،جمیع چیزها از انسان میترسند ،جمیع این
صفحه | 206

جنها از انسان میترسند اگر از شما نمیترسیدند جنیان هرکار به روز هرکس
میخواستند میآوردند ولکن خداوند عالم نفوسشان را ضعیف آفریده از
انسان درحذرند ،از انسان در رعبند خداوند مالئکه را بر آنها مسلط فرموده
که آنها را و شر آنها را از انسان بگردانند مثل آنکه خدا مالئکه را بر آنها
مسلط فرموده بر همه مارها و عقربها و جانورهای گزنده و درنده که آن
مالئکه آنها را و شر آنها را از شماها دور میکنند .آنها نفوسشان چنان ضعیف
است که خود عقرب و گرگ از شما درحذر است .حاال یک نفری یا بیشتر
در میان انسان پیدا شود که آن یک نفر از گرگ بترسد دلیل این نیست که
همه انسانها از گرگ میترسند .انسان صاحب نفس ناطقه است ،شما تعجب
کنید از تأثیر نفس ،نفس چنان تأثیری دارد که در توی خود انسان تصور
کنید ،شاه مردی است از بنیآدم ،آن هم مردی است مثل سایر مردم و از
اوالد آدم است لکن خداوند عالم جل شأنه از حکمت بالغه خود به این
پادشاه یک نفسی داده است که همچنانکه این شخص ضعیف چشمش به
پادشاه میافتد ،بنامیکند لرزیدن ،زبانش بند میشود احوالش دگرگون
میشود ،بسا آنکه شاه خیره به کسی نگاه کند غش کند و بیفتد .ببین چگونه
نفسی است که سی منزل راه ،شصت منزل راه نفس او تأثیر میکند که مردم
به ادب راه میروند .و این از قوت نفسانیتی است که در پادشاه است واال
گوشت است و پوست است و رگ و پی و استخوان و از بنیآدم است .چطور
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شد که شاه نگاه به کسی که کرد این میلرزد؟ وقتی میخواهند او را به
حضور شاه ببرند خود را گم میکند ،بسا آنکه شده ترسیده غش کرده .این
همه به جهت قوت نفسانیت او است .پس انسان از جمیع چیزها شرافتش
بیشتر و باالتر است .جمیع این حیواناتی که هستند از انسان ترسانند ،در
هرحال ،در خوابش ،در بیداریش از او میترسند .حاال تو خوابیدهای چرا
گربه نمیآید پای تو را بخورد؟ گوشت که هست ،پوست که هست چرا
نمیآید پای تو را بخورد؟ به جهت این است که گربه در هراس است از
انسان .خوابیدهای سگ چرا نمیآید پای تو را بخورد؟ به جهت این است که
سگ در هراس است از انسان .خداوند عالم مالئکه را موکل فرموده بر این
حیوانات که شر آنها را از انسان بگردانند ،مگر وقتی که مقدر شده باشد
یک نفری درمیان صدهزار نفر .به جهت اینکه خدا نشان مردم بدهد که اگر
من خواسته باشم شما را هالک کنم ،یک حیوانی را بر شما مسلط میکنم تا
بدانید که اگر مشیت من قرارگرفته بود چنین میشد .همچنین جن از انسان
درحذر است به جهت ضعفی که در خلقت جن و نفس جن است .بجهت
آنکه خداوند عالم انسان را از خاک آفریده و از آن خاک درختی آفریده،
درخت معینی است که از خاکانسان آفریده شده و از آن درخت آتشی آفریده
که هوالذی جعل لکم من الشجراالخضر نارا و از آن آتش جن را خدا خلق
کرده .پس این جن از شعاع انسان است و نور انسان و رعیت انسان است و
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محشر آنها پستتر از محشر انسان است و بهشت آنها اگر از اهل بهشت
باشند پستتر از بهشت انسان است؛ با انسان در یک درجه جمع نمیشوند.
و صورت جن مشوه است ،طوایف جن بسیار است .بعضی از اصناف جن
صورتهاشان شبیه به انسان است و از شباهت انسان کمکم دور میشوند و
میشوند تا خرده خرده بعضی از آنها به صورت حیوانات هستند .به صورت
سگ ،به صورت مار ،به صورت یکپاره جانوران میشوند و هی شباهتشان
به انسان کم میشود و هی متغیر میشوند و هی درجاتشان مختلف میشود
تا بر هیأت جانوران میشوند آن اعلی درجاتشان فیالجمله شباهتی به انسان
دارند ولکن صاحبان نفسند ،صاحبان روحند ،صاحبان فکرند ،صاحبان علم
و عملند ،اینها همه به جهت اینکه جن روحانیند و از آتش خلق شدهاند .و
عرض کردهام که این حرف که جنیان از آتش خلق شدهاند نه از ظاهر این
آتش است بلکه از باطن این آتش است .به جهت اینکه روحانیند و صاحب
قوت و قدرتند لکن کرگدن هم قوت دارد ،دخلی به شرافت انسان ندارد.
آنها هم صاحب قوت و قدرتند و بسیار تندسیر و بسیار طویلالعمر میشوند
به جهت آنکه بدن ایشان بسیار از آفات دور است مثل این خاکیان قریب به
آفات نیستند .بسا آنکه جنی عمر میکند دوهزار سال ،سه هزار سال،
چهارهزار سال ،هفت هزار سال .بسا جنی که از عهد پیغمبر تا حاال عمر
کرده است .شیخ ما فرموده بودند اینها که حدیث غدیرخم را روایت
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میکنند ،به چندین واسطه روایت میکنند ولکن من حدیث غدیرخم را به
یک واسطه روایت میکنم .یکی از جنیان برای من روایت میکند حدیث
غدیرخم را و میگوید من در روز غدیر خم در زیر منبر رسول خدا بودم آن
وقتی که دست حضرت امیر را گرفت و او را بلند کرد و فرمود من کنت
مواله فهذا علی مواله .و تصرفات عجیب و غریب میکنند به جهت
روحانیتی که دارند و تسلطی که دارند .گاهی خداوند به جهت اینکه مردم
بدانند که اگر ما بخواهیم جن را بر شما مسلط میکنیم گاهی بر یک و دوئی
جن را مسلط میفرماید .پس چون روحانی است و لطیف است داخل میشود
در بدن انسان و از همه جای بدن میتواند داخل بشود .جن یک طوری است
که دستش را میگذارد به این دیوار و فرومیکند و مثل اینکه چیزی برابرش
نباشد ،میگذرد از آن طرف دیوار بیرون میآید و دیوار سوراخ هم پیدا
نمیکند .خود جن از توی این دیوار عبور میکند و میگذرد مثل اینکه توی
شاهراه میرود ،برای او هیچ دیوار مانع نیست .تعجب مکن از این ،آیا نه
این است که تابه آهن را بر روی آتش میگذاری ،آتش میآید از آن زیر در
شکم تابه فرومیرود به حیز خودش مثل آنکه تو در شاهراه میروی ،آتش
هم در شکم تابه فرومیرود و از آن طرف بیرون میآید و میرود به حیز
خودش .جن هم همینطور به دیوار که میرسد داخل دیوار میشود و از دیوار
میگذرد و دیوار را هم نمیشکافد .داخل بدن انسان هم به همین کیفیت
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میتواند بشود .پس داخل میشود در بدن انسان و میرود توی دلش و
جگرش و رگ و پی او بعد او را به هرطور که میخواهد حرکت میدهد.
غرض اینکه اگر برکسی خدا خواسته باشد به جهت عبرت دیگران ،اینطور
جن را مسلط میکند .این است که در احادیث است شیطان مثل خون در
رگ و پی مردم میرود .شیطان از جن است و حارث نام دارد ،مالئکه او را
اسیر کردند و بردند به آسمان و در آسمان بود .وقتی مالئکه آمدند و سجده
کردند برای آدم آن جنی که حارث نام داشت چون سجده نکرد و متمرد شد،
گفتندش شیطان رجیم همچنین انسیها هم بنیآدمند ،همینکه تمرد کردند
شیاطین انسند .حیواناتی که تمرد کردند شیاطین حیوانی هستند ،نباتاتی که
تمرد کردند شیاطین نباتی هستند جماداتی که تمرد کردند شیاطین جمادی
هستند ،هرکس که تمرد کرد آن شیطان است .پس آن حارث نام داخل
میشود در تن انسان مثل آنکه خون در تن انسان جاری میشود .بعد از آنی
که جاری شد در همه بدن و رفت توی دلش و با روحش مخلوط میشود،
حاال دیگر هرگاه بنای تصرف گذارد این شخص دیوانه میشود و احوال او
متغیر میشود و حالت او مثل حالت آن جنی میشود .دیگر تا آن جن چه
حالت داشته باشد .اگر آن جن کور است آن شخص جنی هم کور میشود،
اگر آن جن که در تن او رفته است کر است این شخص جنی هم کر میشود،
اگر آن جن شل است آن جنی هم شل است ،هر حالتی که آن جن دارد که
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در بدن شخص رفت این شخص جنی هم آن حالت را پیدا میکند .حتی آنکه
در لحسا یک ضعیفهای بود روزهای چهارشنبه که میشد جنی میشد و جنی
که به او تعلق میگرفت مرد عالمی بود .روزهای چهارشنبه که میشد
رختهای زنانه را میکند و رختهای مردانه میپوشید و عمامه برسر میگذارد
و مینشست .علما هم انگاره او را داشتند ،میدانستند چه روز دیوانه میشود
میآمدند مجلس آن زن مینشستند و آن زن هم بنامیکرد درس گفتن و بیان
مسائل کردن و تحقیق در علوم کردن و میگفت و میگفت تا آن وقتی که
افاقه میشد ،برمیخاست میرفت توی خانه ،رختهای زنانه میپوشید.
میرفت توی خانه و جاهل و نادان و هیچ نمیدانست .پس علم را آن داشت
که در تن این بود ،این خودش هیچ علم نداشت .این آیتی است برای شما
که عرض کنم مطلبی را .مطلبم از این حرفها درس جن دادن نیست ،از اینها
فضایل بیرون میآید ،اینها آیات خداست .چنانکه جن در بدن کسی که رفت
دیوانه شد و بدن او را به حرکت درآورد ،آن جنهای متمرد هم که در ابدان
اشخاص رفتند ،صاحب آن بدنها دیوانه میشوند لکن به حالت آن جن متمرد
از ایشان حرکتها سرمیزند؛ آن وقت این دیوانه میشود .اصل این دیوانه به
زبان عربی شیطان است چرا که دیو زبان فارسی است و عربی دیو جن است
و این لفظ «انه» که آخر دیوانه است لفظ نسبت است مثل اینکه میگویی
کفش زنانه ،کفش مردانه .کفش زنانه یعنی منسوب به زن ،کفش مردانه یعنی
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منسوب به مرد .پس دیوانه هم یعنی منسوب به دیو ،یعنی جنی .حاال هرگاه
جن در تن کسی رفت به او میگویند دیوانه ،یعنی منسوب به جن .دیگر اگر
آن دیو متمرد باشد و اگر از درگاه رانده شده باشد و عاصی باشد ،اسم او را
به عربی شیطان میگویند؛ این جن متمرد شیطان جن است حاال اگر در بدن
این شخص شیطانی از شیاطین رفته باشد ،حالت این حالت شیطان است و
شیطانهای متمرد هم مختلفند .آنها هم اصناف دارند ،انواع دارند .این
جنیها هم حرکات قبیح دارند و جلفند و هرزهاند .حاال جنی که توی بدن
این شخص میرود این هم آن جلفیها را میکند ،آن هرزگیها را میکند.
شماها ببینید انسانها چقدر هرزهاند جنها هفتاد مرتبه لغوتر و جلفتر از
انسانهایند ،فحاشترند و حرفمفتزنترند ،آنها خیلی دیوانهترند ،عقلشان
خیلی کمتر و قوتشان بیشتر است ،هرزه هم که هستند هرزگیها را بیشتر از
انسانها میکنند .این است که مردکه جنی رختهاش را پاره میکند ،خودش
را میزند ،معلوم میشود که آن جنی که توی این بدن رفته جن جلفی،
هرزهای ،دیوانهای است .این که رختهاش را پاره میکند تقصیر آن جن است
که توی این بدن رفته .حاال شیاطین که جنهای متمرد باشند بسا آنکه از جنها
معقولیتشان بیشتر است و شیطنتشان هم بیشتر است ،آنها در بدن کسی که
رفتند دیگر رختهاش را پاره نمیکند ،آنها هم جن هستند و متمردند ولکن
مرد موقری است ،مرد مدبری است ،مرد حکیمی است مرد عالمی است در
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توی جنیان ولکن متمرد است در درگاه خدا و عاصی است در توی جنیان
ولکن صاحب هوش و تدبیر است .او در بدن کسی که درمیآید دیگر
رختهاش را پاره نمیکند ،توی کوچهها نمیدود ،میان مردم بیخود فریاد
نمیزند بانهایت وقار راه میرود .دیگر آن شیطان اگر توی تقدسش درآمد،
یعنی این تقدس سنیها شیطانمقدسی هم میشود آن شیطان در تن این موالنا
که درآمد میبینی نهایت تقوی و زهد را دارد لکن نه هلل و نه فیاهلل ،بلکه
برای حیله ،برای گولزدن مردم ،برای خدعه با مسلمین و تحصیل دنیا .به
محضی که این شیطان توی تن این آقا درآمد ،فیالفور عمامه مولوی برسر
میگذارد ،عصای آبنوسی در دست ،عبای نازک بر دوش ،گامها را کوچک
میکند و الحول و القوه اال باهلل میگوید ،عصا میزند و سادهلوح میشود.
دیگر حاال مهتاب را با برف تمیز نمیدهد ،بنامیکند اظهار تقدس کردن،
اسم خودش را گم میکند ،اسم پدرش را گم میکند .خبر که ندارند مردم
در تن موالنا که درآمده این شیطانی است در تن این بیچاره درآمده .دلیلش
را میخواهی که این شیطان است ببین در خفیه ،آنجایی که کسی نفهمد زن
صدیقش گیرش بیاید خیانت میکند ،مال صغیر گیرش بیاید میخورد ،مال
کبیر گیرش بیاید میخورد .معلوم شد که آن تقدسها دخلی به این حرفها
نداشت .این جنی است در تن این رفته ،آن جن مرد مقدسی بوده ،یعنی تقدس
تمردی داشته .در تن این درآمده و این دیوانه شده و مردم نمیدانند ،خیالشان
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میرسد دیوانه کسی است که رختش را پاره کند .خیر ،جن رختپارهکن
که آمد رختش را پاره میکند ،جن ساکت که آمد مینشیند و سکوت
میکند .چه بسیار کسان که جن در بدنشان که آمد صاحب آفات میشوند،
سردرد میگیرند ،کمردرد مستمری میگیرند ،همه اینها جنیاند .حاال این
جن آقا هم مقدس است در تن این درآمده چه بکند ،این هم مقدس میشود.
آن جنی که در تن این آمده بسیار مرد حیلهبازی ،مکاری ،خداعی است.
تقوایی و تقدسی برای حیله و مکر دارد و حاال این بدن را به این کارها
میدارد .شاهد اینکه این جن است این است که هرجا قال کند ،بداند که
کسی خبر نمیشود ،جایی بروز نمیکند ،آنجا ببین چطور میدانداری
میکند .چنان میرباید و میگریزد که گوش تا گوش خبر نمیشود ،مال
صغیر است خوب است ،مال کبیر است خوب است ،جگر بیوهزنان را کباب
میکند و اشک چشم یتیمان را افشره میکند و میخورد مثل جان آدم .این
دلیل این است که آقا دیوانه است و جن او مقدس است ،این هم مقدس شده.
بسا آنکه آن دیوی که به این تعلق میگیرد عالم است ،آن جن فاضل است،
در بدن کسی که درآمد بنا میکند تحقیق کردن مثل همان ضعیفه لحسایی.
حاال میخواهی ببینی دیوانه است یا نه ،امتحان کن او را در رشوهخوردن.
ببین پانصدتومان میگیرد که دین خدا را تغییر بدهد ،حاللی را حرام کند،
حرامی را حالل کند .اگر دیدی اینجوره کارها میکند بدان آقا دیوانه است
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مسلما این علمی که میبینی دارد مال او نیست ،اجتهادی که میکند مال او
نیست ،مال آن شیطان است که در تن او رفته .میبینی جمیع اوقاف را
صاحب میشود ،اموال یتامی را صاحب میشود ،مال غائبین را صاحب
میشود ،حالل خدا را حرام میکند ،حرام خدا را حالل میکند ،از هیچ چیز
باک ندارد ،جمیع این کارها را وسیله جالل خود قرارداده ،تقرب به سالطین
را طالب است ،میخواهد دائم در پیش آنها باشد ،جمیع اعمالش را میبینی
برای دنیاست دخلی به دین ندارد ،معلوم است این آقا دیوانه است؛ دیگر
دخلی به کسی ندارد ،هرکه میخواهد باشد دیوانه است ،من باشم دیوانهام
پسر من باشد دیوانه است .همچنین بسا آنکه آن شیطانی که به کسی تعلق
میگیرد شیطان منافق نمام مفسدی است ،این شیطان در تن کسی که رفت،
این در توی والیتی که افتاد ،همسر هفت گراز که توی فالیز بیفتد بیشتر
خرابی میکند .جمیعا را بهممیاندازد ،این را به آن میاندازد آن را به این
میاندازد ،همچو قربهالیالشیطان جمیع فساد والیت را او میکند ،به
هرطوری که باشد ،به هر قسمی که ممکن بشود اضرار مردم میکند .خبر
ندارند آقا دیوانه شده است .و بسا آنکه جنی که در تن این است مقدس و
دعاخوان است و هی برسر هم دعا میخواند ،باز به همان تجربه کن ببین
چطور دیوانه است .همه اینها دیوانهاند لکن میبیند که اینها رختهاشان را
پاره نمیکنند ،میگوید اینها دیوانه نیستند .خیر به همان نشانیها که گفتم
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ببین چطور دیوانه است .باری؛ اینها مقصودم نبود ،اگرچه منفعتی هم داشت
لکن مقصود نبود ،مقصود بعد میآید .اینکه حکایت دیوانه.
اما آن شخص عاقل و بری از دیو و مبرا از دیو ،آن کسی است که حضرت
صادق صلواتاهلل علیه فرمودند و آن این است که عرض کردند به حضرت
صادق صلواتاهلل و سالمه علیه عقل چه چیز است؟ فرمودند العقل ما عبد به
الرحمن و اکتسب به الجنان فرمودند عقل آن چیزی است که خدای رحمان
به او عبادت کرده میشود عبادت خدا به آن میشود و کسب جنان به آن
میشود ،کسب بهشت به آن میشود عرض کردند فما الذی فی معاویه؟ پس
اینی که در معاویه است چیست اینهمه تدبیر ،اینهمه حیله که با اینهمه
ناچیزی خود را در مقابل علیبنابیطالب واداشته بود ،این چه بود در معاویه؟
فرمودند تلک النکراء تلک الشیطنه و هی شبیهه بالعقل و لیست بعقل این
نکراست ،این شیطنت است ،این شبیه به عقل است و عقل نیست .پس چه
بسیار مردم که بانهایت وقار در میان خلق راه میروند در نهایت تدبیر هم
راه میروند و نهایت تصرف در صنایع و در پولپیداکردن از هر بابی را دارند
ولکن چون به حقیقت میشکافی ،آقا دیوانه است و عاقل نیسست و عقل
نیست .اینی که دارد نکراء و شیطنت است ،به جهت اینکه کسب جنان
نمیکند عبادت رحمان نمیکند ،تحصیل جهنم میکند .شاهد این آنکه از
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حالل و حرام هیچ اندیشه نمیکند .میگوید پول مرا بده ،میگویی این مال
صغیر است ،هروقت گیرم بیاید پول تو را میدهم .میگوید من صغیر و کبیر
سرم نمیشود ،پول مرا بده تا بروم .باز شاهدش اینکه ربا میخورد ،مال
هرکس هست خوب است .میگوید تو پول مرا بده حواله گمرک کن ،تو
بده ،به هرکس حواله میکنی بکن ،پول مرا بده؛ مثل بسیاری از تجار که
اینطور هستند .حاال که همهکس با من بد شده ،بگو تجار هم بد شوند ،من
حق را میگویم .مثلی برای این تجار و مال این تجار جستهام ،به حوض آبی
من اینها را تشبیه کردهام که این شخص یک کاسه آب از این حوض برداشته
و به کسی داده ،عوضش یک کاسه بول توش ریخته .یک کاسه دیگر از آن
آب برداشته به کسی داده عوضش یک کاسه بول توش ریخته و هکذا آخر
کار میبینی جمیع حوضش بول شده اول پول حاللش را داده و پول حرام
گرفته ،باز آن بقیه را هم پول حاللش را داده پول حرام گرفته ،باز آن بقیه
دیگر را هم داده و پول حرام گرفته تا آخرکار جمیع مایملک او را میبینی
حرام است .مثل آتش جهنم است به جهت آنکه مال حاللش رفته و به جای
حالل ،حرام پرکرده و مایه جهنم شده .تکوی بها جباههم و جنوبهم و
ظهورهم هذا ماکنزتم النفسکم حاال ببین این عقل است؟ آیا همچو کسی
عاقل است؟ نهواهلل ،دیوانه است .هرکس جهنم تحصیل میکند دیوانه است.
عاقل آن کسی است که کسب بهشت میکند ،توشه آخرت تحصیل میکند،
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عبادت خدا میکند .پس المحاله چنین تاجری که چنین کارهایی که گفتم
میکند دیوانه است .آن جنی که در تن این است تاجر بسیار ماهری است،
پول را میداند چطور باید تحصیل کرد .و این مرد موقری است ،مرد مدبری
است ،رختهاش را پاره نمیکند ،آن جوره جن در بدن این نیست.
چون این مثلها را یافتی و اشهد باهلل که همه اینها مثل است و برای مثل عرض
کردم ،چه میشود که تنبیهی هم باشد .پس عرض میکنم که قومی دیگر
هم در مقابل این دیوانگان هستند که چنانکه دیو در بدن اینها درمیآید،
قلوب آنها مسکن مالئکه میشود ،مالئکه در تن آنها مثل خون در تن جاری
میشوند در جمیع دل و جگر و اعضا و جوارح او جاری میشوند و آن
مالئکه اهل تسبیحند ،آن مالئکه اهل تهلیلند ،اهل تقدیسند ،اهل سجودند،
اهل رکوعند ،اهل صدقند ،اهل صفایند ،اهل وفایند .واهلل اگر با کسی
نزدیک شوند نه از راه مکر و حیله است ،اشهد باهلل اگر از کسی دوری کنند
دوریشان تنزه است ،قربشان برکت است .اگر میگویند همان است که
میگویند و در دلشان است ،نمیگویند چیزی که در آن خیال حیله داشته
باشند .نگاه که میکنند واهلل برای خیر نگاه میکنند و اگر نگاه نمیکند
برای حفظ دینش است ،نه این است که خیال مکر میکند و نگاه نمیکند.
یا کبر میکند و نگاه نمیکند ،واهلل نه از جهت مکر است نه از جهت کبر
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و عجب است .اگر گمان میکند که اگر از آن راه بروم بسا آنکه محنتی بر
ایمانم برسد ،صدمهای بر دینم برسد ،از آن راه نمیرود .تند میرود ،کند
میرود ،میفهمد ،نمیفهمد ،میگوید ،نمیگوید ،میکند ،نمیکند ،آنچه
میکند یا نمیکند مالحظه در آن میکند که این کردن یا نکردن ،صالح
دین و دنیای من در آن هست یا نیست .این معاشرت برای من خیر است یا
نه ،گفتن این قول برای من خیر است یا نه ،این سفر برای من خیر است یا
نه؛ جمیعش را مالحظه میکند و این وقتی است که ملک در توی این بدن
منزل کرده و در جمیع بدن این شخص ملک رفته و خیاالت او خیاالت ملکی
است .مالئکه هم اصناف مختلفند ،پس در مالئکه چه بسیار ملک که حامل
علم نجوم است ،ملکی که موکل به مشتری است حامل علم نجوم است،
ملکی که موکل به زحل است حامل علم حکمت است ،ملکی که موکل به
زهره است علم فقه میداند ،هر ملکی چیزی را موکل است و علمی را
داراست .حاال این ملکی که در تن این شخص درمیآید باید دید چه ملک
است و چه کار از او برمیآید که او را به آن کارها امر کرده ،به آن حالتها
داشته .بعضی مالئکه هستند که آنها مالئکه غضبند ،او را غضوب میکنند؛
با اعدای خدا غضوب میشوند .بعضی مالئکه رحمتند او را رحیم میکنند
با اولیای خدا .خالصه کسی که ملک در تن او درآمد ،ملک او را به حرکت
درمیآورد ،این داخل عقال است .عاقل در پیش ما همچو کسی را میگویند
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واال جمیع خلق گول شیطان را میخورند و چون گول شیطان را خوردهاند
دیوانهاند .دیگر چیزی نمیخواهد ،آیه قرآن است که خدا خبر داده که
شیطان قسم خورده است که الغوینهم اجمعین اال عبادک منهم المخلصین
اغوا میکنم ای خدا همه بنیآدم را مگر آن بندگان خالص تو را که به آنها
دستم نمیرسد ولکن باقی را ،همه را گمراه میکنم .حاال این قسم را خورده
و خدا هم تصدیقش کرده .حاال آیا اغوا کرده یا نکرده البته کرده اال عباداهلل
مخلصین را که آنها عاقلند و شیطان دسترسی به آنها ندارد.
عرض کردم اسم شیطان دیو است و دیو معنی فارسی شیطان است .پس
هرکس اطاعت شیطان کرد ،او دیوانه است .هرکس عبادت او خالص شد،
او مردی است عاقل ،هرکس عبادت رحمان کرد ،کسب جنان کرد ،او
عاقل است .و طورش را که در بدن انسان درمیآید این بود که عرض کردم
ولکن هر طعامی نمک میخواهد و مزه هر طعامی نمک است و هر مسأله
که عنوان میشود فضیلت آلمحمد علیهم السالم را باید ذکر کرد .چون
اینها را دانستی ببین از این بیان چه فضیلتی عظیم بیرون میاید .پس چنانکه
دیدید قومی ملک بر ایشان مستولی میشود و قومی جن بر ایشان مستولی
میشود ،آیا گمان تو در محمد و آلمحمد علیهم السالم چیست؟ بر آنها چه
مستولی شده و از اندرون دل آنها چه درآمده؟ اگر نمیدانی من عرض کنم،
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در اندرون آنها نور توحید است ،در اندرون آنها نور اسماء و صفات خداست،
در اندرون آنها ذکر عظمت و جالل کبریای خداوند عالم است جلشأنه .و
چنانکه در اینهایی که عرض کردم که جن وقتی در کسی درگرفت چطور
غلبه میکند ،بسا کسی که جنی است و فارسی زبان است ولکن جنش عرب
است .جن که توی بدن این رفت بنامیکند عربی حرفزدن درحالی که جنی
شده در نهایت فصاحت و بالغت حرف میزند و چون برگشت جنش ،او هم
برمیگردد و همان فارسی زبان است .وقتی که جن اینطور مستولی میشود
بر این بدن ،ببین چطور خواهد بود حال خدای لطیف خبیر وقتی که بر محمد
و آلمحمد صلواتاهلل علیهم مستولی شود و نور عظمت و جالل کبریای
خدا بر ایشان مستولی شود! و در ایشان پیدا نیست مگر نور خداوند عالم
جلشأنه .گفت:
نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار«معلوم»
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
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به طوری که «تو آمد خرده خرده رفت من آهسته آهسته» نیست در باطن
ایشان چیزی مگر اسماء خدا و نیست چیزی مگر صفات خدا و نیست چیزی
مگر افعال خدا .جز خدا در ایشان جلوهگر نیست .واهلل که از چشم محمد
و آلمحمد علیهم السالم ناظر نیست مگر خداوند عالم و از گوش محمد و
آلمحمد علیهم السالم شنوا نیست مگر خداوند عالم ،و همچنین از دست
محمد و آلمحمد علیهم السالم کننده نیست مگر خداوند عالم نمیگویم
خدا در توی شکم ایشان رفته چنانکه جن در توی شکم جنی رفته بهجهت
آنکه جن مخلوقی است از مخلوقات و مکان دارد و در توی شکم جنی مکان
میگیرد و خداوند المکانله است و خدا را مکانی نیست و او در شکم
پیغمبر نباید درآید ولکن انوار عظمت او و جالل کبریای او از هرجا که
تجلی کرد ،آن آثار از او بروز میکند و ظاهر میشود .بد نگفته است:
اگر دست علی دست خدا نیست
چرا دست دگر «معلوم است» مشکلگشا نیست
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اگر دست علی دست خداوند عالم نیست ،چرا دستی دیگر ردشمس نمیکند
و اگر در دست علی درآمده که دست خداست .اگر دست علی دست خدا
نیست ،چرا دستی دیگر از مدینه سبیل معاویه را نمیکند؟ این چه دست
است که با این دست کوتاه از کوفه به شام ،سبیل معاویه را میکند؟ اگر
چشم علی چشم خدا نیست ،پس چرا چشمی دیگر مانند چشم او بینا نیست
که از مشرق و مغرب عالم ،از هیچجا غافل نیست؟ اگر قوت و قدرت علی
قوت و قدرت خدا نیست پس چگونه دوازده هزار عالم را به یک طرفه العین
آن بزرگوار سیر میکند؟ حدیث بساط را مگر نشنیدهاید که چگونه در آن
مدت قلیل این همه عالمها را طی فرمود؟ اینها نیست مگر بهجهت اینکه
اسماء و صفات خدا در ایشان متجلی شده و ایشان ممتلی شدهاند به صفات
خدا و افعال خدا .پس نمیکنند کاری را مگر آنچه را که خدا کرده باشد و
نمیگویند چیزی را مگر آنچه را که خدا گفته باشد ،نمیبینند چیزی را مگر
آنکه آنرا خدا دیده باشد ،پیدا نیست از ایشان مگر خدا ،معامله با ایشان
معامله با خداست .آیا نشنیدهای که فرمودند من زار الحسین بکربال کمن
زار اهلل فی عرشه یعنی هرکه زیارت کند حسین را در کربال ،خدا را در عرش
زیارت کرده .زیارت یعنی دیدنی ،فارسی میگوید دیدنی ،عرب میگوید
زیارت .یعنی هرکس حسین را ببیند ،خدا را در عرش دیده .اگر نه این است
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که رویت ایشان رویت خدا است ،چطور دیدار ایشان دیدار خداست؟ پیغمبر
فرمود من رآنی فقد رأی الحق هرکه مرا ببیند حق را دیده.
در یک حدیثی ابوبصیر عرض کرد به حضرت صادق صلواتاهلل علیه قومی
روایت میکنند که خدا را میتوان در آخرت دید .فرمودند در دنیا هم میتوان
دید عرض کرد چطور در دنیا هم میتوان دید؟ فرمودند تو االن نمیبینی خدا
را؟ عرض کرد این حدیث را جایی روایت بکنم؟ فرمودند نه .ولکن نشنیده
و روایت کرده که به ما رسیده.
عرضم این بود که اگر عارف و بینا باشی و دیدهای داشته باشی شهشناس که
تا شناسی شاه را در هر لباس ،اگر همچو دیدهای داشته باشی ،نمیبینی در
وجود محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین چیزی بجز نور خدا .پیدا
نیست از ایشان جز خدا ،و به این حدیث فهمانیدند که اگر روایتی هم هست
که خدا را در آخرت میتوان دید ،مقصود از آن روایت این است که آن دیدن
در رخساره محمد است و در رخساره آلمحمد است صلواتاهلل علیهم چرا
که دیدار ایشان دیدار خداست .این است که خدا میفرماید وجوه یومئذ
ناضره الی ربها ناظره رخسارههایی چند هستند در روز قیامت که با طراوت
و شادابی هستند و به خدا نظر میکنند .بدیهی است که خدا دیده نمیشود
ولکن دیدار محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم دیدار خداست.
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بعد از آنی که این فضیلت را به طور اختصار دانستی ،اگرچه مجلس به طول
انجامیده ،مختصر فضیلتی دیگر عرض کنم و آن این است که چنانکه محمد
و آلمحمد صلواتاهلل علیهم در نزد خداوند عالم اینطورند که ممتلیند از
انوار عظمت و جالل کبریای خدا و جمیع معامله با ایشان معامله با خدا
شده ،همچنین قومی از شیعیان ایشان هم هستند که ممتلیند از نور محمد
وآلمحمد صلوات اهلل علیهم اجمعین که نیست بر لوح دلشان جز الف قامت
محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین و نیستند مگر بر طریقه ایشان و
نیستند مگر حامل علم ایشان و نیستند مگر نام نامی ایشان و نیستند مگر
صفات ایشان .پس ایشان ممتلیند به نور محمد وآلمحمد سالماهلل علیهم .من
نمیگویم ،خودشان میفرمایند ان لنا مع کل ولی اذنا سامعه و عینا ناظره و
لسانا ناطقا ما اهلبیت را در نزد هر شیعهای چشمی بیناست و گوشی
شنواست و زبانی گویاست .پس ایشان در جمیع مشرق و مغرب عالم ،در
جمیع اولیای خود جلوهگرند .پس چه بسیار اولیاء هستند که دیدار ایشان
دیدار آلمحمد است صلواتاهلل علیهم اجمعین ،گفتار ایشان گفتار آلمحمد
است صلواتاهلل علیهم اجمعین ،کردار ایشان کردار آلمحمد است
صلواتاهلل علیهم اجمعین و واهلل که اذیت ایشان اذیت محمد وآلمحمد
است ،تهمت بر ایشان تهمت بر محمد وآلمحمد است و هکذا؛ سرور ایشان
سرور خداست ،دیدن ایشان دیدن خداست .من که نمیگویم ،حضرت
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کاظم صلواتاهلل علیه میفرماید من لمیقدر انیزورنا فلیزر صالحی اخوانه
یکتب له ثواب زیارتنا هرکس نتواند به زیارت ما بیاید ،زیارت کند صالح
اخوان خود را که برای او ثواب زیارت ما نوشته میشود .ثواب زیارت ایشان
ثواب زیارت خداست در عرش چنانکه شنیدی و من لمیقدر انیصلنا فلیصل
صالحی اخوانه یکتب له ثواب صلتنا هرکس نتواند صله ما اهلبیت کند و
پیشکشی برای ما اهلبیت بیاورد ،یا خلق خوشی نسبت به ما به عمل بیاورد،
این صله کند اصل این صله به معنی وصل کردن است .صله کنی او را ،یعنی
وصل کنی او را به خودت ،یا خودت را به او وصل کنی .به هرطوری که
هست صله رحم باید بکنی ،یعنی که وصل کنی رحم را به خودت و قطع
نکنی .میفرماید رحم را صله کن اگرچه به سالم باشد ،صله او کن اگرچه
به عطا باشد .حاال در این حدیث که ذکر شد میفرماید هرکس نتواند صله
ما اهلبیت کند ،صله کند یکی از برادران صالح خود را ثواب صله ما در
نامه عمل او ثبت و نوشته میشود .همان است که ما را صله کرده باشد و
این وقتی است که محمد وآلمحمد صلواتاهلل علیهم در مومن جلوهگر
باشد .پس اوست کسی که جمال محمد و آلمحمد است ،اوست کسی که
جالل محمد و آلمحمد است ،اوست آئینه سرتاپانمای محمد و آلمحمد.
مرأی او مرأی محمد و مسمع او مسمع محمد است صلواتاهلل و سالمه علیه
وآله .ولکن باز عالمت دارد؛ آدم دیوانه با آدم ربانی خیلی فرق دارد .مومن
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ربانی آن است که رب در او جلوهگر است .لکن دیوانه ،دیو در او جلوهگر
است؛ در مومن خدا جلوهگر است .آیا نشنیدهای که میفرماید علی ممسوس
فی ذاتاهلل علی ممسوس در ذات خداست .ممسوس به زبان عربی یعنی
دیوانه ،ممسوس کسی است که مسهالشیطان که میفرماید کالذی یتخبطه
الشیطان من المس حاال میفرماید علی ممسوس به ذات خداست یعنی در او
خدا جلوه کرده ،در جمیع اعضای او خدا جلوهگر شده .حاال خدا چهکاره
است؟ خدا مقصود کل است ،خدا مدبر کل است ،خدا مقدر کل است ،خدا
خالق کل است ،خدا رازق کل است ،خدا محیی کل است ،خدا ممیت کل
است ،عالم به کل است و هکذا هرچه درباره خدا میخواهی اعتقاد کن.
حاال خدای به آن عظمت در علی جلوهگر است و شریکی با علی قرار نداده
که نصف این صفات در او جلوه کرده باشد و نصفی در علی .واهلل که ایشانند
مجمع جمیع صفات خدا و کماالت خدا و فدای آن شیعه و آن کاملی شوم
که مجمع اسماء و صفات امام خود باشد ،مجمع اسماء و صفات نبی خود
باشد و نبی او ممسوس فی ذاتاهلل است ،پس او ممسوس به نور نبوت است
و نبی ممسوس فی ذاتاهلل است .ببین چه آثار از او بروز میکند! نگویند
یکپاره که ما چه میدانیم ،میبینیم آن طرف یکی ادعا میکند ،این طرف
یکی ادعا میکند .یکی میگوید من مرشدم ،مدبرم ،من چه کنم .یکی
میگوید من عالمم ،فقیهم .هریکی میگوید من .ما بیچاره ضعفا در این
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میانه چه کنیم؟ چرا نمیدانی؟ چنان میدانی که هیچکس مثل تو نمیداند.
چرا؟ نادانی؟ میخواهی ببینی چهطور میدانی؟ اگر هزار تومان داشته باشی و
بخواهی سفر بروی ،ببین چطور میشناسی و میدانی به کدامیک بسپاری و
بروی .میدانی نزد که میگذاری .ببین چطور است ،پیش کدام که گذاشتی
ورمیمالد و میخورد و پیش کی که گذاشتی درست نگاه میدارد .پس البته
میشناسی که پول را پیش آن نمیگذاری ،میروی میگردی یکی را پیدا
میکنی که خیانت نکند .اگر همچو کسی را پیدا نکردی تا بیع شرط از او
نگیری دستش نمیدهی ،تا قبض از او نگیری نمیدهی؛ پس خوب
میشناسی .این مردمان صاحبان هوشند ،مگر تو خیال میکنی مردم
نمیشناختند ابوبکر و عمر را؟ خیر ،خوب میشناختند ،شریک در
تدبیرهاشان بودند .خوب میشناختند لکن آن جنسیت که آمد ،آن دوستی
هم میآید .یک پارهای هستند که همچو خود بخود میبینی عمر را دوست
میدارند ،باوجودیکه او را نمیشناسند .این از جنسیت است .آیا تو خیال
میکنی ابوعبیده نمیشناخت عمر را؟ ابوعبیده مثل خود عمر است ،دیگر با
عمر چطور مخالفت میکند؟ پس ابوبکر ،عمر را میشناخت بجهت آنکه
ابوبکر خود عمر است ،عمر ابوبکر است .خودش خودش را چگونه مخالفت
میکند؟ همچنین یکپارهای دیوانگان هستند که همان جنی که در او درآمده
در این یکی هم درآمده ،این همان است و آن همین است ،هردو با هم
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برادرند ،ازهم دست برنمیدارند .پس میشناسند یکدیگر را و معذلک از هم
دست برنمیدارند واال خدا میداند که به حقیقت میشناسی .چگونه شما
نمیشناسید آن کس را که ادعای ارشاد میکند و نشسته است توی مزبله؟
کدام نبی مرسلی توی مزبله نشسته؟ مردکه دیوانه است و برهنه و
مکشوفالعوره توی کوچهها راه میرود ،بچهها سنگ به بدن این زدهاند
بدنش زخم شده و خون بر اعضای او جاری شده و چرک نشسته و مگسها
بر روی آن نشستهاند .توی طویلهها هم خوابیده ،پهنها الی این زخمها رفته
تعفن میکند .این چطور ولی خدا میشود باشد؟ مردکه
مکشوفالعورهاست ،چطور ولی خدا مکشوفالعوره میشود باشد؟ این
چطور مدبر آسمان و زمین میشود باشد؟ چطور وعدش قول صدقی است
که ال کذب فیه است؟ این چطور سلطنت بخش است؟ چطور ملک خدا را
مالک است؟ و تو میخوانی برای او که قل اللهم مالک الملک توتیالملک
من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء چطور اعتقاد میکنی که این ولی خداست؟
چگونه نمیفهمید؟ میفهمید .حجت خدا واضح است ،اینگونه پیغمبر از
اول دنیا تا آخر دنیا که دیده است؟ پیغمبر مکشوفالعوره هرگز خدا
نفرستاده.
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از این یک خرده باالتر عرض کنم ،میخواهم بدانم چطور ولی خدا میتواند
باشد کسی که جمیع کمال او این باشد که چنباطمه بنشیند و سکوت کند
و هی آهبکشد و هی نگاه به سرقلیان کند و آهبکشد و هنوز هر را از بر
نمیداند ،هنوز فرق میان رب و رب نگذاشته ،نمازش را هنوز بلد نیست،
استنجا نمیتواند بکند .جمیع کمالش همین است که زبان خود را کجبگیرد
و بگوید بابا ما از هند آمدهایم .چطور شد این ولی خدا شد و مدبر آسمان و
زمین شد؟ ببین آیا نمیشناسید؟ پس میشناسید ،حجت خدا واهلل بر خلقش
تمام است بخصوص از برای شما که خوب شما را بیدار کردهام .جاهل شما
عالم شده ،بیخبر شما باخبر شده ،نابینای شما بینا شده .عیوب را میفهمید،
حق و باطل را به شما نمودهام .واهلل غرض ندارم ،اینها را نمیگویم برای
خودم ،نگویند تو فالن و فالن را بد میدانی و میگویی مردم باید پیش من
بیایند .نه چنین است ،نمیگویم که تو بیا مرا ولی بدان .مکرر عرض کردهام
و باز هم عرض میکنم که اگر اولیای امیرالمومنین در روز قیامت همینقدر
مرا نسبت به خود بدهند و بگویند این سگ ماست ،من فخر خواهم کرد و
همین بسم است .سگ اصحاب امیرالمومنین از سگ اصحاب کهف کمتر
نخواهد بود و محترمتر است .پس همینقدر مرا نسبت به خود بدهند،
همینقدر مرا مضاف به خود بکنند ،بگویند این سگی از ماست ،من شرفم
در همین است دیگر چیزی نمیخواهم .حاال دیگر هرچه خدا بیشتر بدهد،
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بهتر .مقصود این است که حاال غرضم از اینها کنایه به خودم نیست ،حق و
باطل را میخواهم بیان کنم .همچنین درطرف مقابل هم رو به کسی ندارم،
شخص معینی را هم ندارم در آن طرف که اینها را با او داشته باشم .نمیگویم
تابع شخص معینی باشید یا متابعت شخص معینی را مکنید .اصل مسأله است
که برای شما بیان میکنم ،دخلی به کسی ندارد .حاال یک کسی خیال کند
که این حرف به دیوار خورد ،دخلی به من ندارد به هرچه میخواهد بخورد.
خدا هم توی قرآن حکایت موسی و فرعون و کفار و بتپرستان همه را
میفرماید ،هرتایی هم به یک جایی میخورد ،بخورد .دخلی به جایی ندارد.
غرض این بود که مردم میفهمند حق و باطل را.
یک درجه ارشاد از این باالتر عرض کنم .یک درجه باالتر این است که
مردکه چهارکلمه شعر حافظ و موالهم ازبرکرده و میخواند و آه هم
میکشد ،نگاه به سقف خانه هم میکند و هی اینجا و آنجا نشستن و
خوشمشربی کردن و شعرخواندن و همه کمال او در این است که چایی
آقپر تحصیل کند ،قند ارسی پیدا کرده و تنباکوی عطری و یک اطاق دنج
خلوتی هم گیرآورده ،همه کمال او همین است .آیا این میشود حجت خدا؟
خیر .باالتر از این را هم بگویم ،فرض کن عارف هم باشد ،یکپاره مسائل
عرفان هم یادگرفته باشد .میخواهم بدانم این چطور به آسمان رفته که هنوز
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از زمین خبرندارد؟ چطور عارف شده و هنوز خودش مقلد مجتهدینی است
که عمل به مظنه میکنند؟ چطور عارف شده و ارشاد میکند و هنوز در
نمازش تابع اهل مظنه است؟ همچو کسی چگونه میتواند ولی خدا باشد؟
مدبر آسمان و زمین باشد؟ مردکه ادعا میکند ما خلق میکنیم ،ما رزق
میدهیم ،جانبخشی میکنیم .جان میگیریم ،منصب میدهیم .مردکه! این
حرفها را بینداز برو تو استنجا یادبگیر .تو را چهکار به این حرفها و کارها؟!
و به همینطورند امثال و اقران زیاد دارند .یک جورهشان هم سرکوچه
مینشینند و یک شعری میخوانند و معنی میکنند و ضرب مردم را میگیرند.
آیا اینهایند حجت خدا؟ پس پوشیده نیست .و همچنین آیا نمیفهمید و
نمیشناسید کسی که طالب دنیاست با کسی که طالب دنیا نیست؟ آن کسی
که رشوه میگیرد و آن کسی که رشوه نمیگیرد ،آیا اینها یکی هستند؟ یکی
را میبینی وارد والیتی میشود ،وقتی که میآید ـ کسی را نمیگویم مثل
است که میآورم ـ مثال من وارد والیتی میشوم ،اول که میآیم یک کلیچه
کولی پوشیدهام و از این گرگابیها هم درپا دارم ،با این حالت میآیم وارد
این والیت میشوم .توی این مدرسه میمانم ،پنج شش ماه که میگذرد
مسلمانی مرا به خانهاش میبرد و منزل میدهد .با مردم آن والیت آشنا میشوم
و بنای آمد و شد میگذارم .پنج شش ماه که میگذرد میبینی خانه وسیع
پیدا میکنم ،ده ششدنگی پیدا میکنم ،آسیا پیدا میکنم ،باغ باال پیدا
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میکنم ،باغ پایین پیدا میکنم ،فروش و ظروف پیدا میکنم .اینها از کجا
آمد؟ مسأله فقه چه تأثیری داشت؟ میخواهم بدانم یادگرفتن اینکه اقل حیض
سه روز است و اکثرش ده روز است چطور برای این اینهمه اسباب درست
کرد؟ یادگرفتن مسأله نفاس که چند روز مدت نفاس است ،یااینکه خر را
که میفروشی تا سه روز اختیار فسخ با مشتری است ،اینجور چیزها چطور
ده ششدنگی برای آدم درست میکند؟ پس بدان که مجتهد باغ باالییم،
مجتهد آسیاب پایینیم ،مجتهد ده ششدنگی هستیم واال واهلل ما تجربه
کردهایم که هرچه در مسائل دقیقتر میشویم ،هیچ از توش درنمیآید ،یک
شاهی توش ندارد .من هرچه یادبگیرم که پر جبرئیل چندتاست و چطور
است و چه رنگ است ،هیچ از این چیزها پول به آدم نمیدهند ،و هرچه از
مطالب حکمت تحصیل کنم ،پول توش نیست .هرچه مسائل فقه یادبگیرم
پول توش نیست .بلکه ملک و مال را به حیله ،به مکر ،به اغماض پیدا میکند
واال چطور میشود که به پنج سال که بنده اجتهاد کردم بیست هزار تومان
پیدا میکنم؟ چه اکسیری در مسأله حیض و نفاس بود؟ پس شماها بدانید که
علم را وسیله دنیای خود قرار دادهاند اگرنه چرا فقهای دیگر هم هستند که
نان شب ندارند؟
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پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که هر صاحب چشمی حق و باطل را
میداند مگراینکه اغماض و روپوشی کنند.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه دهـم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
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خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
مقصود این بود که این آیه شریفه را کلمه کلمه معنی کنیم و بعد از آنیکه
کلمات آن را دانستید ،آنوقت ترکیب آن کلمات را ببینیم چه میشود ،و از
اینکه بعضی از این کلمات را با بعضی مالحظه کنیم ببینیم چه بیرون میآید.
دیروز و پریروز سخن در معنی جن و انس بود که میفرماید ماخلقت الجن
واالنس و بعضی از مطالب جن و انس را عرض کردم دیگر تا هرچه خدا
خواسته باشد امروز عرض کنم.
عرض کردم جمیع جن را خداوند از آتش آفریده و انس را از خاک آفریده،
ولی انس را از ظاهر خاک آفریده در این دار دنیا و جن را از باطن آتش آفریده
و چنانکه آتش از خاک محجوب است جن هم از دیدن خاکیان محجوب
است و دیده نمیشود و جمیع انس از اوالد حضرت آدم علی نبینا وآله و علیه
السالم اند و خداوند عالم حضرت آدم را که آفرید ،از طینتی که فاضل آمد
از پهلوی چپ حضرت آدم ،از آن طینت ،حوا را آفرید .بعد از آن مابین آدم
و حوا نکاح واقع ساخت و تزویج کرد مابین آنها .و نه چناناست که عامه
خیال کردهاند که حضرت حوا را از ضلع ایسر آدم که دنده پهلوی چپ او
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باشد خدا آفرید ،و همچنین نیست .این را عوام خیال میکنند و احادیثی در
این باب میبینند و سرخود یک چیزی میگویند و نمیفهمند .بلکه آن طینتی
که خداوند عالم آن را گرفت از برای خلقت حضرت آدم و از آن طینت
حضرت آدم را آفرید و از آن جنس طینتی که در پهلوی چپ او بود قدری
فاضل آمد .چون آن طینتی را که خدا گرفت برای خلقت حضرت آدم،
هرقدری از آن که مناسب بود برای سر ،از آن سر را آفرید .هر قدری که
مناسب بود برای دست ،از آن دست را آفرید .هرقدری از آن که مناسب بود
برای پا ،از آن پا را آفرید .هرقدری که مناسب پهلوی راست و دندههای
راست او بود ،از آن پهلوی راست و دندههای راست را آفرید .هرقدری که
مناسب با پهلوی چپ بود ،از آن پهلوی چپ را آفرید .حاال آن قدری که
مناسب با پهلوی چپ او بود از اندازه بدن حضرت آدم فاضل آمد ،از آنچه
فاضل آمد حوا را از آن آفرید .این زبان ظاهر بود.
اما اگر باطن این را میخواهی ،معنیش را میخواهی عرض کنم هر مخلوقی
را خداوند عالم از دو چیز آفریده؛ عقلی و نفسی .عقل او میخواند او را به
سوی خداوند عالم جل شأنه و میخواند او را به سوی اطاعت خداوند
عالمیان و به سوی کسب بهشت ،و نفس او او را میخواند به سوی معصیت
خداوند عالمیان و او را میخواند به سوی خطیئات و دوری از خداوند عالم.
صفحه | 237

در انسان این دو گوهر را خداوند عالم قرارداد تا انسان مختار شود .اگر در
انسان نور تنها خدا قرار داده بود ،بجز اعمال نوری چیزی از او برنمیآمد و
بجز طاعات و اعمال خیر چیزی از او خاسته نمیشد .و اگر در انسان نفس
تنها آفریده شده بود ،بجز معصیت و اعمال شر چیزی از او خاسته نمیشد،
بجز اعمال ظلمانی و معاصی چیزی از او برنمیآمد .پس اگر در انسان عقل
تنها قرار داده بود و به غیر از عبادت کاری نمیکرد ،مستحق ثواب نبود،
مستحق مدح نبود ،مستحق جنت از خداوند عالم نبود .چرا که بهطور
اضطرار این عبادت را کرده بود و قادر بر معصیت نبود که معصیت نکرده.
آن خواجه که زنا نمیکند نه از حسن طینت اوست ،قدرت ندارد .نمیتوان او
را مدح کرد که تو خوب آدمی هستی که زنا نمیکنی .نهخیر ،این قدرت بر
زنا ندارد که نمیکند ،چه مدحی دارد؟ شاربالخمری که در مدت یکسال
در بیابان تنها مانده باشد و شرابی بدستش نیامده باشد ،نمیتوان او را مدح
کرد که تو خوب آدمی هستی ،تو شاربالخمر نیستی و شراب نمیخوری.
مدحی ندارد .تو شراب پیدا کن ،آنوقت معلوم تو میشود که شرابخوار
است یا نه .از این جهت فرمودند دائمالخمر کسی نیست که هرشب شراب
بخورد ،بلکه دائمالخمر کسی است که هروقت بگیر او میآید میخورد.
اگر ده روز درمیان گیرش بیاید میخورد ،یک ماه گیرش بیاید میخورد ،هر
روزه هم گیرش بیاید میخورد .پس آن کسی که در بیابان است،
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شاربالخمر است اگرچه حاال گیرش نیاید و نخورد .و نمیتوان او را مدح
کرد و تعظیم کرد که تو شراب نمیخوری و خوب آدمی هستی .همچنین
نمیتوان فالن خواجه را مدح کرد که تو خوب آدمی هستی ،زنا نکردی.
خیر ،خوب آدمی نبود ،قدرت زنا نداشت .پس اگر قدرت معصیت نداشت
و آلت معصیت که نفس اماره باشد نداشت ،نبایستی او را بر طاعت مدح
کرد و نبایستی او را بر طاعت ثواب داد .بجهت آنکه خلقت او از نور بود و
کارهای نوری میکرد و نداشت ظلمتی که ببینیم اختیار ظلمت را هم میکند
یا نه؛ پس بر طاعاتی که کرده ثواب ندارد .آیا نمیبینی و نمیدانی ـ و اگر
نمیدانی بدان ـ که مالئکه ثواب ندارند بر طاعاتشان مگر بسیار ضعیف.
مالئکه اجری ندارند بر طاعاتی که میکنند بجهت آنکه ملک مخلوق است
برای آن کار و غیر آن از او برنمیآید منهم رکوع الیسجدون و منهم سجود
الینتصبون و منهم قیام الیسأمون هریکی از مالئکه در خدمتی که مخلوق
است مالزم آن خدمت است .تا ملک خداست ملک راکع همیشه در رکوع
است ،ملک ساجد همیشه در سجود است .ملک راکع مخلوق است برای
رکوع و همیشه رکوع میکند و غیر از این از او کاری برنمیآید ،مدحی
هم ندارد .پس عصمت مالئکه مدحی برای مالئکه نشد .اما عصمت پیغمبر
صلی اهلل علیه و آله مدح دارد چرا که پیغمبر هم میتواند بکند و هم میتواند
نکند ،و نمیکند .اما ملک معصیت از او برنمیآید ابدا به این جهت ترقی از
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برای آنها حاصل نمیشود .پس جبرئیل از روزی که خدا او را آفریده صاحب
همان درجهای است که خدا در روز اول او را در آن درجه آفریده .صدهزار
سال عبادت کند در همان درجه است .چرا ترقی نمیکند؟ همان است که
هست؛ بجهت آنکه ثوابی و مدحی برای این عبادت ندارد .اما انسان به اندک
عبادتی ترقی میکند .اگر یک شب عبادت کند ترقی میکند بجهت آنکه
باوجود ظلمانیتی که دارد ،باز معصیت نمیکند .اما مالئکه ندارند ظلمانیتی
که به آن مختار باشند و شیاطین ندارند آن نورانیت را مگر ضعیف ،بسیار
کم .و این شیاطین غیر از آن شیاطینی است که دیروز عرض کردم .اینجور
شیاطین ،شیاطینی دیگرند ،آنها در مقابل مالئکهاند ،شیطان انس نیستند،
شیطان جن نیستند .باری جور دیگر خلقی هستند .پس مالئکه ندارند مدحی
بر طاعت چرا که قدرت بر معصیت ندارند .اگر انسان هم قدرت بر معصیت
نداشت و طاعت میکرد ،مدح نداشت و چون مدح بر طاعت نداشت،
مستحق جنت نبود و خلق جنت بیمصرف بود و لغو.
باری ،خدا انسان را از نور تنها نیافریده ،همچنین اگر او را از ظلمت تنها
آفریده بود و از نفس تنها آفریده بود و او را معصیت میکرد ،بر معصیت هیچ
مالمت نداشت .به ظلمت هیچ کس مالمت نکرده که تو چرا ظلمتی چنانکه
به نور هیچکس اجر نمیدهد بجهت نوربودن او .زیرا که آن مخلوق است بر
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نوربودن و این مخلوق است بر ظلمت بودن .اگر انسان از ظلمت تنها و نفس
تنها آفریده شده بود و معصیت میکرد ،مذمتی نداشت بر معصیت و مستحق
جهنم نبود و خلقت جهنم لغو بود .پس خداوند عالم جلشأنه در انسان عقلی
و نفسی آفریده ،عقل او را دعوتکننده به سوی رحمان و کسبکننده جنان
قرارداده و نفس او را دعوتکننده به سوی شیطان و دوریکننده از خدای
رحمان و سوی سجین و جهنم قرارداده و این انسان را که مرکب از این دو
کرد ،مختار شد .میتواند از راه عقل برود ،میتواند از راه نفس برود .ولکن
در انسان ،به اختالف ،این دو را قرارداد .در مردان دو جزء عقل قرار دادهاند
و یک جزء نفس اماره و در زنان دو جزء نفس اماره قرار دادهاند و یک جزء
عقل .از این جهت شهادت دو زن مثل یک مرد شده .دو زن که پیدا شدند،
دو جزء عقل پیدا میشود آنوقت همسر یک مرد ،عقل پیدا میشود .و
همچنین چون مالک ملک عقل بود ،مالک جمیع اموال عقل بود و آنها یک
جزء عقل داشتند و دو جزء نفس ارث به زنان یک رسد دادهاند و به مردان
دو رسد ،و به زنان نصف مردان دادهاند بجهت آنکه مالکالملک ،عقل است.
و چون این کلمه را گفتم بد نیست فیالجمله آن را شرح کنم.
مردم غافلند از این عقل ،مالک این دنیا و مالکالرقاب و مالکالملک ،عقل
است .پادشاهی که مالک روی زمین است اگر عقل از سر او برود ،او را
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کند میکنند ،ملک را از دست او میگیرند .چطور شد؟ تن او که همان تن
است ،شکل او همان شکل است ،دست و پا و چشم و گوش ،همان دست
و پا و چشم و گوش .جان داشت حاال هم جان دارد ،زنده است ،میخورد،
میخوابد ،همهاش همان است ولکن آن عقل که مالک ملک بود ،او از سرش
پرواز کرد از اینجهت زن او را میدهند به دیگری ،از اینجهت مال او را
قسمت میکنند میان وارث .پس مالک اموال شما ،عقل شماست و شوهر
زن شما ،عقل شماست .عقل که از سرت بیرون رفت اینها را میگیرند از
تو .مثل کسی که مرده باشد اگرچه این جان دارد ،لکن زن او را گرفتند،
مال او را به وارث دادند .پس زن ،زن عقل بود .مال ،مال عقل بود .دیوانه
که شدی اینها را از تو میگیرند به یک عاقل دیگری میدهند .پس به این
عقل ،تو امالک خود را تدبیر میکنی .به این عقل ،تو تجارت خود را اصالح
میکنی .به این عقل ،تحصیل دنیا و آخرت برای خود میکنی .به این عقل،
منصبهای عالیه میدهند .سرهنگ و سرتیپ ،عقل است .عقل که از سر او
بیرون رفت ،سرهنگی و سرتیپی را از او میگیرند به عاقلی دیگر میدهند.
پس سرهنگ ،عقل بود .سرتیپ ،عقل بود .عقل بود که پادشاه بود؛ همه به
سبب این عقل است .همچنین تحصیل آخرت را تو به عقل میکنی بجهت
آنکه تو به عقل اطاعت رحمان میکنی .پس مدار عالم بر عقل است و ببین
چقدر مردم غافلند از این عقل و حق این عقل را نمیشناسند .جمیع این مردم
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در اضمحالل این عقل سعی میکنند ،قومی چرس میکشند که عقل را از
سر خود بیرون کنند؛ مردکه تو دیوانه میشوی .قومی بنگ میخورند که
عقل برود از سر ایشان ،قومی به شراب این را از سر خود بیرون میکنند.
مردکه شراب میخورد که عقل برود از سر او .و هکذا قومی دیگر به تکمیل
نکردن ،عقل را ضعیف میکنند .هر چیزی را هرچه مدد به او میرسانی قوت
میگیرد .نمیبینی هرچه تحصیل علم و کمال میکند عقلش زیاد میشود.
قومی به تحصیل علم نکردن ،ضعیف میکنند عقل را .اگر شخص عالم باشد
طور غریبی است این علم و عقل .اگر شخص عالم باشد به فرنگ برود
احترام میکنند او را ،به چین و ماچین برود او را احترام میکنند و حرمت
میدارند او را ،او را عزت میکنند ،از او مسألهها میپرسند ،او را مقدم
میدارند .همینکه دیوانه شد ،ریش او را میگیرند توی سرش میزنند ،هرجا
باشد بیرونش میکنند .در جمیع دنیا عقل محترم است .چیز غریبی است!
عجب چیز مطلوبی است این عقل! و قومی سعی میکنند در ضعیف کردن
این عقل به تحصیل علمنکردن .چرا همچو میکنی بابا؟! سعی کن در
تحصیل علم تا روز به روز عقل تو زیاد شود ،حرمت تو زیاد شود طلب العلم
فریضه علی کل مسلم طلب کن علم را و این عقل را تا کار تو درست شود
و هر خللی و نقصانی که در کار تو باشد از نقصان درآید .و مردم این عقل
را کم میکنند به معاصی ،کم میکنند به طاعتنکردن و مالزمت
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شریعتنکردن ،به مالزمت علما و عقالنکردن .خدا میداند کم میشود عقل
به مالزمت نکردن شریعت بجهت آنکه همین شریعت ،بیان عقل و تفصیل
عقل است .هرکس از این راه برود ،روز به روز عقل او زیادتر میشود،
مطاعتر میشود بواسطه این شریعت .آخر چه گفته؟ گفته دروغ مگو .دروغ
که نگفتی ببین چگونه مطاع میشوی ،احترام تو را میکنند ،مدح میکنند
تو را ،میگویند فالنکس حرفش تخلف ندارد .این از چه چیز است؟ از
شریعت است ،چیز دیگری نیست .گفته وفا داشته باش ،وفا که کردی جمیع
مردم تو را مدح میگنند .گفته غیبت مکن ،وقتی نکردی جمیع مردم تو را
مدح میکنند .تهمت نزدی تو را مدح میکنند ،مال مردم را مخور ،از
محرمات اجتناب کن ،واجبات را بجابیاور ،ادای حقوق مردم را بکن .این
کارها را که کردی در میان جمیع مردم تو محترم میشوی ،پیش هر طایفه
عزیز میشوی .لکن آدم بیوفای فاسق فاجر دروغگوی مفسد بیحیای
مالمردمخور که به شریعت پیغمبر عمل نمیکند ،هیچجا عزتی ندارد و در
پیش هیچکس محترم نیست .شریعت ،همه بیان عقل است.
خالصه ،اینها که عرض کردم تنبیه به این بود که باوجودی که صاحب زن
شما عقل شماست ،مالک ملک و ارباب ملک شما عقل شماست ،باوجود
این چرا در نقصان این میکوشید و چرا این عقل را عمدا یک کاری
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میخواهید بکنید که از سر خودتان دور کنید؟ میخواهید عقل را از شراب
از سر خود بیرون کنید؟ آن کسی که شراب میخورد کأنه پیش از این دیوانه
شده که میخواهد عقل را از سر خود بیرون کند مثل آنکه به کسی گفتند
روی حصیر مخواب ،فقر میآورد .گفت فقر ،روی حصیر خوابیدن میآورد.
همچنین تا آدم دیوانه نباشد چرا عقل را باید از سر خود بیرون کند؟ معلوم
است دیوانه بوده که خواسته شراب بخورد و عقل را از سر خود بدرکند.
پس انشاءاهلل ما باید سعی کنیم در تقویت عقل و کاری کنیم که قوت عقل
ما بیشتر شود .باری برویم بر سر مطلب.
مطلب این بود که زنها یک رسد عقل دارند و دو رسد نفس ،و مردها دو
رسد عقل دارند و یک رسد نفس .از این جهت زنها یک رسد ارث دارند و
مردها دو رسد ارث میبرند .حاصل سخن اینکه زن را از نفس آفریده ،حاال
چرا دو رسد نفس دارد و یک رسد عقل و مرد دو رسد عقل دارد و یک رسد
نفس؟ بجهت اینکه عقل جانب راست است و عقل جانب خداست و طرفی
است که بسوی خداست و نفس جانب چپ اوست و جانبی است که بسوی
شیطان است و چون زن را از نفس آفریدند گفتند از پهلوی چپ آدم ،حوا را
آفریدند .باطن این سخن این بود که عرض کردم نه اینکه از پهلوی حضرت
آدم کندند و حوا را ساختند .چرا چنین کنند؟ مگر خدا خمیره نداشت یا
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طینت نداشت که بیاید از پهلوی آدم بکند و ببرد ،حوا را بسازد؟ حاشا،
وانگهی حضرت آدم با او نکاح میکند ،خودش با خودش نکاح میکند؟!
همچو چیزی خدا نمیکند .پس حضرت حوا را خدا از پهلوی چپ آدم آفرید،
یعنی دو رسد نفس برای حوا آفرید .از این جهت خدا زن را نفس مرد قرار
داد و در کتاب خود نازل کرد که خلق لکم من انفسکم ازواجا خداوند خلق
کرد برای شما زنها از نفسهای شما .پس زنها نفس مردها هستند و از این
جهت هر داهیهای که بر سر مرد میآید از طرف زن اوست و از اطاعت کردن
اوست برای زن او که نفس او است .بجهت آنکه انس او با اوست ،او بهتر
اغوا میکند او را .این علم را ابلیس لعین خوب میدانست بعد از آنی که
خداوند عالم حضرت آدم را نهی کرد از خوردن شجره ،ابلیس خواست که
آدم بخورد از آن شجره ،خواست اغوا کند حضرت آدم را از او نپذیرفت.
ابلیس رفت پیش حوا اغوا کرد او را ،آنوقت حضرت حوا رفت و آدم گول
حوا را خورد و از آن شجره تناول کرد .مناسبت مابین ابلیس و آدم نبود،
شیطان رفت حوا را گول کرد ،حوا رفت پیش آدم و دلیل آورد برای آدم که
آن منعی که از این شجره کرده بودند ،آن منع منسوخ شد و خدا حاال دیگر
راضی است به خوردن آن شجره .به این دلیل که ما میرویم پیش آن شجره
اگر مالئکه ما را منع کردند معلوم میشود ممنوعیم از خوردن این درخت و
اگر مالئکه ما را نهی نکردند معلوم است که ممنوع نیستیم .این را ابلیس
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یاد حوا داده بود چون میدانست آدم را خدا فاعل مختار آفریده و به مالئکه
فرموده سایر حیوانات بهشت را منع کنید از خوردن شجره و نفرموده انسان
را منع کنید .فرموده انسان فاعل مختار است ،علم به او میدهم و او خود
میداند و نفرموده او را منع کنید .حوا این را از ابلیس یادگرفته بود ،حوا هم
به آدم گفت و آدم هم از این غفلت کرد و چنان پنداشت که این دلیلی که
میآورد حاال دیگر خدا راضی است .رفتند پیش درخت ،دیدند مالئکه آنها
را منع نکردند چون فاعل مختار بودند .رفتند پیش درخت و دست کردند
دیدند هیچکس منعشان نکرد ،همچو پنداشتند که خدا راضی است و خوردند
و آدم در مسأله اشتباه کرد .مقصود این است که آدم بواسطه حوا ،گول
خورد.
باری ،چون سخن از شجره درمیان آمد فیالجمله از احکام شجره عرض
کنم .این شجره که در بهشت است و همه درختهای بهشت جمیع چیزها را
بارمیآورد .یک درخت او انگور میدهد ،خرما میدهد ،انار میدهد ،گندم
میدهد ،سیب میدهد .هر متاعی و هر میوهای از یک درخت بهشت بعمل
میآید و مومن از یکتای آن درختها ،از یک درخت ،همه میوهای میخورد
و دیگر برای او ضرور نیست از آنجا جای دیگر برود ،آنچه میخواهد از این
درخت میتواند بکند؛ احادیث مختلف شده که آن درخت چه درخت بوده.
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بعضی گفتهاند گندم بوده ،بعضی گفتهاند انار بوده یا انگور بوده .اینی که
درمیان مردم مشهور شده است میگویند گندم بودهاست واال احادیث
مختلف است و سبب اختالف احادیث هم همین است که یک درخت ،همه
میوهای میدهد .سهل است همان گندم تنها را بخوری بخواهی سیب باشد
سیب است برای تو ،بخواهی انار باشد انار است برای تو ،آنچه بخواهی همان
است برای تو .پس از این جهت مختلف شد احادیث در این درخت .حاال
ببینیم این چه درخت بوده ،درختهای بهشت از هر نوع ثمری میدهد از برای
مومن و ثمرهای معنوی میدهد چنانکه میوه میدهد و خرما میدهد از
خواص آنهاست که میوههای معنوی هم میدهد .به این معنی که خرمای او
را که میخوری مسائل علمی میشود ،عقل تو زیاد میشود به همان معرفت
تو زیاد میشود ،حکمت برای تو حاصل میشود .تو هی خرما میخوری و
هی مسائل توحید برای تو آشکار میشود این است که فرمودندالجنه اسفلها
اکل و شرب و اعالها علم همچنانکه شخص عالم بسا آنکه لقمه نانی در
این عالم بردارد و نظر به این لقمه که میکند که این را بخورد ،از کیفیت
خوردن این لقمه و از خائیدن آن یک لقمه و از رنگ و طعم آن یک لقمه
علمهای وافر برای آن شخص حاصل شود .همچنین در بهشت خرمای آن را
که میخوری تمام آن علم میشود .همچنین هر میوهای از میوههای او خیری
و علمی و حکمتی بار میدهد .پس اینها را که یافتی بدان که اختالف درمیان
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احادیث نیست .و باز چیزی دیگر هم هست که در حدیث دیگر فرمودند،
فرمودهاند این شجره ،شجره علم آلمحمد علیهم السالم بوده ،شجره علم
خیر و شر بوده است و در بهشت درختی بوده که آن درخت علم آلمحمد
علیهم السالم بوده و میوه او مخصوص ذائقه ایشان بوده و احدی از اهل
جنت قابل آنکه از آن میوه بخورند نبوده است و مخصوص همان بزرگواران
است.
جام بلور و شراب لعل ،خاصان را رسد
عام را کهنه سفال و دردیی اندر خور است

پس هرکس در بهشت قابلیتی دارد و آن درخت مخصوص آلمحمد است از
شدت صفایی و نورانیتی که در آن میوهها بوده و حکمتها و علمهایی که از
آن حاصل میشده و آن درخت مخصوص آلمحمد علیهم السالم بوده و
حضرت آدم را خدا نهی کرد از نزدیک شدن به آن درخت ،فرمود التقربا هذه
الشجره نزدیک این درخت مروید .ببین ،گفته نزدیکش مروید ،خوردنش
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بهطریق اولی .فرمود نزدیک این درخت مروید زیرا که مقام شما نیست و
خوردن آن حکمت در خور شأن شما نیست ،مبادا نزدیک آن درخت بروید
و طمع در علم آلمحمد بکنید که چنان بپنداری که میتوانی از آن علم
بهرهای ببری؛ پیش این درخت مرو که نمیتوانی .و حضرت آدم هم نتوانست
برود ،نه او رفت نه حوا .زیرا که آن درخت در درجه عالیهای بود ،در مکان
رفیعی بود که دسترس احدی نبود .بهطور اشاره فرمود التقربا هذهالشجره
واال دسترس آدم نبود ابدا و نمیتوانست نزدیک برود ،محال بود .آیا نشنیدهای
که لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره اگر بداند ابوذر که در قلب سلمان
چیست ،سلمان را تکفیر میکند .سبب این است که ابوذر متحمل علم
سلمان نیست و طاقت شنیدن آن علم را ندارد ابدا این است که به یکی از
ائمه بعضی از اصحابشان عرض کردند که شما چرا از اسرار خود برای ما
نمیگویید؟ فرمود شخص قویی در میان خودتان پیدا کنید که بتواند متحمل
بشود .رفتند شخص جوانی که بنیه قوی داشت آوردند .حضرت او را بردند
یک گوشه ،یک کلمه از اسرار خود در گوش او گفتند ،فیالفور پیر شد و
موهای او سفید شد و آن یک کلمه را هم فراموش کرد .امام فرمودند رحمت
خدا تدارک کرد او را که فراموش کرد آن کلمه را واال هالکش میکرد .پس
چه بسیار علم که کسی را طاقت شنیدن آن نیست ،طاقت فهم آن نیست.
پس علم آلمحمد علیهم السالم را که طاقت میآورد؟! میدانی چه علمی
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است؟! علم آلمحمد علیهم السالم علمی است که فرمودند الیحتمله ملک
مقرب و ال نبی مرسل و ال عبد امتحناهلل قلبه لالیمان متحمل آن نمیشود نه
ملک مقربی ،نه نبی مرسلی ،نه بنده ممتحنی .قیل فمن یحتمله؟ قال نحن.
عرض کردند پس که متحمل میشود؟ فرمودند خود ما .پس آنجوره علمی
که مخصوص آلمحمد علیهم السالم است ،آدم آن را نمیتواند درک کند.
آیا در زیارت جامعه نخواندهای الیسبقه سابق و الیفوقه فائق و الیلحقه الحق
و الیطمع فی ادراکه طامع یعنی درجه شما در جایی است که هیچ
پیشیگیرندهای بر شما پیشی نگرفته و هیچ برتریجویندهای بر شما برتری
نجسته و هیچ ملحقشوندهای و رسندهای به شما نرسیده و هیچ طمعکنندهای
طمع ادراک مقام شما را نکرده .هیچکس طمع ادراک مقام ایشان را
نمیتواند بکند ،آدم چطور میتوانست طمع ادراک مقام ایشان را بکند؟ پس
آدم از آن شجره نخورد ابدا ولکن در بهشت درختی دیگر بود که از ظل آن
درخت آفریده شده بود و از سایه آن بود .سایههای این دنیا ندارند خاصیت
صاحب سایه را و در بهشت همچو نیست .سایه درخت خاصیتی دارد
جداگانه ،سایه انسان خاصیتی دارد جداگانه .سایه درخت ،اثر درخت
میبخشد .آن درخت سایه در بهشت انداخته بود ،آن درخت نوری در بهشت
افکنده بود که ممنوع نبود آدم از خوردن او ،زیرا که آن ،مثل آن درخت بود
و آدم ممکنش بود پیش آن سایه برود ،ممکنش بود به ظل آن درخت برسد.
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به اصل نمیتوانست برسد ،لکن به فرع میرسید .خدا او را از اصل منع کرده
بود نه از فرع .پس این هم باعث شبهه شد برای آدم که آنی که ما را منع
کردهاند این نیست ،این را منع نکردهاند .و مطلوب از پیغمبران و محبوب از
پیغمبران آن است که ایشان را از معصیتی که منع میکنند ،از شبیه آن معصیت
هم باید گریزان باشند ،نهایت تقوی این است که از شبیه او گریزان باشند.
از این جهت پیغمبر ما در شرع ما فرموده است که کسی که پدر و مادرش
مجوس است وقتی که نماز میکند باید آتش پیش روش نباشد .بالشک این
که نماز میکند مسلم است ،بالشک خداپرست است آتش نمیپرستد ولکن
پیش روی نماز او آتش نباید باشد چون شبیه به آتشپرستان میشود؛ فرمودهاند
مکن این کار را .همچنین کسانی که بتپرست بودهاند پیش روی نمازشان
باید صورتی نباشد تا شبیه به بتپرستان نشود ،و حال آنکه برای خدا نماز
میکند و به خاطرش هم بتپرستی نمیآید لکن چون شبیه به بتپرستان
میشود اگر این پردهای که پیش روی نماز او است در آن صورتی نقش کرده
باشند ،گفتهاند رو به آن نماز مکن .حاال نهایت تقوی در این بود که حضرت
آدم ممنوع باشد از شبیه آن درخت ،لکن منعی که برای کمال او بود نه آنکه
حرام بود بر او بلکه کمال او در آن بود که آن شبیه را هم نخورد ولکن رفت
و از آن شبیه خورد و به آن واسطه او را از بهشت بیرون کردند.
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باری ،مقصود این بود که بیان کنم زن را خداوند عالم از پهلوی چپ مرد
آفریده و معلوم شد انشاءاهلل و هیچیک از اینها را نمیتوان در این ایام ،تمام
شرح کرد و همین قصه درخت و حضرت آدم را در ایامی چند بلکه تمام
ماه ،بلکه بیشتر اگر عرض کنم کفایت آن را نمیکند لکن میخواهیم چیزی
هم گفته باشیم و مطلب ناتمام میماند .پس عرض میکنم زن را خداوند از
پهلوی چپ مرد آفریده و دو رسد نفس در او جلوه کرده و یک رسد عقل،
به این معنی که نفس در حوا جلوه کرده است و عقل در حضرت آدم .بعد از
آنی که خداوند عالم میان آدم و حوا تزویج کرد ،فرمانبرداری آدم را بر حوا
واجب کرد بجهت آنکه حوا نفس اماره را دارد و نفس اماره مطاع نمیتواند
باشد چرا که میفرماید لنیجعل اهلل للکافرین علیالمومنین سبیال نمیشود
زن بر مرد مستولی باشد .ازجمله دلیلها بر فساد مذهب فرنگیان این است که
آنها زنهاشان مطاعند و مردهاشان مطیع زنهایند و این خالف قاعده است.
زنها بالشبهه عقلشان ناقص است و نمیتوانند کاری از پیش ببرند ،باید زن
مطیع باشد از برای مرد .به این جهت بر حوا واجب شد مطیع حضرت آدم
باشد و اینها نکاح کردند و از میان اینها اوالد بعمل آمد .بعد که تناکح کردند
و اوالد بسیار از ایشان بعمل آمد و همه برادر و خواهر بودند ،تناکح در میان
اوالد محال شد .بجهت آنکه همه خواهر و برادر بودند و نمیشد تناکح
کنند .خداوند از حکمت بالغهای که داشت و به قهاریتی که حضرت آدم بر
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جن و مالئکه داشت و به استیالیی که بر آنها بواسطه اسمایی که خدا به او
آموخته بود داشت ،یکی از جنیان را آورد مجسم کرد .چنانکه سلیمان بر
آنها مستولی شد و آنها را مجسم کرد ،حضرت آدم هم جنی را آورد او را
مجسم کرد و آورد او را و به یکی از پسران خود داد .و از بهشت حوریهای
آوردند و آن حوریه را هم مجسم کردند به قدرت نبوت و به قدرت آن
اسمهای عظیمه آن حوریه را مجسم کردند و آن حوریه را هم دادند به یکی
از پسران خود .اینها مجسم که شدند نکاح کردند ،آن وقت ممکن شد با
اوالد آدم تناکح کنند .و آنچه استدالل میکنند مجوس ،به حالل بودن خواهر
که میگویند پس حضرت آدم چه کرد؟ همه اوالدش خواهر و برادر بودند.
آنها از این سر غفلت دارند و نفهمیدهاند و نفهمیده استدالل کردهاند .باری،
بعد از آنی که پسرعمو و دخترعمو درست شد ،چون حالل بود گرفتن
دخترعمو و دختر عمه و اوالد خالو و اوالد خاله ،و اینجا هم دختر عمو و
پسرعمو پیدا شد ،اینها به یکدیگر ممکن شد برسند و رسیدند و از اینها اوالد
بعمل آمد .و چون خداوند عالم در حکمت بالغه خود چنین قرار داده بود
که ولد از نطفه مادر باشد ،نطفه پدر بمنزله پنیرمایه است و نطفه مادر بمنزله
شیر است که این بوی پنیرمایه شیر را میبندد ،همچنین نطفه مادر به بوی
نطفه پدر عقد میشود و میبندد .و چون این را دانستی استبعاد مکن که
چگونه از مریم عیسی تولد کرد باوجودیکه پدری نداشت .نطفه ،نطفه
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مریم بود و مهیا کرد آن را دمیدن روحالقدسی که بمنزله رایحه بود ،بمنزله
پنیرمایه بود که عیسی از آن تولد شد .و شاید از آنچه عرض کردم بفهمی که
آنچه در تواریخ است که اهل آن شهری که همه زنانند که هیچ مرد در آنجا
نیست ولکن در آنجا درختی هست که رایحه او مثل رایحه نطفه مرد است،
از او که بکار میبرند آبستن میشوند و اوالد از ایشان بعمل میآید بجهت
خاصیت ارحامشان ،بیشوهر از ایشان دختر بعمل میآید .باری ،مقصود این
بود که اوالد از نطفه زن است و از این جهت شباهت تمام بهسوی مادر دارد
و سوی او سوی مادر است و اخالق فرزند به مادر شبیه است ،بیشتری از
مردم به اخالق مادر و به پشته و رشته مادر میروند الولد الحالل یشبه بالخال
شباهت صوری بیشتری به طرف مادر میرود ،احوالشان و اخالقشان به
طرف مادر میرود از این جهت فرمودند دایه را نجیب و خوشگل و پاکیزه
باید گرفت بجهت آنکه شیر او احوال و اخالق او را تغییر میدهد .وقتی که
بعد از منعقد شدن ،شیر احوال و اخالق را تغییر دهد ،ببین اصل نطفه که از
مادر است چقدر اثر میکند؟! پس آن اوالدی که از اوالد آن جنیه مجسمه
بود ،آنها اخالق جنیان را گرفتند و آنهایی که از اوالد آن حوریه بودند،
شباهت به آن حوریه و اخالق آن حوریه پیدا کردند و به این واسطه اخالق
جن و اخالق حوری در میان آدمیان شایع شد و هرکس احوال و اخالق او
احوال و اخالق آن جن است ،حکما این از اوالد آن جنیه است ،حکم او
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حکم آن جنیه است .و هرکس اخالق و احوال او اخالق و احوال حوری
شد ،حکم حکم آن حوری شد برای او .از این جهت است این اختالف
اخالق در میان بنیآدم پیدا شد .حاال ببین چقدر آسان شد حدیث که
میفرمایند االکراد قوم من الجن قد کشف لهم الغطاء کردها طایفهای از
جنند پرده از ایشان برداشته شده.آنها بنیآدمند ولکن بعد از آنی که در ایشان
اخالق جنیه و جنیان و خالوهای ایشان اثر کرد میبینی متخلق به اخالق آنها
شدهاند .از این جهت قومی از بنیآدم از جنند به خالوهاشان رفتهاند و هرکس
متخلق به اخالق نیک شده است و رفته باشد به طرف آن حوریه ،آنها حوراء
انسیه خواهند بود ،داخل انس شمرده میشوند .حاال گاه هست سوی پدر بر
فرزند غلبه میکند و پسر میشود و گاه است سوی مادر بر فرزند غلبه میکند
و دختر میشود .پس در میان مردم خیلی جن پیدا میشود بسیاری بر طبیعت
جنند و معاصیی را که مرتکب میشوند بواسطه آن رگ جنی و خالوهای
جنیشان است .این است که اهل جهنم در جهنم میگویند ربنا ارنا اللذین
اضالنا من الجن واالنس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من االسفلین این دوتایی
که در این آیه است ،دویمی جن است و اولی انس است .ابوبکر انسی بود
چرا که حرامزاده نبود و عمر جنی بود؛ خدا در این آیه به رمز نامشان را برده.
اهل جهنم میگویند ربنا ارنا اللذین اضالنا من الجن واالنس خدایا بنما به ما
آن دو نفری که ما را گمراه کردند که یکی از آنها جنی بود و یکی انسی.
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آنها را نشان ما بده تا ما آنها را زیر پای خود بگذاریم ،و لگدکوب کنیم آنها
را تا عذاب آنها زیاد شود .اولیش انسی بود و دویمیش جنی بود .پس اوالد
آدم در میان مردم به این ترکیب منتشر شدند.
و یک رگی دیگر هم در میان مردم پیدا شد که این را الزم است عرض کنم
و دانستن شما واجب است و آن رگ را باید قطع کنید از خود و خود را
عادت دهید به آنچه میگویم تا آن رگ قطع شود و آن این است که هرگاه
زن و شوهر مواقعه میکنند ،اگر در آن حین نام خدا را نبرند و در هنگام
نزول نطفه ،نام خدا را نبرند ،بسماهلل نگویند ،شیطان در این وقت میآید
مینشیند در همانجایی که مرد مینشیند و او هم مواقعه میکند .او هم نطفه
خود را داخل میکند با نطفه مرد در رحم زن میریزد و آن ولدی که حاصل
میشود نطفه شیطان است .این است که خدا فرموده و شارکهم فی االموال
و االوالد اینطور در اوالد شریک میشود و این نطفه از شرک شیطان بعمل
میآید .حاال که نطفه نطفه شیطان و شرک شیطان است ،وقتی بزرگ شد
این بدبخت بجز اعمال شیطانی چه میکند؟ فساد عالم در دست این است.
پس خود را عادت دهید که در آن وقت بسماهلل بگویید ،متذکر خدا باشید تا
در آن وقت جهت عقل شما و ملکیت شما غلبه کند و نور آن نام خدا که
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ذکر میشود شیطان را دور کند و اگر اوالد بشود ،نورانی و از اهل صالح و
تقوی شود.
باری ،پس به اینطور درمیان مردم اوالد پیدا شد ،یک پارهای اوالد شیطان
شدند و آن رگ خالوهای ایشان در آنها غلبه کرد و جنی شدند و منسوب به
جن شدند ،همینطور که رگ مادر که بر انسان غلبه میکند دختر میشود،
رگ جنیش هم که زیاد شد جنی میشود .پس به اینطور سه جوره اوالد
درمیان بنیآدم پیدا شد؛ یک پاره جنی شدند ،یک پاره انسی شدند ،یک پاره
شیطان و اوالد شیطان شدند در میان این عالم راه افتادند و این فتنه و شر و
شور را در عالم سرپا کردند .حاال اوالد آدم که از جانب پدر و مادر اوالد
آدمند ،مومناناند و شیعیان امیرالمومنیناند و مومنان به هر پیغمبری در هر
عصری هستند مومنان به پیغمبر و ائمه طاهرینند و ثابتان بر طریقه محمد و
آلمحمدند؛ اینهایند که از اوالد آدمند ،از رگ پدر و مادر هر دو تا .حاال
ببین چه اشکال عظیم از این آیه برطرف شد که خدا میفرماید و لقد کرمنا
بنیآدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی
کثیر ممن خلقنا تفضیال میفرماید که ما مکرم داشتیم بنیآدم را و ایشان را
در بر و بحر زمین برداشتیم و ایشان را طیبات روزی کردیم و ایشان را
فضیلت دادیم بر بسیاری از خلق .تو را به خدا قسم بگو ببینم چه تکریم
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کرده خدا عمر خطاب را؟! یا بگو بنیآدم نیست ،یا بگو بنیآدم هست و
مکرم و مفضل است .پس بفهم که بنیآدم نیستند کسانی که خدا در شأن
آنها میفرماید کأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره منافقان گویا خرهایی
هستند رمکننده از شیر .شیر ،اسداهللالغالب است و آنهایی که رممیکنند
آنهایی هستند که انکار امامت و وصایت او را کردند .خرهایی هستند
مستنفره ،یعنی نفرتکننده .حاال آیا کسانی را که خدا در حق آنها میفرماید
خرهای رمکرده شده ،آیا اینجور کسان مکرمند که میفرماید و لقد کرمنا
بنیآدم حاشا و کال .واهلل منافقان بنیآدم نیستند ،مشرکان بنیآدم نیستند .مگر
نخواندهای قرآن را که خدا به حضرت نوح میفرماید انه لیس من اهلک یعنی
این فرزند تو نیست ،این اوالد تو و اهلبیت تو نیست ،من تو را و اهلبیت تو
را وعده نجات دادهام و نجات میدهم .پس چنانکه پسر نوح اوالد نوح نبود،
اینها هم که به ظاهر بشره آدمند پسر آدم نیستند .پس اوالد آدم نیست مگر
مومن .آیا تو نمیدانی بچه کبوتر کبوتر میشود ،بچه کالغ کالغ میشود،
بچه آدم آدم؟ نوح پیغمبر خداست و مومن ،از همچو آدمی چطور همچو
خری بعمل میآید؟! پس نیست بنیآدم ،رگ خالوها در تن او هست ،یا
شیطان در نطفه او شریک شده و فرزند ،فرزند شیطان است .پس به همین
قاعده جمیع کفار ،جمیع این مشرکین ،جمیع این منافقین ،جمیع این هفتاد
و دو فرقه که امت ضاللتند ،اینها جمیعا جنند ،بنیآدم نیستند .بنیآدم نیست
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مگر یک فرقه ناجیه که هفتاد و سیومی باشد .این امت هفتاد و سه فرقهاند،
یک فرقه از آنها ناجیند و از اهل بهشتند ،آن فرقه از اوالد آدمند و خدا آنها را
مکرم داشته؛ چه تکریمی! مکرم داشته آنها را به جنات نعیم ،مکرم داشته به
قرب جوار خود ،مکرم داشته به اینکه مالئکه را خدام ایشان کرده .فرمودند
ان المالئکه لخدامنا و خدام شیعتنا و کدام تکریم از این بیشتر که مالئکه،
خدام ایشان باشند؟ پس مومنان را خدا مکرم داشته و چگونه مکرم داشته که
فرموده الذین یوذون المومنین والمومنات بغیر مااکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و
اثما مبینا ایشان را مکرم داشته به اینکه اذیت ایشان را خدا اذیت خود قرار
داده ،زیارت ایشان را زیارت خود قرار داده ،رضای ایشان را رضای خود
قرار داده ،مرض ایشان را مرض خود قرار داده ،سیری و گرسنگی ایشان را
سیری و گرسنگی خود قرار داده .آیا نشنیدهای خدا در روز قیامت توبیخ
میکند کسی را و میفرماید من مریض شدم چرا به عیادت من نیامدی؟ عرض
میکند خدایا تو اجل از آنی که مریض شوی .میفرماید فالن بنده مومن من
مریض شد ،عیادت او عیادت من بود .باز میفرماید چرا من از تو طعام
خواستم به من ندادی؟ عرض میکند خدایا تو اجل از آنی که طعام خواهی.
میفرماید فالن مومن از تو طعام خواست ،طعام دادن به او طعام دادن به من
بود .و همچنین در خصوص آب دادن همینطور میفرماید .پس کدام تکریم
از این عظیمتر که خدا مومن را متصل به خود کرده؟ و ان نور المومن الشد
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اتصاال باهلل من نورالشمس بالشمس نور مومن متصلتر است به نور خدا از
شعاع آفتاب به آفتاب .پس راست شد آیه و درست شد؛ و تو را به خدا اگر
این معنی را من نگفته بودم ،معنی این آیه را چهکارش میکردی؟ بگو ببینم
عمر خطاب چه مکرمی دارد؟ پس اینکه خدا میفرماید و لقد کرمنا بنیآدم
یعنی ما مکرم داشتیم مومن را و حملناهم فی البر و البحر و حمل کردیم او
را به ظاهر در بر بر پشت حیوانات ،بر پشت شترها و در کجاوهها؛ و در بحر
بر کشتیها ایشان را حمل کردیم .ولکن از برای این بر و بحر باطنی است،
دریا همیشه تأویل فتنههاست و بر همیشه تأویل ایام راحت و نیکی و خوشی
است .بحر به معنی ظلمت و تاریکی است ،بحرانی یعنی ظلمانی .اما بر از بر
است و بر نیکی است ،ایام رفاه است ،ایام ظهور دولت حق است ،ایام ظهور
آلمحمد است ،ایام ظهور نور ائمه طاهرین؛ اینها بر است .و اوقات فتنه و
غلبه فتنهها و فتنههای متراکم که موجهای فتنه است که بر باالی یکدیگر
برمیخیزد ،این بحر است .و خداوند تکریم کرده مومن را در زمانهای غیبت
و زمانهای ظهور ،مومن را خدا محافظت کرده در همه این احوال زیرا که
در دریا نشستهاند در سفینه نوح .فرمود مثل اهلبیتی کمثل سفینه نوح من
رکبها نجی و من تخلف عنها غرق مثل اهلبیت من مثل کشتی نوح است،
هرکه بر آن سوار شد نجات یافت و هرکه از آن تخلف کرد غرق شد .و تو
میدانی که کشتی ،در طوفان دریای فتنهها واجب میشود؛ چنانکه کشتی،
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در طوفان موجهای دریا الزم است .پس هرکس در طوفان دریای فتنهها
متمسک به والیت آلمحمد علیهم السالم شد نجات یافت و مومن را خدا
در دریا در سفینه نوح جاداده؛ و در بر ،خداوند عالم مومن را برداشته و ثقل
او و سنگینیهای او را خدا متحمل شده .و اگر کیفیت برداشتن خدا مومن
را بگویم شاید بر بعضی گران آید.
خالصه ،خداوند عالم جل شأنه مومن را مکرم داشته و خدا او را محمول
قرارداده و حمل کرده خداوند مومن را و رزقناهم من الطیبات یعنی علوم
آلمحمد علیهم السالم را روزی ایشان کردیم .واهلل مومن میخورد از علوم
آلمحمد علیهم السالم  ،میخورد از روزیهای طیب ،از علمهای آلمحمد
علیهم السالم واهلل منافق میخورد از خبائث ،از چیزهای قذر .در حق مومن
میفرماید یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث واهلل خبیثات ،علمهای
منافقین است که همه خبیث است از این جهت میفرماید الخبیثات للخبیثین
و میفرماید الطیبات للطیبین علمهای طیب مال طیبین طاهرین است و
علمهای خبیث مال خبیثین است .پس خداوند عالم به مومن طیبات روزی
کرده ،به مومن علوم آلمحمد علیهم السالم داده .و فضلناهم علی کثیر ممن
خلقنا تفضیال خدا مومن را بر بسیاری از خلق فضیلت داده .بر چه فضیلت
داده؟ بر این خرهای مستنفره فضیلت داده ،بر این اوالد شیاطین ،بر این جن،
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بر این منافقین .و پیشی داده او را بر بسیاری از خلق خداوند شیعیان آلمحمد
علیهم السالم را تفضضیل داده نه بر کل ،بر بسیاری از خلق .و آنهایی که
شیعیان را بر آنها تفضیل نداده ،آنها محمد وآلمحمدند صلواتاهلل علیهم
اجمعین .همچنین پیغمبرانند که شیعیان را بر ایشان تفضیل نداده ولکن بر
سایر خلق ،غیر از محمد وآلمحمد صلواتاهلل علیهم و پیغمبران ،او را بر
سایر مخلوقات فضیلت داده .پس کجایند آن مفسرانی که در این آیه
درماندهاند در آنجاش که میفرماید و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال
این کثیر کیست؟ حیران شدهاند .ببین معنی آیه چقدر سرراست و درست
است!
خالصه بعد از آنی که بیان کردم اوالد آدم را انشاءاهلل شما شناختید آنها را و
بنیآدم را شناختید و سایرین بنیآدم نیستند .مثل آنکه فرض کن اگر مردی
یک گلوله سربی بخورد و آن گلوله سرب دفع بشود ،این اوالد او نیست .از
این سر آمده از آن سر بیرون رفته .خداوند نطفههای مومنین را نازل میکند
از عرش خود به کرسی و از آن به شجره مزن و از آن میآید در ابر و از ابر
همراه باران میآید و بر هر گیاهی که نطفه مومن باید بشود ،دیگر هرکه او
را بخورد خواه کافر بخورد خواه مومن بخورد ،ولدی که از او تولد میشود
آن ولد مومن است .بجهت اینکه از عرش آمده و از علیین آمده و باید عود
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به علیین کند؛ چرا که از آنجا آمده .اما منافقین نطفه آنها از سجین بخار
میکند و باال میاید و به درخت زقوم میرسد و از آنجا بخار میکند و میآید
باال و بر گیاههای این عالم مینشیند و هرکس آن گیاه را خورد ،آنچه از او
تولد کرد منافق است دیگر خواه مومن باشد خواه کافر .و ولد کافر در
صلب مومن ،آن گلوله سربی است که شخص میخورد و از او دفع میشود،
دخلی به او ندارد ابدا .همچنین مومن در صلب کافر مانند آن دانه یاقوتی
است که کسی آن را فروبرد و از او جدا شود ،هیچ دخلی به او ندارد ابدا.
این است که خدا در قرآن میفرماید ال انساب بینهم یومئذ جمیع نسبها در
روز قیامت منقطع میشود .پیغمبر میفرماید ینقطع کل سبب و نسب اال
سببی و نسبی یااینکه اال نسبی همه این سببها و نسبها منقطع خواهد شد .یا
مانند آن گلوله یا مانند آن دانه یاقوت که از آن جدا شد .فالن پسر فالن ،اینها
احکام این دنیا است ،اما احکام اخروی ،اوالد آدم ،مومنانند .این را بدان
یک نفر انسان در جهنم نخواهد رفت و یک نفر حیوان در بهشت نخواهد
رفت .جمیع آنهایی که به جهنم میروند بر صورت حیواناتند ،همه مثل سگ
فریاد میکشند ،مثل خر عرعر میکنند ،مثل شتر قرقر میزنند .همه آنها به
صورت درندگانند ،به صورت حشرات ،همه حیوانند .انسان آنجا نمیرود،
اوالد آدم آنجا نمیرود .همچنین در بهشت بجز اوالد آدم و انسی و آدمیزاد،
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دیگر در بهشت یافت نمیشود .اگرچه مطلب تمام نشد لکن سینهام تنگ
است.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه یازدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
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خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در تفسیر فقرات این آیه شریفه و کلمات آن سخن در معنی جن و انس بود
و قدری از معانی جن و انس را عرض کردم ولکن سخن دیروز ناتمام ماند
و اگر خدا بخواهد تتمه کالم دیروز را امروز عرض میکنم ،اگرچه سینهام
تنگ است و صدایم نمیرسد لکن بهقدری که میسر است عرض میکنم.
دیروز عرض کردم که انسان را خداوند عالم از عقلی و نفسی آفریده و تتمه
این کالم این است که پدران و مادران مردم سه نوعند؛ یک نوع پدر و مادر
جسمانی دنیاوی است که پدری ،مادری را نکاح میکند ـ یعنی مادر فرزند
خودش را نه مادر خودش راـ و از میان ایندو ،خدا به آنها ولدی عطا
میفرماید بطوری که عرض کردم از نطفه مادر بهواسطه نطفه پدر .نطفه پدر
به منزله پنیرمایه است و نطفه مادر به منزله شیر است که اصل فرزند از نطفه
مادر میشود و نطفه پدر باعث بستن آن و منعقد شدن آن میشود .و کیفیت
تولد ولد را دیگر مناسب نیست در این مجالس بیان کردن و بیان آن حاصلی
برای عوام ندارد .این پدر و مادر ،پدر و مادر دنیاوی است .در این دنیا پدر
و مادری است که میشود عارضی باشد ،و حقیقی نباشد پدر و مادری آنها
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و این فرزند از شکم مادر بیرون آمده و در او بهطور عاریه بوده چنانکه خدا
میفرماید یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی یعنی مومن را
خداوند از صلب کافر و رحم کافر بیرون میآورد و کافر را از صلب مومن
و رحم مومن بیرون میآورد .پس مومن در صلب کافر مانند ریگی است که
خورده باشد آن کافر و فروداده باشد آن را ،یا قطعه یاقوتی که فروبرده باشد
آنرا .آن قطعه یاقوت از اندرون او بیرون آید و چون او را شستشو کردی
همان یاقوتی است که بوده و همان بهایی که داشته دارد ،هیچ ضرری به
یاقوت نمیرسد اگر از شکم او بیرون آید ،اگرچه ملوث شده باشد باز همان
یاقوت است .آیا نمیبینی محمدبنابیبکر که از جمله بزرگان شیعه بود و از
جمله نیکان بود و از جمله پاکان و خوبان بود ،از صلب ابیبکر بود و از
اینجهت به هیچوجه منالوجوه ضرری به او نرسید و او فرزند عارضی ابوبکر
است نه فرزند حقیقی او؛ بهجهت اینکه جزء ابیبکر نیست .و هر فرزندی
جزء پدر است و این جزء ابیبکر نبوده به این دلیل که ابیبکر ،کلش خبیث
است و این جزء ،طاهر است و این جزء طاهر نمیشود کلش خبیث باشد.
نمیشود یک حوضی بول باشد ،یک کاسه آب طاهر از این حوض بعمل آید.
پس محمد پسر ابیبکر نیست ،جزء ابیبکر نیست .اگر جزء ابیبکر بود
رجس و نجس و کافر بود و چون جزء او نیست ولد او نیست اگرچه به
حسب ظاهر عاریه پسر او بود و در صلب او و در رحم مادر او عاریه بود.
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لکن این نطفهای بوده که از عرش فرودآمده و به آسمانها رسیده و از آسمانها
به ابر رسیده و از او به باران آمده و با باران بر گیاهها ریخته شده و آن گیاهها
را ابوبکر خورده و در شکم او نطفه محمد بعمل آمده و رفته در رحم مادر
او بوده بطور عاریه .واال اصل او از علیین است و ابیبکر از سجین است.
اصل مومن از طینت بهشت و طینت علیین است ،عود او هم باز به
همانجاست .ببین اگر تو از هوا بگیری یک خیکی را پر از باد کنی و آن را
ببری ته دریا بداری ،تا او را آنجا رهاکردی میآید باال و عود میکند به مرکز
خود که هوا بود و از آنجا آمده بود .میآید در عالم هوا و در حیز خود که
هوا باشد میایستد .حال همچنین طینت مومن از علیین فرود آمده است
نهایت چند صباحی با ابوبکر بوده ،بعد از او جدا شده و باز عود میکند به
مرکز خود و عالم خود که علیین است و میرود در بهشت و همانجا خواهد
بود.
و همچنین عاریه است نطفه کافر در صلب و رحم مومن ،به جهت آنکه
نطفه کافر از سجین است و از آن تهترین جهنم بخاری برخاسته و بر درخت
زقوم نشسته و از آنجا بخار میآید بر گیاه این عالم مینشیند و اگر آن گیاه
را مومنی بخورد ،در شکم او مثل یک سنگریزه که فروببرد ،آن نطفه عاریه
در اندرون او و صلب و رحم او هست .بعد از آنی که بیرون آمد و از آلودگی
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آن مومن پاک شد ،همان سنگی که بوده و همان طینت جهنم که بوده هست.
روز به روز فرومیرود تا به منتهای حد شقاوت خود که رسید آنوقت به
منتهای اجل خود میرسد و در درک خود قرار خواهد گرفت .و این پدر و
مادر در اینجا عارضی برای این بودند و این خبیث جزء آن مومن نبوده .مومن
را فرض کن حوضی است پر از گالب باشد ،حاال نمیشود یک کاسه بول
از این بردارند .مومن جمیع او طیب است و طاهر و از طینت علیین است،
چطور جزء او خبیث میشود؟ پس پسر نوح ،جزء نوح نیست بجهت اینکه
نوح طیب است و طاهر است و معصوم ،و جزء طیب و طاهر معصوم ،باید
طیب و طاهر معصوم باشد .این پدر و مادر ظاهری ،پدر و مادر دنیاییاند.
وقتی که انسان مرد و او را در قبر گذاردند ،این نسب منقطع شد .اینجا به
او زید پسر عبداهلل میگفتند ،بسا آنکه توی قبر که رفت ،زید پسر عمرو به
او میگویند .حاال میخواهیم بدانیم آیا این پسر کیست؟ پدرش را بشناسیم.
پدرش آن کسی است که طینت این از جزء طینت او است و جزء اوست .این
فرزند ،فرزند اوست و در علم خدا و در لوح محفوظ است .و عرض خواهم
کرد که هرکسی جزء کسی است.
و اما پدر و مادر دیگری است از برای نفس اماره انسان ،برای نفس اماره
یک پدری است و یک مادری است .پدر نفس اماره ابوبکر است و مادر
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نفس اماره عمر است و این نفس اماره از نطفه ابوبکر است و کاسهای از
حوض بول اوست؛ و نطفه او ،صورت در رحم عمر گرفته و از اعمال عمری
صورت گرفته .میپرسم از شما ،همه چیز را خوب است آدم بربصیرت باشد.
میپرسم از شما که عمل نفس اماره کذب است یا نه؟ بلی کذب است .آیا
کذب از صورت عمر نیست؟ از صورت عمر است و اوست کاذب .آیا آن
کسی که نفاق دارد ،مصور به صورت کیست؟ این صورت از کیست؟ این
صورت عمر است .آن کسی که الطی و زانی است ،به صورت کیست؟
صورت عمر است .آن کسی که مرتکب سایر معاصی میشود ،این صورت
کیست؟ صورت عمر است .میخواهم بدانم این معاصی ازکجا پیش این
آمده؟ آیا این معاصی از بهشت نازل شده؟ شرب خمر و لواط و زنا و فسق و
فجور از بهشت آمده و از بهشت است؟ هیچ عاقلی تمکین این حرف که
اینها از بهشت آمده نمیکند .آیا این اعمال ،صفت محمد وآلمحمد است
نعوذباهلل؟ آیا این اعمال ،صفت اولیاست نعوذباهلل؟ شک در این نیست که این
اعمال ،صفت محمد وآلمحمد علیهم السالم نیست .آیا این صفت ،صفت
شیعیان امیرالمومنین و آنانی که متابعت کردهاند ائمه طاهرین را در جزیی و
کلی ،این صفت ،صفت ایشان است؟ حاشا و کال .عقل خودت را حکم
کن ،پیش خودت فکر کن ،ببین هرزگی ،لوطیگری ،لواط کردن ،لواط
دادن ،زناکردن ،زنادادن ،قمارکردن ،دروغ گفتن ،این اعمال ناشایست
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کردن ،خود تو بگو ،این صفات صفات کیست؟ آیا امیرالمومنین این صفات
را دارد؟ حاشا و کال؛ این صفات صفات اعدای ایشان است ،در پیش اعدای
ایشان است ،در پیش ابیبکر و عمر است .پس معلوم شد این صورتها صورت
ابیبکر است و عمر .اگر کسی حضرت امیر را دیده باشد در آن حاالتی و
صفاتی که داشت ،میایستاد به نماز و اشک او جاری بود و غش میکرد و
از خوف خدا از شعور و حس میافتاد .خشک میشد به طوری که پای او را
اگر حرکت میدادند سر او حرکت میکرد ،سر او را اگر حرکت میدادند
پای او حرکت میکرد و شبانهروزی هزار رکعت نماز میکرد و هزار بنده
از کسب دست خود خرید و آزاد کرد ،به این حالت .حاال شخصی از چین
آمده و این حالت را از آن حضرت میدید و نمیدانست که این حضرت امیر
است و امام است .از چین آمده بود و یک شخصی را میدید به این حالت.
و میآمد میرفت مجلس یزیدبنمعاویه و یزید را هم نمیشناخت ،آنجا هم
میدید شخصی را قمار میبازد و شطرنج بازی میکند ،شراب میخورد،
هرزگی میکند .اینها را میبیند و نمیداند این یزید است .بعد میآید درمیان
شهری میبیند یک کسی را که همان اعمال یزید را میکند ،آن کارهایی که
او میکرد این هم میکند ،آیا نه این است که میگوید این شخص از تابعان
اوست؟ میبیند عملش مثل عمل یزید است ،میگوید این از پیروان اوست،
با او یک جورند .و باز در آن شهر یک کسی را میبیند که در نهایت تضرع
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و زاری نماز میکند و از خوف خدا گریه میکند و کسب حالل میکند ،آیا
نه این است که میگوید این از جنس شخص اولی است؟ این از جنس
امیرالمومنین است .بدیهی است که میگوید این از جنس آن شخص اولی
است به جهت اینکه این هم همان کارها که او میکرد میکند .اال اینکه
انسان در غفلت است وقتی گوینده گفت ،آنوقت متذکر میشود .پس نفس
اماره صورتش صورت عمر است و ماده و طینت نفس اماره از ماده و طینت
ابیبکر است و ابوبکر پدر است از برای نفس اماره و این نفس اماره جزیی
است از کل ابیبکر ،کاسه بولی است از حوض بول او و از منجالب بول او.
و اما والدین دیگری هم انشاءاهلل داریم که آن والدین عقلند .آن عقلی که
به او عبادت رحمان میشود ،آن عقلی که به او کسب جنان میشود .برای
عقل هم پدری و مادری است .پدر عقل ،محمدبنعبداهلل است صلواتاهلل و
سالمه علیه و مادر عقل ،علیبنابیطالب است صلواتاهلل و سالمه علیه .ببین
چگونه صورت عقل و اعمال عقل و کردار او و رفتار او مانند علی است!
امر نمیکند مگر به خیر و نهی نمیکند مگر از شر ،مرتکب نمیشود مگر
آنچه رضای خدا در آن است .پس عقل ،صورت او ،صورت علیبنابیطالب
است و بر صفت علیبنابیطالب است و اما اصل طینت او و ماده او ،از نور
محمد است صلی اهلل علیه و آله پس حضرت پیغمبر پدر اوست و حضرت
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امیر مادر اوست .ببین چگونه شرح آنها در کتاب و سنت شده است!
میفرمایند در احادیث عدیده انا و علی ابوا هذه االمه من و علی پدر و مادر
این امتیم .خوب حاال ببینیم ایشان چگونه پدر و مادر این امتند؟ هرکسی که
خودش یک پدر و مادری دارد ،ایشان چطور پدر و مادرند؟ معلوم است
مقصود ایشان نه پدر و مادر جسمانی است ،باز معلوم است مقصود ایشان نه
پدر و مادر نفس اماره است ،بلکه ایشان پدر و مادری هستند روحانی ،نورانی
و عقالنی و ایمانی که این روحاالیمانی که در بدن مومن است ،این
روحاالیمان ،فرزند پیغمبر است و فرزند امیرالمومنین است .آیا نخواندهای
در قرآن و ندانستهای که شیعه و سنی اجماع دارند براینکه حضرت امیر نفس
پیغمبر است به نص کتاب و اجماع امت؟ بعد از آنکه نفس پیغمبر شد ،یعنی
خودی پیغمبر شد ،خداوند فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا خداوند از
برای شما از نفسهای شما جفت آفریده .پس جفت محمد نیست مگر علی.
علی است مناسب محمد ،و علی است جفت محمد از این جهت فرمود انا و
علی ابوا هذه االمه و حضرت امیر مقام مادر را پیدا کرد برای شیعیان و مومنان
و حضرت پیغمبر پدر است برای مومنان .خدا در قرآن میفرماید النبی اولی
بالمومنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم پس خداوند از نفس پیغمبر صلی اهلل
علیه و آله برای پیغمبر ،زوج آفرید و ازواج او را امهات مومنین نامید .پس
حضرت امیر ،مادر است برای مومنان .باز دیدیم خداوند میفرماید یصورکم
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فی االرحام کیف یشاء صورت را خداوند در رحم قرار میدهد نه در پشت
پدر .در پشت پدر ،نه پسری و نه دختری معلوم است .نه زیبایی و نه زشتی،
نه سیاهی و نه سفیدی .همه اینها در شکم مادر پیدا میشود .پس در پشت
پدر اختالفی نیست ،همه اختالف در مادر و در شکم مادر است .در شکم
مادر یکی سیاه میشود یکی سفید ،یکی کوتاه میشود یکی بلند ،یکی
زشت میشود یکی زیبا ،یکی پسر میشود یکی دختر .اختالف در شکم
مادر است از این است که وقتی که نطفه در رحم مادر قرارمیگیرد ،خداوند
دو ملک خالق میفرستد که میروند در رحم و آنجا مینشینند .عرض
میکنند خداوندا چه بیافرینیم این نطفه را به شکل پسر کنیم یا به شکل
دختر؟ سیاه کنیم یا سفید؟ کوتاه کنیم یا بلند؟ آنچه حکم بشود از خداوند
که این طفل را به آن صورت کنید ،آن دو ملک او را همانطور خلق میکنند
و آنچه تقدیر آن طفل شده است خداوند در شکم مادر امال میکند به آن دو
ملک و آن دو ملک مینویسند و در پیشانی او میگذارند .این است آن
سرنوشتی که در شکم مادر نوشته میشود ،جمیع آنها نوشته میشود و در
پیشانی او گذارده میشود .پس معلوم شد که در پشت پدر اختالفی نیست و
در پشت پدر ،پسری و دختری و زشتی و زیبایی و سعادتی و شقاوتی نیست.
از این جهت فرمودند السعید من سعد فی بطن امه والشقی من شقی فی بطن
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امه سعید آن کسی است که سرنوشت او بر سعادت شده و شقی کسی است
که سرنوشت او بر شقاوت شده.
پس از آنچه عرض شد دانستیم که در پشت پدر ،اختالفی نیست و شنیدیم
حدیثی را از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله که به علیبنابیطالب صلواتاهلل
و سالمه علیه فرمودند که لیس االختالف فی اهلل و ال فی و انما االختالف
فیک یا علی اختالفی در خدا نیست و اختالفی در من نیست .اختالف در
خدا نیست بجهت آنکه خدا خالق است و در پیش خدا ،سعادت و شقاوت
و حسن و قبح و پسری و دختری ،به هیچ وجه در پیش خدا نیست و در
پشت پدر هم اینها امتیاز نیافتهاند .در شکم مادر که رفت ،آنجا صورت پیدا
میکند پس لیس االختالف فی اهلل بجهت آنکه خدا خالق است ،در ذات خدا
اختالفی نیست و ال فی پیش من هم نیست .وقتی که این امت در صلب من
بودند ،در پیش من اختالفی نداشتند .سعادت و شقاوت ایشان در نزد من
نبود ،در نزد من همه یکرنگ بودند ،در پیش من قابل سعادت و شقاوت
هردو بودند .بعد از آنی که آمدند پیش تو ای علی ،و والیت تو را بر ایشان
عرضه کردم و آنها را موکل به تو کردم و تو را ولیعهد خود گردانیدم و
سلطان بر آنها کردم و امر آنها را مفوض به تو کردم ،اختالف در پیش تو پیدا
شد .هرکس ایمان به تو آورد مومن شد و هرکس ایمان به تو نیاورد و انکار
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تو را کرد کافر شد ،و هرکس با تو شریکی قرارداد مشرک شد .این اختالفها
همه در پیش علیبنابیطالب است و این سری است که خدا در ملک خود
قرارداده و این اسباب آزمایشی است .پس ولیعهدی برای هر سلطانی الزم
است ،زیرا که هر سلطانی و هر بزرگی بعد از آنی که امر او در ملک او
نهایت استقالل را پیدا کرد ،و گردنکشان دنیا نتوانستند از حکم او تجاوز
کنند ،گردنکشان البته پیش او فرود میآیند و اما در دلهاشان انکار میکنند
و آن بغضها و کینهها را در دل دارند .ولی چه کنند؟ از سطوت این پادشاه
نمیتوانند اظهار مافیالضمیر خود را بکنند.
و شما این سخن را اینجا داشته باشید تااینکه مطلبی برای مقدمه عرض کنم
که دانستن آن الزم است و آن این است که بزرگ در دنیا بر دو قسم است؛
یک بزرگی است حاجت دارد به کوچکان خود و زیردستان خود و نوکران
خود و یک بزرگی است که حاجت به کوچکان و زیردستان خود ندارد،
ابدا .آن بزرگی که حاجت به کوچکان دارد ،تدبیرها میکند که کوچکان
ازهم نپاشند و البد است به رضای کوچکان حرکت کند و اینها را به طمع
بیندازد و گاهی آنها را بترساند که از بابت آن خوف و آن رجاء ،بر دور او
باشند و در حقیقت این بزرگ ،فقیر است و آنها غنی؛ بجهت آنکه در این
چیزها محتاج به آنهاست .شما خیال مکنید که این بزرگ ،غنی است بلکه
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محتاج است به اینکه آنها حراست کنند او را ،آنها خدمت کنند او را ،آنها
نان به این بدهند ،آب به این بدهند ،به این لباس بدهند .محتاج است به اینکه
آنها عزت بدهند به این ،محتاج است که آنها تمکین کنند تا سلطنتی بر آنها
داشته باشد .در حقیقت این بزرگ محتاج است به سوی آن خلق و آن خلق
احتیاجی به او در این خصوصها ندارند .پس آن بزرگ که محتاج است به این
کوچکها ،البد است که اسباب اجتماع این کوچکها را بچیند و تدبیرها
بکند برای اجتماع این کوچکها تا اینکه این ملک ازهم نپاشد و سلسله ازهم
نریزد و امر باقی بماند برای خودش و خانواده خودش البته تدبیرها میکند و
همه تدبیرهایی که میکند برگرد این نقطه میگردد که این جمعیت و این
جماعت ازهم نپاشد .حاال هر بزرگی در هر طبقهای در هرجایی که هست
محتاج است به آن اتباع خود البد است متابعت کند کوچکان و تابعان خود
را و به رضای آنها راه رود ،دم این را ببیند ،دم آن را ببیند ،این را ریشخند
کند ،آن را ریشخند کند .اگر میبیند محتاج است تحصیل رضای او به انکار
حقی ،انکار حق بکند .اگر محتاج شود به بیانصافی ،بیانصافی کند .اگر
محتاج شود به ظلمی ،ظلم کند؛ اغلب مردم و جمیع اهل دنیا اینطورهایند
و این بد صفتی است و بسیار بد صفتی است که شخص بجهت خاطر
نوکرهای خود اگر آنها خالف قاعده بکنند حمایت آنها را بکند ،بگوید خیر
همچو کاری نکرده .نفهمیده ،نسنجیده من بگویم خیر نوکر من این کار را
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نکرده و حمایت او را بکنم .اینها بجهت حاجتشان است به اینها واال اگر
شخص مطیع حق باشد باید حق بگوید ،باید حق را قوت بدهد زیرا که حق
خداست و حق از جانب خداست و انسان باید همیشه حق را نصرت کند.
حتی آنکه عرض میکنم که لجاج کردن به این راه درست نمیآید ،تو باید
حق را ببینی .هرچه حق است آن را بگویی واال مستبد به رأی بودن به اینطور
که من همچو حرفی زدهام ،من باید از قولم برنگردم ،این با حق نمیسازد.
خیر ،باید از حرفت برگردی اگر حق نیست و اگر برنگردی معانده با خدا
کردهای و آنچه از جانب خداست انکار کردهای .پس مومن هروقت که ببیند
حقی را باید اطاعت کند و هرجا ببیند باطلی را ،اگرچه در نفس خود ببیند،
باید آن راترک کند .آدم باید نوکر حق باشد .شماها را نصیحت میکنم به
اینکه شما نوکر حق باشید ،با چیزی بسته نباشید ،حق را در هرجا ببینید او
را تمکین کنید و تسلیم داشته باشید .آخر ببینید باالتر از این سخن دیگر
نمیشود که در زیارت جامعه است اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک
من محمد واهلبیته االخیار االئمه االبرار لجعلتهم شفعائی الیک خدایا اگر
من از محمد وآلمحمد به تو نزدیکتری میدیدم ،آنها را شفیع میکردم به
درگاه تو؛ این خیلی حرف بزرگی است .بسته به محمد نکردهای خود را،
بسته به ائمه نکردهای خود را ،معلوم است بسته به خدا باید باشی و بگویی
خدایا اگر تو غیر از اینها را بپسندی ،من هم آن را میپسندم و آن را شفیع
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میکنم؛ خیلی امر عظیمی است .پس انسان باید همیشه طالب حق باشد،
همیشه باید معین حق باشد .اگر همچو نکرد خاذل حق و دشمن حق شده
و با حق و اهل حق و ائمه هدی معانده کرده .پس این صفت را سعی کنید
تحصیل کنید.
پس آن کسی که درصدد اجتماع تابعان خود است و همیشه نصرت تابعان
خود را میکند اگرچه نامربوط گفته باشند همیشه خطاهاشان را چشم
میپوشد و آنها را از دیگران هم میپوشاند .همیشه منفعتها و حرامها براشان
پیدا میکند ،رشوهها به آنها میدهد ،میهمانیهاشان میکند ،تعارفشان میکند
و همه مقصود او این است که جماعت ازهم نپاشد .چه بسیار مردم که به
اینطور سالها مرید نگاه میدارند و دائم درصدد اینند که ازهم نپاشند.
و اما بزرگی دیگر هست که او به هیچوجه منالوجوه محتاج به کسی نیست.
میخواهند ناصر او باشند میخواهند خاذل او باشند ،میخواهند مجتمع
بشوند میخواهند نشوند ،میخواهند ایمان بیاورند میخواهند نیاورند من
کفر فان اهلل غنی عن العالمین اگر یک نفر کافر بشود ،خداوند از جمیع
عالمها بینیاز است یاایهاالناس انتم الفقراء الی اهلل واهلل هو الغنی الحمید ای
مردم! شما فقیر به سوی خدائید و خدا غنی است ،و همچنین پیغمبری که از
جانب خداست و همچنین ائمه که از جانب خدایند آنها هم اغنیا هستند.
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هرکس میخواهد ایمان بیاورد بیاورد ،هرکس میخواهد نیاورد هرطوری
میخواهند سلوک بکنند .خوب بکنند ،بد بکنند ،فرقی نمیکند .اینطورند
که مردم اگر میدهند بدهند ،نمیدهند ندهند .میآیند بیایند ،نمیآیند نیایند.
ایمان میآورند بیاورند ،نمیآورند نیاورند .هرچه خود میخواهند بکنند
بکنند ،آسیب میرسانند برسانند نمیرسانند نرسانند .جماعتی هستند که با
مردم به اینطورند ،چون اینطورند آنها درصدد تدبیر این نیستند که جماعت
ازهم نپاشند ،در فکر تدبیر این نیستند ،سعی ندارند که جماعت برپا باشد.
پیداست که حضرت امیر نه این است که سوء تدبیر داشت که با مردم اینطور
سلوک میکرد .سنیها میگویند عمر بجهت اینکه مردم مجتمع باشند بر
اسالم و همه به ذمه اسالم باقی بمانند ،تخلف از شرع میکرد .خودشان
میگویند بجهت اینکه مردم مجتمع باشند گاهی تخلف از شرع میکرد و
هرطوری که صالح ملک را میدید ،آنطور میکرد .از این جهت ملک او
دوام پیدا کرد .اما علی تخلف نمیکرد از شریعت .چون علی تخلف نمیکرد
از شریعت ،بعضی مردم طاقت میآوردند بعضی طاقت نمیآوردند .اما عمر
گاهی خالف شرع میکرد بجهت اینکه مردم ازهم نپاشند .عمر میدید
مردکه طاقت یکشاهی ندارد ،صد دینارش میداد ،طاقت ندارد یک عباسی
میداد .دیگر میخواهد خالف شرع بشود میخواهد نشود .اما علی میگوید
از بیتالمال یک دینار به تو میرسد ،هرکار میخواهی بکن قسمت تو این
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است ،زیادتر به تو نمیرسد .چون علی تخلف نمیکرد بعضی طاقت
نمیآوردند و میرفتند .حاال نه این است که این از سوء تدبیر علیبنابیطالب
بود .حاشا ،این از سوء تدبیر آن حضرت نبود .مگر پیغمبر نمیتوانست در
زمان خود آن دو سه نفر منافقین را گردن بزند؟ مگر آنها را نمیشناخت؟
مگر مستحق نبودند؟ و نکرد ،و این از سوء تدبیر او نبود .آیا نمیتوانست
امر علی را اوضح از این بکند؟ پنج سال ،شش سال ،هفت سال هی برسرهم
الزال بگوید و مردم را رجوع به او بدهد؟ مگر نمیتوانست کار او را محکم
کند؟ مگر نمیشناخت آنها را؟ ولکن محتاج نبود پیغمبر به این امت از این
جهت بر او نازل شد من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر هرکس میخواهد
ایمان بیاورد و هرکس میخواهد کافر بشود .پس ایشان محتاج نبودند به این
خلق چون محتاج نبودند اسباب آزمایش را خودشان میچیدند چنانکه
خداوند در قرآن نازل کرد الم احسب الناس انیترکوا انیقولوا آمنا و هم
الیفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اهلل الذین صدقوا و لیعلمن
الکاذبین آیا مردم گمان کردند که ما ایشان را همچو وامیگذاریم و آزمایش
نمیکنیم ایشان را؟ این نمیشود ،همچنانکه ما پیشینیان را آزمایش کردیم تا
معلوم شود راستگو از دروغگو .پس چون در زمان حضرت پیغمبر
گردنکشان عالم تمکین کردند و مومن و منافق همه به ظاهر ایمان داشتند،
و میدانست پیغمبر که اینها ایمان ندارند ،اسباب فتنه درمیان مردم قرارداد و
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علیبنابیطالب را به خالفت نصب کرد و چندان اصراری هم در این نکرد
و دشمنان او را هم تلف نکرد و این امر را سست انداخت و به علی سفارش
کرد که بعد از من شمشیر مکش ،با اینها مدارا کن .آیا نشنیدهاید که بعد از
آنی که عمر داخل خانه حضرت امیر شد ،حضرت از حجره مبارکه بیرون
تشریف آوردند ،فرمودند بیرون رو از این خانه که اگر بخواهم شمشیر
میکشم از اول این قوم و از آخر این قوم بیرون میروم .عمر همینکه دید
علیبنابیطالب همچو فرمود ترسید و از خانه بیرون رفت و دانست که دروغ
نمیگوید و اگر بخواهد ،میکند .پس پیغمبر وصیت کرده بود به علی که
شمشیر مکش ،بگذار اینها هرکار میخواهند بکنند .و نمیدانی که چه کار
با اینها کردند به همین شمشیرنکشیدن .چطور اسباب آزمایشی برای اینها
فراهم آوردند ،چطور اسبابی که تا ظهور امام اسباب آزمایش در این عالم
علم شد و دوست و دشمن آنها از هم جدا گردید .هرکس دوست علی بود
از پی علی رفت ،هرکس ایمان خالص داشت از پی علی رفت ،هرکس به
ناحق بود از پی عمر و ابوبکر رفت.
باری ،مقصود این بود که حضرت امیر اسباب آزمایش است ،اسباب آزمایش
نیک و بد در پیش علی است .همچنین در پیش هر وصیی ،در پیش هر
خلیفهای اسباب آزمایش است .پس اول حضرت امیر شمشیر را غالف کرد
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و کسی از آنها ایمان نیاورد به او مگر چهار نفر ،و باقی امت مرتد شدند تا
اینکه ابوبکر خالفت کرد ،بعد از آن عمر خالفت کرد ،بعد از آن عثمان
خالفت کرد .بعد از عثمان آنوقت به حسب ظاهر حضرت امیر خلیفه شد،
حاال خلیفه چهارم شد ،جمیع سنیان هم تمکین از او کردند و باز برگرد او
دوست و دشمن پیدا شد .بر دور او جمعیت کردند و چون بر دور او جمعیت
کردند عذر ندید که دیگر حاال شمشیر نکشد ،حاال دیگر اسباب سلطنت
جمع است شمشیر کشید و محاربه کرد .چون جنگ کرد باز مردم آمدند
داخل شدند در توالی او به حسب ظاهر و کمکم منافق هم در میانه پیدا شد.
وصیت کرد به امام حسن که بعد از من مصالحه کن با معاویه و با اینها مدارا
کن ،محاربه مکن .چون آن حضرت از دنیا رفت حضرت امام حسن هم با
معاویه صلح کرد و مدارا کرد و با آنها محاربه نکرد .مردم رفتند فوج فوج
پیش معاویه و از او برگشتند و طعنهها بر آن حضرت زدند ،به او گفتند السالم
علیک یا مذلالمومنین و از او منصرف شدند .مقصود این است که باز فتنه
در ولی شد و حسن و علی یکی هستند؛ مقصودم این بود که فتنهها همیشه
در ولی و خلیفه میشود .همچنین دولت ائمه بعد از ایشان منتشر شد و امر
ائمه سالماهلل علیهم کمکم در شیعه واضح و هویدا شد و در میان شیعه پیدا
شدند مومنان و منافقان .این یهودیگری تخمی ندارد که بپاشند و سبز شود
بلکه آن بخاری که از سجین برمیخیزد و بر درخت زقوم مینشیند و از آن
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بر گیاه مینشیند ،آن گیاه را هرکس خورد ،از توی شکم او یهودی بیرون
میآید .پس چه بسیار کسی که پدر او شیعه ،مادر او شیعه و او یهودی است
اگرچه از سطوت اسالم نتواند مذهب خود را ابراز دهد ولکن بهطور نفاق
تشیعی ابراز میدهد لکن اندرون او یهودی است و بیرون او شیعه .عمر و
ابوبکر ،اندرونشان بتپرست بود و در ظاهر مسلمان بودند .ابوبکر و عمر
ادعای اسالم میکردند .همچنین امروز دولت شیعه دولت عظیمی است،
بالد اسالم از بالد کفر جدا شده ،سطوت اسالم زیاد است ،احدی جرأت
نمیکند یهودیت اندرون خود را ابراز دهد ،اظهار تشیع میکند .همچنین
نصرانی بودن تخمی ندارد مثل همان .بسا آنکه ولد در این دنیا از پدر شیعه
است ،از مادر شیعه است لکن اندرون نصرانی است .بیرون اظهار تشیع
میکند و به حسب ظاهر ما مکلفیم که به ظاهر با مردم راه برویم و کسانی
که به تهمتها نسبتها به باطن مردم میدهند ،آنها از مذهب اسالم بیرونند.
حضرت پیغمبر دختر میداد به عثمان .آیا عثمان مسلم بوده یا کافر بوده؟
البته کافر بوده .آیا کافر که بوده به ظاهر کافر بوده یا به باطن کافر بوده؟
معلوم است به ظاهر کافر نبوده .اگر میگویی ظاهر عثمان کافر بوده پس
نسبت خطا به پیغمبر صلی اهلل علیه و آله دادهای .پس باطنش کافر بوده
ظاهرش مومن بوده .پس پیغمبر حکم به باطن عثمان نکرد و مذهب پیغمبر
و دین پیغمبر این نبوده که به باطن کسی حکم کند .پس آن منافقانی که
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اینجا و آنجا مینشینند و میگویند شیخیها باطنشان غیر ظاهرشان است ،اینها
همینکه حجت بر ایشان تمام شده باشد و همچو حکمی بکنند و همچو
بگویند ،از مذهب پیغمبر و دین پیغمبر صلی اهلل علیه و آله بیرون میروند.
میگوید تو خبر نداری اینها توی دلشان مذهبی دیگر دارند و آن را بروز
نمیدهند .به من بگو ببینم تو چه مذهبی داری که همچو حکمی میکنی؟
تو بر مذهب کیستی که حکم به باطن میکنی؟ اگر تو بر مذهب پیغمبری
که پیغمبر دختر به عثمان داد ،با ابوبکر و عمر پیغمبر غذا میخورد .پیغمبر
همچو میکرد تو چطور شده که میگویی باطنشان غیر ظاهرشان است؟
چطور شده همچو شده؟ اینها که اذان میگویند ،فریاد میکنند در اذان خود
اشهد ان ال اله اال اهلل اشهد ان محمدا رسولاهلل صلی اهلل علیه و آله نماز را که
بهتر از شما در پنج وقت میکنند ،نوافل را که بهتر از شما میکنند ،زکات
که بیش از شما میدهند ،خمس که بیشتر از شما میدهند .در توی اینها حج
هم هرکدام مستطیع باشند میروند ،توی اینها حاجی بیش از شما است،
زیارت هم که بیش از شما میروند ،فضائل امیرالمومنین را که بیش از شما
میگویند ،حاال چطور شده است که تو میگویی اینها باطنشان غیر از
ظاهرشان است؟ پس بدان که این نفاقی است که میکنند ،این حیلهای است
که در شریعت مطهره میکنند که میگویند اینها باطنشان غیر از ظاهرشان
است .تو چطور فهمیدی؟ تو رمالی؟ تو جفاری؟ از باطن مردم چه خبر
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داری؟ اگر جایز است حکم به باطن ،من هم میگویم تو هم در باطن یهودی
هستی و حاال اظهار تشیع میکنی .اگر این قوم با ما اینگونه عمل میکنند،
پس ما هم عمل کنیم و درباره آنها چنین بگوییم .و ما انشاءاهلل اینگونه
عمل نمیکنیم و همچو نمیگوییم چرا که این قول ،خالف شرع است .پس
قائل به این قول که اینها باطنشان غیر از ظاهرشان است ،که این را بگویند
و به مقتضای آن عمل کنند ،از دین پیغمبر بیرون میروند .این ضروری اسالم
است که پیغمبر دختر به عثمان داده و ضروری اسالم است که پیغمبر مدارا
با آنها کرده و آنها مسجد او میآمدند و آنها را منع نمیکرد و کسی که
خالف این کند از ضرورت اسالم بیرون رفته .پس اینها عوامفریبی است،
جهال را میخواهند گول بزنند.
باری؛ چون در این امت در باطن ،یهودیان و نصرانیان پیدا شدند ،هندوها
پیدا شدند ،مجوسان و مشرکان و کفار پیدا شدند ولکن از سطوت اسالم
نمیتوانند بروز بدهند ،خداوند عالم در هر عصری اسباب فتنهای میچیند و
برمیانگیزاند دعوتکنندگان به سوی باطل و دعوتکنندگان به سوی حق
را لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و این سنت خداست و
لن تجد لسنه اهلل تبدیال و لنتجد لسنه اهلل تحویال این سنتی است گذارده که
در هر عصری که مردم داخل هم شوند فتنهای برمیانگیزاند و آنها را ازهم
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جدا میکند تا اینکه فتنه بزرگ بیاید و آن امام است صلواتاهلل و سالمه علیه
و آن بزرگوار وقتی میآید که اغلب خلق مرتد شدهاند لکن در باطن واال در
ظاهر به همین ترکیبی که هست هستند؛ در باطن کافر شدهاند .او میآید و
فاروق میان حق و باطل میشود و باطل را از حق جدا میکند و با آن حق
غلبه میکند بر باطل و باطل را از زمین برمیاندازد تااینکه در مشرق و مغرب
نماند مگر دولت حق و ظهور حق چنانکه خدا میفرماید هو الذی ارسل
رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون خدا،
پیغمبر را به حق ،به پیغمبری فرستاد و او را غالب خواهد کرد بر همه ادیان،
بر جمیع دینها و این نصرت به ظهور امام است صلواتاهلل و سالمه علیه.
باری ،برویم برسر مطلب ،اینها مقصود نبود ،دیگر خدا خواست این حرفها
زده شود .اینها از آنجا برخاست که اختالف ،در والیت علیبنابیطالب
است که خلیفه بعد از پیغمبر است .هر خلیفهای سبب اختالف میشود.
خلیفه ،مقام مادر را پیدا میکند و رحم مادر میشود برای مردم .و مردم در
رحم مادر ممتحن میشوند و اختالف پیدا میشود .پس مردم در والیت علی
اختالف کردند و بعضی به واسطه علی مومن شدند و بعضی به واسطه علی
کافر شدند؛ معلوم است حضرت امیر ،مادر این امت است و به این مناسباتی
که عرض شد پس انا و علی ابوا هذه االمه.
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پس معلوم شد از آنچه عرض کردم که برای انسان سه پدر و مادر است؛ یک
پدر و مادر ،پدر و مادر عقل اوست که محمد وآلمحمدند صلواتاهلل و
سالمه علیهم اجمعین و این آن پدر و مادری است که عقوق آنها گناه کبیره
است .این آن پدر و مادری است که حق اینها با حق خدا قرین است که
میفرماید و قضی ربک اال تعبدوا اال ایاه و بالوالدین احسانا خدا حتم کرده
که شما عبادت نکنید مگر خدا را و به والدین احسان کنید .عبادت خدا
گفتن ال اله اال اهلل است و بالوالدین احسانا محمد رسولاهلل و علی ولیاهلل
است ،اینها آن والدینند که باید احسان به اینها کرد و خدمت اینها را بر وجه
احسن و حسن بجاآورد .اگر خدمت کردیم به ایشان احسان کردیم به
ایشان .احسان یعنی حسن رفتارکردن نه این احسانی که عجمها میگویند.
هرنیکی که با کسی کردی احسان به او است .احسان به آلمحمد ،اطاعت
آلمحمد است و امتثال فرمان ایشان احسان به ایشان است .و قضی ربک اال
تعبدوا اال ایاه و بالوالدین احسانا این والدینند که میفرماید التقل لهما اف و
التنهرهما و قل لهما قوال کریما این والدینی که فرموده همین والدین است
که در هر حال انسان باید متابعت کند ایشان را؛ این یک والدین.
و والدین دویم والدین نفس اماره میباشند و آن والدین ،والدینی هستند که
خدا میفرماید و ان جاهداک علی انتشرک بی مالیس لک به علم فالتطعهما
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اگر پدر و مادر مجاهده کنند با تو که مشرک شو به خدا ،تو اطاعت مکن
آنها را .و آن پدر و مادر ،ابیبکر و عمرند که آنها جد و جهدشان در شب و
روز به واسطه اعوانشان این است که عصیان کنی خدا را و مشرک شوی به
خدا ،و تو مأموری که مخالفت کنی ایشان را.
اما پدر و مادر سیوم پدر و مادر دنیایی هستند که خدا میفرماید و صاحبهما
فی الدنیا معروفا با آنها در دنیا درست راه برو .و جمعی را میشنوم به پدر و
مادر خود درشت میگویند ،مگر از حرمت پدر و مادر غافلی؟! آیا نمیدانی
اگر کلمه اف بگویی به پدر و مادر دنیایی خود ،عاق میشوی .عاق والدین
شدهای و عقوق والدین از گناهان کبیره است و بدان که در آتش جهنم
خواهی رفت و خداوند برای تو قرار داده است آتش جهنم را ،وعده کرده
است برای تو آتش جهنم را ،واجب کرده است برای تو آتش جهنم را .اگر
کسی ادعا کند که من شیخیام و شیخی کار و بارش باید موافق شرع باشد.
شماها معروفید پیش مخالفینتان به نیکی .میگویند تو شیخی هستی ،چرا
دروغ میگویی؟ تو شیخی هستی ،چرا مال مردم میخوری؟ پس شماها
معروفید به نیکی و چون چنین است باید انشاءاهلل نباشد در میان شما کسی
که یک سر سوزن به والدین خود بدی کند یا درشت به پدر بگوید ،یا فریاد
بزند بر او ،یا بر او مقدم شود ،یا بدون اذن او کاری کند .اگر خالف رضای
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او کردهاید و او را از خود رنجانیدهاید ،خدا میداند عاق شدهاید ،عاق
والدینید .این عاق نیست که پدر بگوید من تو را عاق کردم .عوام همچو
خیال میکنند معنی عاق را ،بلکه عاق یعنی عاصی .در کتب لغت نوشتهاند
عاق یعنی عاصی .عاق ،صفت تو است وقتی پدر را مخالفت کردی ،تو عاقی
تا مخالفت کردی ،دیگر میخواهد بگوید تو را عاق کردم میخواهد
نگوید ،تو عاق هستی .چه بسیار مردم که در حیات پدر عاق پدر نیستند،
بعد از آنی که مرد او را عصیان میکنند .وصیت کرده به وصیت او عمل
نمیکنند ،گفته دین مرا بده نمیدهد ،گفته مرا ببر به کربال نمیبرد ،این عاق
است .و چه بسیار مردم که عاق پدرند ،بعد از وفات از عاقی بیرون میآیند.
پدر راضی نبوده از آنها لکن بجهت احسانها و استغفارهایی که برای پدر
کرده است از عاقی بیرون میآید.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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*«موعظه دوازدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در ایام گذشته قرار بر این گذاشتیم که کلمه کلمه این آیه شریفه را معنی
کنیم ،بعد کلمات را به یگدیگر ربط بدهیم و تا کلمه خلقت الجن واالنس
را بهطوری که الیق این مجالس بود و ممکن بود ،معنی آن عرض شد.
معنیهای قرآن بسیار است و نمیتوان همه آنها را در چنین مجالس ذکر کرد
بلکه همه آنها را برای خواص نمیتوان گفت و در مجلسهای خاص نمیتوان
گفت بجهت آنکه یکپاره معانی هست که الیق خصیصین است ،یعنی
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خاصالخاص و آن کسانی که میتوانند علوم ائمه طاهرین را متحمل بشوند،
آنها متحمل علوم آن معانی میتوانند باشند نه هرکس عالم به ظاهر شد الیق
است که آن اسرار آلمحمد علیهم السالم را بشنود .اگر چنین بود
نمیفرمودند لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله اگر ابوذر آن علمی که در
دل سلمان است بشنود و بداند آن را و خبر از آن علم بشود ،سلمان را خواهد
کشت .پس سلمان که از جمله ضروریات اسالم است جاللت شأن او ،و
ابوذر هم که ازجمله ضروریات اسالم است بزرگی قدر او ،باوجود این
میفرمایند که اگر ابوذر بداند در دل سلمان چیست ،هرآینه او را خواهد
کشت .بجهت آنکه سلمان در درجه دهم ایمان بود و ابوذر در درجه نهم
ایمان بود و طاقت نداشت ابوذر که بشنود آنچه را که سلمان میدانست .پس
همه معانی قرآن را علما نمیتوانند بشنوند ،آن نصیب خاصالخاص شیعه
است .بلکه برای قرآن معنیی هست که آن بزرگان شیعه هم آن را نمیتوانند
متحمل بشوند و طاقت نمیآورند و آن علم مخصوص آلمحمد است علیهم
السالم  .خود ایشان میتوانند متحمل آن بشوند .و آیا نشنیدهای که امام زمان
پس از آنکه به کوفه تشریف میآورند ،بیرون میآورد عهدی و به اصحاب
خود و کسان خود و به آن کسانی که به همراه او هستند و برای او شمشیر
زدهاند و بزرگان دنیایند و در عصر او بزرگتر از آنها در دنیا نیست ،آن عهد
را نشان میدهد .میفرماید ایمان بیاورید به این عهد اینطور به من ایمان
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بیاورید .آن اصحاب و آن بزرگان جمیعا کافر میشوند بغیر از یازده نفر و
وزیر ـ یعنی حضرت عیسی ـ و باقی دیگر متحمل نمیشوند و میگویند تو
صاحب ما نیستی و میروند به اطراف دنیا میگردند تااینکه مأیوس میشوند
که غیر از او صاحبی نداریم .دو مرتبه میآیند خدمت حضرت و از روی
خضوع و خشوع تمکین آن حضرت را میکنند .روایتی شنیدم ولکن خودم
ندیدم ،شنیدم وقتی که دومرتبه میآیند و قبول میکنند و خاضع و خاشع
میشوند ،چنان استخوانهای آنها صدا میکند که صدای استخوانهای آنها را
تا خیلی راه هرکه باشد میشنود که تزلزل در اندامشان از عظمت آن کلمه
افتاده است .شکی در این نیست که آن کلمه نیست مگر تفسیر الاله االاهلل
محمد رسولاهلل علی و احدعشر من ولده وفاطمه الصدیقه اولیاءاهلل اوالی من
واالهم و اعادی من عاداهم آن کلمه مطلبی است از باطن این چهار کلمه و
چیزی غیر از این نیست .این است که حضرت امیر فرمود و رب جوهر علم
لو ابوح به ،این شعر گویا از حضرت امام زینالعابدین است؛ میفرماید:
و رب جوهر علم لو ابوح به
لقیل لی انت ممن یعبد الوثنا
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چه بسیار جوهر علمی که در سینه من هست که اگر اظهار کنم آن را ،هرآینه
به من خواهند گفت تو بتپرستی.
و الستحل رجال مسلمون دمی
یرون اقبح ما یأتونه حسنا

و اگر بروز دهم هرآینه مردمانی مسلمان خون مرا در آن هنگام حالل خواهند
دانست و این امر قبیح را نیکو میشمرند.
و قد تقدم فی هذا ابو حسن
الی الحسین و وصی قبله الحسنا
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و حال آنکه آنچه در سینه من است از علم ،همان علمی است که حضرت
امیر به امام حسن تعلیم فرمود و به امام حسین رسیده .باری این علم همان
علم است که در سینه ایشان است که میفرماید اگر بروز دهم ،میگویند تو
بتپرستی .پس چنین مطالب علمی هست و مستعد چنین مطالب باید شد.
و نه هرچه ذهن تو آن را قبول نکند میتوانی مسارعت به انکار کنی و او را
وابزنی .چرا که بسا آنکه آن مطلب مطلبی است از مطالب حقه و تو متحمل
آن نیستی و حاال که وازدی ،حق را وازدهای.
خالصه برویم برسر مطلب که معنی کلمه لیعبدون باشد که خداوند میفرماید
من خلق نکردم جن و انس را مگر برای اینکه مرا عبادت کنند .در این کلمه
مطالب بسیار است و معرفتهای بیشمار ،و هرقدر که مقدر شده باشد
انشاءاهلل عرض خواهد شد.
اوال باید برای شما معنی عبادت را عرض کنم .عبادت در زبان عربی یعنی
آن شغلی که عبد باید آنطور سلوک کند و آن کار را بکند .به زبان فارسی
عبادت یعنی بندگی .بندگی یعنی آن چیزی که منسوب است به بنده .در زبان
فارسی قاعده این است که هرگاه در آخر کلمه هاء باشد ،وقتی او را
میخواهند نسبت بدهند ،آن هاء را برمیدارند ،گاف فارسی جای آن هاء
میگذارند .مثل اینکه آسوده را آسودگی میگویند ،بنده را بندگی میگویند،
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رسته را رستگی میگویند .حاال بنده کلمهای است و اسمی است برای
غالمی که تو آن را میخری ،یا آنکه به ارث به تو میرسد ،یا آنرا هدیه برای
تو آوردهاند ،یا آن را به تو بخشیدهاند؛ این را بنده میگویند .و این بنده را تو
مالک میشوی ،یعنی قادر بر خرید و فروش آن میشوی و مملوک تو
میشود .حاال این بنده تکلیفاتی دارد ،آن تکلیفات را بندگی میگویند مثل
تکلیفاتی که نوکر میکند که آنرا نوکری میگویند؛ یعنی آنچه منسوب به
نوکر است و نوکر باید آنرا بعمل آورد .بنده هم آن کارهایی که میکند
بندگی است ،یعنی منسوب به بنده است و بنده باید آنها را بعمل آورد؛
همچنین کاری را بندگی میگویند .حاال این بندگی و رسم بندهبودن و
طریقه بندهبودن این است که امتثال فرمان آقا را بکند .نه این است که بندگی
آن است که در خانه آقا را جاروب کند ،یا آب بپاشد ،یااینکه آبی بدست او
دهد ،اینها بندگی باشد؛ بندگی این نیست .بجهت آنکه بسا آقا بگوید برو
امروز در خانه فالنکس را جاروب کن ،حاال بیاید بگوید من بنده توام چرا
بروم در خانه او را جاروب کنم؟ این عاصی میشود .بندگی آن است که
ببیند رضای موالی او در چیست ،امتثال فرمان او را بکند .اگر غیر از این
کرد ،امر موال و هوای موال را ترک کرده ،پس به هوای خود راهرفته و به
هوای خود راهرفتن کار و شأن آزادگان است .بجهت آنکه آزاد ،کاری که
میکند وقتی به او میگویند چرا کردی؟ میگوید دلم خواست .به جایی
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میرود ،میگویند چرا رفتی؟ میگوید دلم خواست .میدهد ،میگویند چرا
دادی؟ میگوید دلم خواست .همچو کسی آزاد است ،کسی بر او حرفی
ندارد .اما بنده شأنش این است که وقتی کاری را کرد و گفتند چرا کردی؟
بگوید موالی من گفت .بگویند چرا خوردی؟ بگوید موالی من گفت .چرا
گفتی؟ موالی من گفت .اگر بنده به هوای خود کار کند و هوای موال را
ترک کند ،این ادعای آزادی کرده و ادعای آزادی ،ادعاای آقایی است و
ادعای آقایی ،خود را همدوش آقا دانستن است و این خطای عظیم و غلطی
بزرگ است.
پس امتثال فرمان خدا بندگی خداست و جمیع ماسویاهلل بنده خدایند .پس
جمیع ماسویاهلل بایست امتثال فرمان خدا را کنند بجهت آنکه معنی بندگی
آن است که امتثال فرمان آقا را بکنند .من بخواهم توی خانه خود آقا را
جاروب کنم و آب بپاشم و اگر بگوید برو در خانه فالن را جاروب کن،
نروم و نکنم ،این بندگی نشد؛ این خودرأیی است .پس جمیع ماسویاهلل
بندهاند برای خدا از محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله گرفته تا ادنای خلق.
و بنده باید امتثال فرمان کند ،اگر امتثال فرمان نکرد به هوای خود راهرفته و
به میل و رضای خود حرکت کرده و چون چنین کرده هوای خود را خدای
خود گرفته و پرستش هوای خود را کرده .پس شریک با موالی خود قرار
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داده ،یا خود مدعی موالیی است .و اگر مدعی موالیی است ،مدعی خدایی
است و این کفر است .پس هر عاصیی در حقیقت ،چون بشکافی ،جمیع
عصات یا ادعای خدایی دارند یا غیر خدا را پرستیدهاند .من نمیگویم بلکه
خدا در قرآن این را فرموده است و مایومن اکثرهم باهلل اال و هم مشرکون
ایمان نمیآورند اکثری از مردم به خدا مگر آنکه مشرکند .و این شرک،
شرک عبادت است ،این هوی و هوسپرستی است .پس اغلب مومنان که به
ظاهر مومنند ،اکثر آنها مشرکند به خدای عزوجل .یعنی شرک عبادت نه
شرک ظاهری که باعث نجاست و ارتداد او بشود و از او اجتناب الزم باشد.
اگر این بود ،امان از میان برمیخاست؛ بلکه این شرک باطنی است .از او
میپرسم چرا کردی؟ اگر گفت دلم خواست ،پس عبادت کرده دل خود را
و شرک آورده به خدای عزوجل و اگر گفت خدای من گفته بود ،دروغ
گفته است زیرا که خدا امر به معصیت نمیکند ،خدا امر به نیکی میکند ان
اهلل یأمر بالعدل واالحسان و ایتاء ذیالقربی و ینهی عن الفحشاء والمنکر
والبغی پس خدا به معصیت امر نمیکند .پس هر عاصیی در حقیقت مشرک
شده است اینطور است نظر بزرگان و خاصان شیعه محاسبه نفس خود را
بهطورهای عظیم میکنند ،حتی اینکه مومن خالص ،محاسبه میکند نفس
خود را .به او میگوید در این آن متوجه غیر خدا شدی و چون متوجه غیر
خدا شدی پشت به خدا کردی و چون پشت به خدا کردی اعراض از حق
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کردی ،مستحق شدی که این آیه شریفه در شأن تو باشد که من اعرض عن
ذکری فان له معشیه ضنکا و نحشره یومالقیامه اعمی قال رب لم حشرتنی
اعمی و قد کنت بصیرا قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسی
عرضم این است که مومن اینگونه محاسبه میکند نفس خود را که ای
نفس! در این هنگام که از خدا فراموش کردی ،رو به غیرخدا کردی و چون
رو به غیرخدا کردی پشت به خدا کردی ،اعراض از خدا کردی و چون
اعراض از خدا کردی در این هنگام پشت به نور کردی و چون پشت به نور
کردی رو به ظلمت کردی ،رو به سجین کردی و چون رو به سجین کردی
رو به سجین رفتی و چون رو به سجین رفتی رو به جهنم رفتی و چون رو به
جهنم رفتی قرب به جهنم پیدا کردی ،پس بعد از خدا و بعد از علیین و بعد
از جنت پیدا کردی ،پس مستحق عذاب الیم شدی ،پس محروم از ثواب
عظیم شدی .همینکه مومن اینگونه محاسبه میکند با نفس خود ،ترسان
میشود از خدا و اشک او میریزد و خاضع میشود و میگوید اناالذی
عصیت جبارالسماء اقرار میکند که من معصیت خدای آسمان را کردهام.
این است که امام علیه السالم در دعا میخواند که خدایا اگر من با مژگان
خود روی زمین را شخم کنم و از عوض آب ،آبخاکستر بخورم و چنان
گریه کنم که بقدر دریاهای عالم اشک از چشم من جاری شود ،این کم
است در آنچه من مستحقم نزد تو از عذاب .اینطور دقیق میکنند کار را و
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اینطور بر خود سخت میگیرند ،تا این نفس چموش را رام کنند و اینها کار
ماها نیست ،کار من و شما نیست ،کار دیگران است .ما باز برویم آن
حرفهای کلفت کاری خودمان را بزنیم.
مطلب این بود که بنده اگر به رأی خود عمل کند ،ادعای موالیی و خدایی
کرده و اگر بنده است بایستی امتثال فرمان موالی خود را کند .پس دانستی
حقیقت بندگی امتثال فرمان است نه این عمل و آن عمل است .اگر اعمال
مطابق با فرمان آمد ،عبادت خداست و اگر مطابق فرمان نیامد معصیت
است ،عبادت نیست .پس عظیم نیاید درنظر شما اعمال آنانی که خودسری
میکنند و آنانی که به رأی و هوای خود اعمالی میکنند ،آنها بندگی نیست،
آنها معصیت است .این است که میفرماید الیبالی الناصب صلی ام زنا صام
ام سرق میفرماید هیچ تفاوتی نمیکند بر دشمن ما اهلبیت چه نماز کند چه
زنا کند ،چه روزه بگیرد چه دزدی کند .اگر شما ببینید که از سرشب تا
صبح بر قدمهای خود میایستد و تا صبح تضرع و زاری میکند و بر خود
میپیچد مثل مارگزیده ،اگر ببینید قرآن را در یکشب ختم میکند ،هزار
رکعت نماز میکند ،روزها را روزه میگیرد ،اینها عظیم ننماید در نظر شما.
زیرا که عبادت خودسری نیست ،عبادت امتثال فرمان است .اگر آن بنده،
موالی او یک کلمه گفته است و امتثال کرده است و باقی را چون موالی او
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چیزی نگفته خوابیده ،و آن دیگری به خودسری از پیش خود درخانه را
جاروب کرده ،آب پاشیده ،بازار رفته،نان خریده ،آب کشیده تا غروب
آفتاب خود را به تعب انداخته و جمیع خدمات را از پیش خود کرده ،کل
کاری که کرده و موالی او راضی نبوده ،عظیم ننماید برای شما که این یک
را عابد بدانید و آن دیگری را کاهل در عبادت .پس امتثال در عبادت اگرچه
کم باشد ،کافی است و شافی و آن زحمتهای بیجایی که مردم دارند
میکشند ،دو پول سیاه نمیارزد .یعنی سنیان و اصحاب رأی و اصحاب هوی
و هوس و کسانی که در دین خدا به قیاس حکم میکنند ،اگر عمر کنند
تمام دنیا را در مدت عمر خود ،همه عمر خود را روزه بگیرند ،شبها تا صبح
عبادت کنند و جمیع مقام خود را مابین رکن و مقام قرار بدهند و خدا را
پرستش کنند تا مانند زه کمان بشوند ،اینقدر عبادت کنند که قدشان خم
بشود مانند کمان و الغر شوند مانند زه کمان ،اینطور عبادت کنند و این
عبادت را از آلمحمد علیهم السالم نگرفته باشند ،ایشان را دمرو به آتش
جهنم خواهند انداخت .از پیش خود نمیگویم ،حدیث است این را که عرض
کردم .پس او را به جهنم خواهند انداخت و این اعمال را از او قبول نخواهند
کرد .پس مغرور نکنند قومی شما را به کثرت ذکر و به زیادتی ذکرهای
شفوی ـ که مثال میم زیاد داشته باشد ـ بکنند و تسبیح دست بگیرند و هی
ذکر بکنند و هی نماز کنند ،مغرور نشوید .ببین برای چه میکنند؟ آیا این را
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برای اصالح دنیای خود میکنند ،برای هوای خود میکنند ،برای شهرت
خود میکنند ،برای معروف شدن به زاهدی و عابدی میکنند؟ تااینکه صلهها
بسیار برسد ،زکات بسیار بدهند ،حرمتهای بسیار به ایشان کنند .ببینید برای
چه میکنند این کارها را؟ اگر برای هوای خود میکنند ،برای غرضهای
دنیایی که امتثال فرمان موال نیست میکنند ،عملگی است ،بندگی نیست.
بلکه با زنا هیچ فرق ندارد یعنی در گناه ،هر دو گناه است واال فرق دارد این
نماز با این زنا .درجه این زنا باالتر است در جهنم از درجه آن نماز و درجه
آن نماز پستتر است در جهنم و عذابش زیادتر است .آیا نمیبینی غذایی که
غلیظتر است وقتی فاسد میشود عفونت او کمتر است؟ و غذایی که لطیفتر
است وقتی فاسد میشود متعفنتر است؟ مردار حیوان را ببین و مردار انسان
را هم ببین ،مردار انسان گندیدهتر است از مردار حیوان ،مردار حیوان کمتر
عفونت میکند زیرا که هرچه خساست بیشتر میشود عفونت او کمتر
میشود .و همچنین عفونت مردار حیوان بیشتر است از عفونت نبات فاسد،
تااینکه نباتات عفونت جزئی دارند ،جمادات دیگر هیچ عفونت نمیکنند.
چنین است اعمال ،هر عملی که صورت او لطیفتر است و بهتر ،چون فاسد
شد و ضایع شد و حرام شد ،گندش بیشتر خواهد شد و عفونتش زیادتر
خواهد شد .زیرا که به اینواسطه گولزده و مغرور کرده قومی را و بجهت
آنکه در زنا گولکردن قومی نیست .این است که حضرت امیر میفرماید
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قصم ظهری اثنان عالم متهتک و جاهل متنسک دونفر پشت مرا شکستند؛
یکی عالمی که عاصی است و یکی جاهلی که عابد است .جاهل عابد ،به
عبادت خود مردم را گول میکند و چون رجوع به او میکنند ،به جهل خود
نامربوطی چند میگوید و مردم به حسن ظن خود آنها را از او قبول میکنند
و گمراه میشوند .و عالم فاسق ،فسقهای خود را به واسطه علم خود
میپوشاند و مردم را گول میزند و اغوا میکند به علم خود .حضرت امیر
میفرماید این دونفر پشت مرا شکستهاند؛ نعوذباهلل.
مقصود این است که عبادت اگر برای غیرخدا باشد ،عذابی است برای او و
آن پستترین درکهای جهنم مال عبادت عابدانی است که برای غیرخدا
عبادت کردهاند و مشرک شدهاند به خدای عزوجل و قومی را هم مشرک
کردهاند و گمراه کردهاند به عبادت خود .و اما آن عبادتی که برای خدا
باشد ،کم او بسیار است ،یک ذره او کفایت میکند برای نجات انسان .پس
چشم شماها روشن باد که اگر شماها در تمام عمر خود یک حسنه مقبوله
داشته باشید بدانید که عاقبت امر شما نجات است و به آن داخل بهشت
خواهید شد و خداوند شما را در آتش جهنم مخلد نخواهد کرد اگرچه آن
عمل یک کلمه الاله االاهلل باشد .اگر کسی در تمام عمر خود دو رکعت نماز
برای خدا کرده باشد ،خداوند جمیع نمازهای او را مقبول خواهد کرد؛
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عبادت اینطور است .خداوند عالم چنان رووفی است که در تمام عمر خود
یک آن امتثال فرمان او را کردی ،ناجی هستی .عفو اینطور است ،عظمت
اینطور است ،مهربانی اینطور است و او است شکور و اوست رووف و
اوست عطوف .یک آن تو رو به او بکن ،ببین چگونه رأفت و رحمتش شامل
حال تو میشود! اما من که رویم سیاه است بجهت آنکه یک آن از آنات در
تمام عمر خود ،از اول عمرم تا حاال نمیبینم در خود عمل خالص
خداپسندی .یک عملی که در آن هیچ شائبهای نباشد به خود راهبردار نیستم
و خاک برسر بندهای که شصت سال عمر از خدا گرفته و درتمام عمرش
صحت و نعمت و سالمت و راحت ،خدا به او داده و در این شصت سال یک
کلمه فرمانبرداری خدا نکرده؛ وای بر حال همچو بندهای .و خدا میداند که
اگر چشم بینایی داشتیم میدیدیم که چگونه در عذاب جهنم غوطه
میخوریم .فرمودند اگر صفات تو را بر تو عرضه کنند ،هرآینه دشمن خواهی
داشت آن را و همین صفات ،جهنم است و سزای بنده گناهکار بجز جهنم
چیست؟
مثلی در این خصوص برای شما عرض کنم ،فکر کن ببین اگر من یک غالمی
داشته باشم که در وقتی که در شکم مادر بوده به او مهربانی کردهام ،محبت
به او کردهام ،او را حفظ کردهام ،برای خاطر او به مادرش مهربانی کردهام،
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نعمت دادهام ،لباس دادهام ،طعام و شراب خوب مهیا کردهام تااینکه این طفل
در شکم او درست تربیت بیاید .در همان شکم مادر غذایی برای او مهیا
کردهام و چون تولد کرده خود او را از سرما و گرما و جانوران حفظ کردهام،
از گرسنگی و تشنگی حفظ کردهام ،پستان مادرش را برای او پر از شیر
کردهام که هروقت گرسنه شود طعام او مهیا باشد .مادر را به او مهربان
کردهام تا طفل بوده طبیعتها را به او مهربان کردهام تااو را پرورش کنند و در
هر وقتی مایحتاج او را مناسب او برای او فراهم آوردهام ،بندگان خود را
پرستار او قرار دادهام تااینکه او را پرورش دهند ،لباس به او دادهام ،غذا به او
دادهام ،هر روز غذای او را برای او فرستادهام تااینکه بزرگ شده .آن وقت
عقل و شعور به او دادهام ،پول دادهام ،سرمایه دادهام تااینکه کسب کند،
محتاج مردم نباشد .چون بزرگتر شده زن به او دادهام ،هر روز نعمتها و
خلعتها برای او فرستادهام .بزرگتر شده او را درمیان مردم محترم کردهام،
عزیز نمودهام ،عزتها به او دادهام ،مردم از او حرمتها داشتهاند .پنجاه سال،
شصت سال از عمرش گذشت بااینهمه مهربانی ،بااینهمه لطف ،بااینهمه
مرحمت که نسبت به او کردهام و داشتهام در این مدت مدید ،در این شصت
سال یک کلمه فرمان مرا نبرده باشد و یک آن پیش من نیامده باشد .عالوه
براین میرود نزد دیگران و گدایی میکند و میرود نزد غیرها و دشمنان من
شکایت مرا میکند ،تملق آنها را میگوید ،اقرار به بندگی آنها میکند .اینهمه
صفحه | 305

مهربانی به او کردهام ،اینهمه مرحمت و لطف به او داشتهام و دارم ،از او
توقع میکنم که تو یک نگاه به من بکن ،از اول عمرش تا آخر عمرش یک
نگاه به من نمیکند ،یک دفعه ،یک آن رو به من نمیآید .حاال بگو ببینم این
غالم مستحق چقدر عقوبت و انواع عذاب خواهد بود؟ اینطور هست و من
همینقدر راضیم که اقرار و اعتراف به معصیت خود کند و نمیکند .بلکه
هرجا یک نفر از دوستان مرا ببیند با او خشم میکند و عداوت میکند ،هرجا
سراغ میکند که در آنجا مرا دشمنی است میرود در خانه او رو به او میرود،
با او انس میگیرد ،با او طرح دوستی میاندازد ،از او چیز میطلبد تااینکه
دوست میشود با او بهطوری که اگر یک روز آن دشمن من او را راه ندهد
گریهها میکند ،این طرف و آنطرف میرود و واسطهها روی کار میکند،
رشوهها میدهد که مرا به خود راه بده تااینکه اذیت موالیم را بتوانم بکنم و
یک دفعه بر در خانه من نمیآید ،از من چیزی نمیطلبد .باوجودی که من
گفتهام تو هرچه میخواهی از من بخواه ،من به تو میدهم و نمیآید و میرود
در خانه دشمن من از او طلب میکند .و هرکس هم که او را مالمت کند
که اگر تو بنده فالنی ،چرا پیش دشمن او میروی ،از او بدش میآید ،کینه
او را در دل میگیرد ،با او عداوت میکند .و اگر کسی او را بر عمل او
تعریف کند که خوب کردی با دشمن موالی خود ساختی و اطاعت او را
کردی و فرمان موالی خود را نبردی و او را تحریص و ترغیب کند بر
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نافرمانی موالی خودش و بر عصیان آقاش ،از همچو کسی خوشش میآید،
با همچو کسی دوست میشود .حاال بگو ببینم سزای این غالم چیست؟ او
را چه عقوبتی کنند خوب است؟ خدا میداند که مستحق جمیع عذابهاست،
هر عذابی که آقا میتواند اگر به این غالم بکند مستحق است و سزاوار است.
و حال ما ،در پیش خدای خود مثل حال همان غالم است .و اینها را هم
میگوییم و میشنویم و باز متنبه نمیشویم و این بجهت این است که فکر
کار خود نیستیم ،به فکر نمیافتیم ،فکر نمیکنیم ،اگر فکر میکردیم کار
آسان بود.
مختصر عرض کنم ،تا به چیزی نگاه نکنی نمیبینی و اگر بخواهی چیزی را
ببینی تا نظر از غیر او ندوزی ،او را نمیتوانی درست ببینی .معلوم است تا
اینطرف و آنطرف نگاه میکنی ،نمیتوانی ببینی .دیدن هر چیزی همینطور
است .به این ستون بخواهی نگاه کنی ،تا از جمیع آنچه غیر از او است نظر
برنداری ،نمیتوانی به این نگاه کنی؛ هرچیزی همینطور است .وقتی نظر از
ماسوی دوخت و به ماسوی نظر نکرد به آن چیز میتواند نظر کند ،وقتی که
نظر کرد میتواند ببیند .پس تا نظر به چیزی نکرده ،نمیتواند آن چیز را ببیند،
و نمیتواند نظر به چیزی کند تا از ماسوای آن چیز قطع نظر نکند .پس اول
انقطاع از غیر خدا الزم است تا بتوانی نظر در امر دین کنی ،و انقطاع از دنیا
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الزم است تا بتوانی نظر در امر آخرت کنی و هروقت که نظرکردی میبینی.
ولکن تو کی فرصت کردی که به فکر کار خود بیفتی؟ دنیا کی فرصت به
تو داد؟ شخصی با لب خود نشسته بود بازی میکرد تا وقت نماز گذشت.
به او گفتند چرا نماز نکردی؟ گفت من کی فرصت کردم نماز کنم؟ حاال
تو هم ازبس در دنیا فرورفتهای ،کی فرصت میکنی به آخرت خود بپردازی؟
وانگهی که اگر گاهی هم خیال کنی ،خیاالت واهی است .میخواهی
صحبتی بداری ،میخواهی حرفی بزنی ،از اینجوره حرفها میزنی.
میخواهی تفننی بکنی از روی تفنن حرف آخرت و دینی میزنی و منتی برسر
خدا و رسول میگذاری .لکن کجا؟! کی میکنی و کی دنیا فرصت
میدهد؟ از روی تفنن حرفی بود زدی و گذشت و رفت .توی دلت کی یاد
آخرت افتادی؟ چیزی که به یادش نبودی آخرت بود ،و همینطور به غفلت
میگذرانی و آسوده نشستهای که اجل به ناگاه میرسد .چه بسیاری که
برخاستند و ننشستند ،چه بسیاری که نشستند و برنخاستند! میخواهم بدانم
از چه ایمنی و چه میدانی که امشب در کجا افطار خواهی کرد؟ امشب در
یکی از سه جا خواهی بود؛ امشب یا در برهوت خواهی بود ،یا در
وادیالسالم ،یا در خانه خود .از کجا ایمن شدی و به چه چیز ایمن شدی؟
و ببینید که بااین حالت که نمیدانیم امشب کجا میهمانیم ،و از این سه تا
بیرون نیست ،و با وجود اینکه نمیدانیم ،متذکر نمیشویم .ببینید ما چقدر
صفحه | 308

به غفلت فرورفتهایم و چه بسیار مشکل است که تا بحال که متذکر نشدهایم،
بعد از این متذکر شویم .یا کسی باشیم که خواسته باشیم خوب شویم .واهلل
نمیبینم خواسته باشند خوب بشوند ،چه جای اینکه خوب بشوند.
نمیخواهند خوب بشوند بلکه رشوهها میدهند و واسطهها تعیین میکنند،
پول میدهند که بد باشند .آیا همچو بندهای را چه باید کرد؟ معالجه این را
چگونه میتوان کرد؟ آیا همچو بندهای چگونه مستحق رأفت و رحمت
خواهد شد؟ این چه غلطی است ،که هرکار میخواهند میکنند و میگویند
خدا کریم است؟! اگر راست میگویی پس زراعت مکن بگو خدا رازق
است .هیچ کسب مکن ،بنشین یک گوشهای و بگو خدا رازق است! چطور
شد معامله دنیا همه نقد است و معامله آخرت همه نسیه است؟! حضرت امیر
میفرماید یزعم انه یرجواهلل کذب والعظیم ماباله الیتبین رجاوه فی عمله و
کل من رجا عرف رجاوه فی عمله گمان میکند که امید به خدا دارد ،به
خدای عظیم قسم که دروغ میگوید .اگر راست میگوید چرا امیدش در
عملش پیدا نیست؟ و هرکس که امیدی دارد ،امیدش در عملش پیدا است
یرجواهلل فیالکبیر و یرجو العباد فیالصغیر فیعطی العبد ماالیعطی الرب امید
داری که فالنکس به تو پول دهد ،ده دفعه میروی به در خانه او ،از کسی
اگر ده خوبی میخواهی ،هر روزه در خانهاش میروی ،به هرچیزی که امید
داری او را رسیدگی میکنی .حاال حضرت امیر میفرماید چطور است که
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هرکس امید به چیزی دارد رسیدگی میکند ،از پی او میرود و تو خدا را
امید داری و اصال رسیدگی نمیکنی .به بندهها در چیز کوچک بیقابلیت
امید داری به اینطور رسیدگی میکنی و به خدا امید داری که جنه عرضها
کعرض السماء واالرض است به تو بدهد ،امید داری که حیات جاویدان به
تو بدهد ،آنطور که کوچکی و خضوع میکنی برای برات سه تومان
مواجب ،آنطور در مدت عمر خود برای خدا خضوع نمیکنی و آنطور به
در خانه خدا نمیروی ،پس چگونه تو امید داری به خدا؟! پس دروغ
میگویی که امید به خدا دارم.
این را عرض کنم که نه مردم از خدا میترسند ،نه مردم به خدا امید دارند ،نه
خدا را دوست میدارند .محرک جمیع چیزها حب است و رجا است و
خوف ،از هرچه این سه تا را بردارند ،حرکت برای او نخواهد بود .آن که
میآید برای امید میآید ،آن که میرود از خوف میرود ،آن که میرود و میآید
از محبت است ،از راه محبت است هم میرود و هم میآید .وقتی که این
سه تا موقوف شد ،دیگر از چه بابت حرکت بکند؟ محرکی ندارد ،چگونه
حرکت کند؟ هیچ چیز بی حرکتدهنده حرکت نمیکند .سنگ از آسمان
که به زمین میآید ،به محبت حیز خود میآید .تو که از گرگ میگریزی،
از خوف است .رو به بازار که میروی ،امید است .و اگر ما به خداوند خود
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یکی از این سه تا را داشتیم ،میبایستی حرکت کنیم ،به یکی از این سه
حرکت کنیم .پس چون نمیکنیم یکی از این سه تا را ،معلوم است دروغ
میگوییم .نه خوف داریم ،نه امید ،نه محبت .نمیگویم همه شماها ،و
خالف ادب نمیکنم .حسن ظن باید داشت ،لکن میگویم دروغ میگویند
مگر خالصان شما اگرچه یک نفر باشند .مگر مومنان خالص ،آنها امید دارند
به خدای خود ،آنها خوف دارند از خدای خود ،آنها محبت دارند به خدای
خود .اما عالمت خوف گریختن است ،هرکس نگریخت و گفت میترسم،
دروغ میگوید .آن کس که خوابیده است در سر سوراخ افعی به نهایت
اطمینان و میگوید از این افعی میترسم ،دروغ میگوید .بجهت آنکه به او
میگویند اگر میترسیدی سر سوراخ نمیخوابیدی .حاال این انسانی که
فرموده ان االنسان لفی خسر انسان در زیانکاری است ،این انسان بدبخت
اگر از خدا میترسید ،میگریخت .یعنی مرتکب معاصی نمیشد و عصیان
او را نمیکرد .تو که معصیت خدا را میکنی ،آیا میگویی خدا صادق است
یانه؟ البته صادق است .آیا رسول او صادق است یا نه؟ البته صادق است و
نمیتوانی بگویی صادق نیست .و اگر رسول صادق است آیا قرآن او حق
است یا نه؟ اگر میگویی نه ،کاری دست تو نیست ،برو پی کار خودت،
روی سخن با تو نیست و اگر میگویی حق است ،که خدای صادق به لسان
پیغمبر صادق در قرآن حق ،برای عاصین جهنم را وعده کرده است .حاال تو
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نمیترسی از جهنم و معصیت خدای جبار را میکنی میفرماید مااصبرهم
علیالنار در معنی این آیه که میفرماید چقدر صبورند اهل جهنم بر آتش،
یعنی چقدر عاصیند .یعنی چطور صبر داری که این معصیت را مرتکب
میشوی؟! صبوری مردم اینجاست واال در آخرت کجا میتوانند صبر داشته
باشند؟ در این دنیاست که معصیت میکند با دهن خندان و هیچ باک ندارد.
حاال این شخص چطور خائف است از خدا که با دهن خندان و صورت
بشاش در نهایت ذوق و شوق مرتکب میشود معاصی را؟ بلکه با رشوهها،
با تحفهها ،با وسیلهها ،با بیدارخوابیها ،با زحمتها در طلب آن معاصی هی
فکر میکند و تدبیر میکند که یک طوری بشود که این معصیت را من به
انجام برسانم و باوجود این میگوید من از خدا میترسم .حاال خدا باورش
شد به همین که تو گفتی میترسم؟! هرچیزی عالمتی دارد ،عالمت خوف
گریختن از عصیان است .وقتی نمیگریزی از عصیان ،معلوم است نمیترسی.
و عالمت امید ،طلب کردن آن چیز است .ببین وقتی که امید داری که سلطان
برات مواجب تو را بدهد ،هی میروی ،هی میآیی ،هی تملق میگویی برای
اهل درخانه سلطان و الزال سعی میکنی تا درست شود .ببین این مشاقها
چطور هرچه کار میکنند و نمیشود باز دست برنمیدارند و دایم در طلب
میباشند ،معلوم است امید دارد ،ناامید نشده .میبیند نشد ،باز هم میکند
بلکه این دفعه بشود .عالمت امید ،طلب است .حاال ما میگوییم امید داریم
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به بهشت ،دروغ میگوییم .اگر کسی امید بهشت داشته باشد ،باید شب و
روز در طلب باشد .این بهشت مانند معدن است که خداوند عالم بندگان
خود را داللت بر معدن کرده .هرچه میکنی و کار میکنی در معدن چیزی
داری و اگر نمیکنی ،نداری .قرآن این را تصدیق میفرماید لیس لالنسان اال
ما سعی .و ان سعیه سوف یری نیست برای انسان مگر آنچه را که سعی
کرده .حاال اگر ناامید نشدهباشی باید کار بکنی ،باید شب و روز در این
معدن کارکنی ،کوشش کنی تا معلوم شود که تو هنوز امیدت قطع نشده.
جاهل ما نگوید که ما که نمازهامان را کردهایم ،روزه هم که هستیم ،دیگر
کاری نباید بکنیم .عرض میکنم که جمیع مردم در امر دنیا خیلی مبصرند
اگرچه برای یک دینار ضرر باشد خیلی مبصری میکنند و متحمل نمیشوند
و درصدد چاره آن برمیآیند .حاال اگر بخواهی قیمت این نمازها را بدانی
عرض کنم خودمان بانهایت دقتمان این نمازها و روزههای خودمان را با آن
مبصری که داریم ،یک سال نماز و یک ماه روزه را بیست قرانی ،هجده
قرانی قیمت روش گذاردهایم و نماز و روزه میفروشیم ـ یعنی آنهایی که از
ما نماز و روزه میفروشند نه همه ـ مقصود این است که این قیمتی است که
خودهامان گذاردهایم ،حساب کن ببین نمازی چند میشود؟ حاال با این
نمازی که دوپول نمیارزد ،آن بهشتی را که خدا میفرماید جنه عرضها
کعرض السماء واالرض از خدا میخواهیم .نمیدهند به آدم به این نماز و
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روزهها بهشت را مگر اینکه خالص باشد و برای خدا باشد و آنطوری باشد
که خدا میخواهد .و اما محبت را که دیگر نمیدانم و نمیتوان از او سخن
گفت .حکیمی وصیت کرده بود که اگر او تو بپرسند که خدا را دوست
میداری یا نه ،سکوت کن .بجهت آنکه اگر گفتی ها ،دروغ گفتهای .اگر
گفتی نه ،کافر شدهای پس سکوت کن .و راست گفته .محبت آن چیزی
است که در هرجا پیدا شد ،بیاختیار اقتضاهاش همراهش هست .اگر اوالد
داری میفهمی ،اگر عاشق شدهای میفهمی ،دیگر نمیخواهد همان شوقی
و ذوقی که به دنیا داری ،همان حرصی که داری ،همانی که به دنیا داری،
اسمش محبت است .شصت سال از عمرت میرود ،برای دنیا نه خواب داری
نه آرام داری ،نه خوراکت را میفهمی ،سرهم تحصیل دنیا میکنی و خسته
نمیشوی ،کسالت برایت نمیآورد و غافل از دنیا نمیشوی .آنچه میکنی
برای دنیا میکنی ،اگر به کسی سالم میکنی برای دنیا میکنی ،دیدن کسی
میروی برای دنیا میروی .میآیی برای دنیا ،میروی برای دنیا ،هرچه
میکنی برای دنیا؛ این معنی محبت است .حاال بیاییم ما ببینیم که آیا همچو
کاری نسبت به خدا کردهایم یا نکردهایم؟ ابدا چیزی که یادمان نبوده خدا
ولکن فقیه نیست کسی که مردم را مأیوس از خدا کند و عالم نیست و
امروز من شماها را ترسانیدم لهذا سخنان با رفق و مدارا هم باید برای شما
بگویم .پس اگرچه شما را ترسانیدم لکن هدیهای هم دارم برای شما که
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باعث امیدواری شماست و آن هدیهای که باعث امیدواری است این است
که اگرچه ما محبت خدا را در دل خود اینطور نمییابیم لکن سبب دارد و
سبب این است که بنده حادث مناسبت با خدای قدیم ندارد .آیا ما با خدا از
یک طینتیم؟ این معنی ندارد .با خدا از یک نوریم؟ معنی ندارد .با خدا
همشهری هستیم؟ معنی ندارد .با خدا خالو و خواهرزادهایم؟ که همچو
چیزی نیست .پس چون مناسبت با خدا نداریم احساس محبت خدا را
نمیتوانیم بکنیم ولکن مناسبت با اولیای خدا داریم الحمدهلل مناسبت با
دوستان او داریم و دلیل این این است که خدا میداند که همینکه اسم آنها را
میشنویم دلمان پر میزند .پس معلوم شد که ما دوست میداریم اولیای خدا
را ،هرجا که آنها هستند دل ما مایل به جانب آنهاست و دوست میداریم
اعمالشان را و صفاتشان را اگرچه خودمان آن اعمال را نکرده باشیم و به آن
صفات متصف نباشیم؛ لکن الحمدهلل آن صفات و آن اعمال را دوست
میداریم .آنچه اول درجه دوستی است که دوستی اعمالشان و صفاتشان
باشد ،ما داریم اگرچه خود نکنیم و امید نجاتی که برای ما هست همان
والیت اولیاء و براءت از اعداست .اما این والیت اولیاءاهلل و براءت از
اعداءاهلل این هم درجات دارد .به طور کمالش را اگر نداریم ،آنهایی که به
طور کمال دارند ،آنها را دوست میداریم.
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احب الصالحین و لست منهم
لعل اهلل یرزقنی صالحا

اقال بد آنها را نمیتوانیم بشنویم ،خوب است .اعمال آنها را دوست میداریم،
خوب است .اگر به آنها شادیی برسد شاد میشویم ،اگر به آنها غمی برسد
غمگین میشویم و تعمد هم که بر مخالفت نمیکنیم .اگر معصیتی هم از ما
سربزند بر خود سخطناکیم و از آن عمل بدمان میآید و از خودمان که آن
عمل را کردهایم بدمان میآید و از دشمنان آلمحمد علیهم السالم بدمان
میآید آنقدر که اگر شادیی به آنها برسد ما محزون میشویم ،اگر غمی به
آنها برسد ما خوشحال میشویم ،از اعمال آنها بدمان میآید ،از حرکات و
سکنات آنها بدمان میآید ،از علمهای آنها بدمان میآید ،از عملهای آنها
بدمان میآید ،از لباسهای ایشان ،از گفتارشان ،از کردارشان و جمیع آنچه
متعلق به آنهاست بدمان میآید و اگر آن اعمال از خودمان هم سربزند خدا
میداند از روی عمد نیست ،پشیمانیم و راضی نیستیم .در درگاه خدا عذری
که نداریم لکن یک وقتی عرض کردم که من عذری که برای خودمان پیدا
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کردهام یک عذر است و آن این است که خدا ما را معصوم نیافریده و از
معصیت بدمان میآید .در حدیث فرمودند خدا نخواسته از شما مگر دو چیز؛
یکی اینکه هر نعمتی که به شما میرسد اعتراف کنید که از جانب او است
و شکر آن را بجابیاورید و به این جهت خدا نعمت شما را زیاد کند ،و یکی
آنکه معصیتی که از شما سرمیزند اقرار و اعتراف کنید در درگاه او به تقصیر
و به این جهت خدا گناهان شما را بیامرزد .ولی این را بدانید که هرچه
معصیت بیشتر شد از خدا دورتر میشویم ولی پشیمانیم و توبه میکنیم و
بازگشت بسوی او میکنیم و امیدوار به لطف و کرم و رحمت اوییم و چون
امید ما به خداست امید ما را ناامید نخواهد کرد وانگهی که این یکی هم
هست که فرمودند حب علی حسنه التضر معها سیئه و بغضه سیئه التنفع معها
حسنه دوستی امیرالمومنین یک ثوابی است که با بودن او هیچ گناه ضرر
نمیرساند و دشمنی او یک گناهی است که با بودن او هیچ عبادت و طاعتی
نفع نمیبخشد .مقصود این است که امیدواری ما به خداست و به دوستی
امیرالمومنین است صلواتاهلل و سالمه علیه .والیت آن بزرگوار را داریم و
امیدواریم به والیت آلمحمد و به والی اولیای ایشان و براءت از دشمنان
ایشان .لکن در اینجا دقیقهای است که الزم است عرض کنم و بر شما هم
الزم است که بشنوید و آن این است که والیت اولیاء آلمحمد علیهم السالم
و براءت از اعدای ایشان مایه نجات و سبب امیدواری هست لکن بشرط
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اینکه اینطور نباشد که با هرکس دشمنی داریم ،کاله ناصبی بودن برسرش
بگذاریم ،بگوییم این ناصب است و آن را دشمن بداریم .یا هرکس را که
خودمان دوست میداریم کاله والیت برسرش بگذاریم و بگوییم این ولی
است و آن را دوست بداریم ،و ناصبی را دوست بداریم و با ناصبی دوستی
کنیم و عدو آلمحمد علیهم السالم را به این واسطه تمجید و تعظیم و تکریم
کنیم .عالمتش را اگر میخواهی بدانی که ناصب است این است که از
فضایل امیرالمومنین خوشش نمیآید .نمیشود شخص ولی آلمحمد علیهم
السالم باشد و از فضایل ایشان خوشش نیاید ،دروغ میگوید ،این نمیشود
که عاشق تعریف معشوقش را بشنود و بدش آید و بگوید خیر ،معشوق من
چنین نیست .آیا هرگز شده است که برای عاشق تعریف چشمهای معشوقش
را بکنند ،بگویند چشمهای معشوق تو بادامی است ،کجخلق بشود بگوید
غلط کردی ،چرا همچو میگویی؟ جشمهای معشوق من باباقوری است.
تعریف قدش را بکنی که مثال مثل سرو است ،متغیر بشود که ای ملعون چرا
همچو میگویی؟ قد معشوق من کج و واج است و هکذا هر تعریفی که از
معشوقش بکنی بدش بیاید .این هرگز نشده است ،اگر همچو شد معلوم است
که این عاشق او نیست و دروغ میگوید چرا که عاشق همچو نمیشود
باشد .همچنین نمیشود کسی ادعای دوستی علیبنابیطالب را بکند و از
فضایل آن بزرگوار بدش بیاید .اگر میخواهی بشناسی ناصب کیست ،ناصب
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آن کسی است که ذکر فضایل امیرالمومنین را که برای او میکنی متغیر
میشود و کجخلق میشود ،رگهای گردنش سیخ میشود ،توی دهنش سیاه
میشود به طوری که میخواهد ترا بکشد .و دوست علی کسی است که از
فضایل علی و گوینده آن خوشش میآید ،هرجا که ذکر فضایل آن بزرگوار
میشود دلش پرمیزند ،ازجا کنده میشود ،بیاختیار در آن مجلس حاضر
میشود ،سرتاپا گوش میشود .و احادیث بسیار در تعریف ناصب از آلمحمد
علیهم السالم رسیده و شیخ حر عاملی بسیاری از آنها را در وسائل ذکر
کرده از آن جمله حدیثی است که میفرماید لیس الناصب من نصب لنا
اهلالبیت النک لنتجد احدا یقول انی ابغض محمدا وآلمحمد علیهم السالم
بل الناصب من نصب لکم و هو یعلم انکم تتولونا و انتم من شیعتنا ناصب
نیست آنکسی که نصب عداوت ما اهلبیت بکند بجهت آنکه تو ابدا نخواهی
یافت همچو کسی را که بگوید من دشمن میدارم محمد وآلمحمد را بلکه
ناصب آن کسی است که نصب عداوت با شما شیعیان میکند و حال آنکه
میداند شما ما را دوست میدارید و شما از شیعیان مایید .باز در حدیثی دیگر
میفرماید ان اهلل سبحانه لمیخلق خلقا انجس من الکلب و ان الناصب لنا
اهلالبیت انجس من الکلب خدا خلقی را خلق نکرده که نجستر از سگ
باشد و ناصب ما اهلبیت از سگ نجستر است .باز فرمودند دوست دار
دوست علی را اگرچه کشنده پدر و پسر تو باشد و دشمن دار دشمن علی را
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اگرچه پدر و پسر تو باشد .اینطور باشی در دوستی امیرالمومنین نه اینکه
اگر طلبی از کسی دارید و نمیدهد ،بگوییم این ناصبی است و آن را دشمن
داریم.
پس ختم میکنم مجلس را به ذکر این حدیث فضیلت که میفرمایند من ذکر
فضیله من فضایل علی علیه السالم غفراهلل له ماتقدم من ذنوبه و ماتأخر و من
سمع فضیله من فضایل علی علیه السالم غفراهلل له ما اکتسب بأذنه منالذنوب
هرکس ذکر کند فضیلتی از فضایل علیبنابیطالب را خدا میآمرزد برای او
گناهان گذشته و آینده او را و هرکه بشنود فضیلتی از فضایل آن بزرگوار را،
هرگناهی که با گوش خود کرده خدا آن را میآمرزد .این حدیث دیگر را
هم ذکر کنم از فضایل آن بزرگوار که سیر نمیشوم ،میفرماید من کتب
فضیله من فضایل علی علیه السالم بعث اهلل ملکا یستغفر له مادام منه اثر و
بنی له بکل حرف بیتا فیالجنه هرکس بنویسد فضیلتی از فضایل آن بزرگوار
را ،خدا برمیانگیزاند برای آن ملکی را که تا اثری از آن نوشته هست برای
آن نویسنده استغفار کند و برای او به هر حرفی خانهای در بهشت بنافرماید.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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*«موعظه سیزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
اوال پیش از شروع در مطلب عرضی بکنم و آن این است که فکر کنید.
کارها باید از روی فکر باشد ،هر عملی که فکر در آن نیست لغو است؛ پس
کار لغو هم که بد است .باید فکر کنید که این اجتماع شما از برای چه چیز
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است؟ اگر از برای عبادت است به رسم عبادت حرکت کنید ،اگر برای
طلب علم است به رسم طلب علم کردن حرکت کنید ،اگر برای تماشاست،
مسجد جای تماشا نیست .تماشای چه میکنید؟ تماشایی که ندارد .آنی که
تماشا دارد و جمع میشوند مردم و عظم این مجالس را هم کم کرده است،
آن مجالسی است که شادی روی میدان میآورند ،خرس روی میدان میآورند
بازی میدهند .جای تماشا آنجاست و آن اجتماع عظم این مجالس را کم
کرده .مغرور کسی است که به اجتماع شماها ،به اجتماع جهال مغرور شود.
غروری ندارد ،هیچ جاللی برای احدی نیست این اجتماعها ،اگر درویشی
روی میدان قصه حسینکرد بخواند بیش از این جمع میشوند .لکن شما
فکر کنید که برای چه اینجا آمدهاید؟ اگر برای عبادت آمدهاید میخواهم
بدانم این چه عبادت است که فحش به یکدیگر بدهید ،کتره بگویید ،اذیت
مسلمانان بکنید ،هنوز نماز مردم تمام نشده ،تشهد مردم تمام نشده قرآنها را
لگدکنید ،تربتها را لگدکنید .این قال قال در مسجد چه چیز است؟ حاال آیا
به اینطور آمدهاید عبادت کنید؟ عجب عبادتی کردید! لکن طوری است
که نمیتوان نفس کشید ،نمیتوان به کسی چیزی گفت .نه حالل میتوان
گفت نه حرام میتوان گفت .اوال آن جاگرفتن و به اینطور که هی فحش به
یکدیگر بدهید و دعوا با یکدیگر بکنید و از برای یک نفر جای ده نفر
گرفتن و این نوکرها و بچهها و سیاهها هرکاری که خواسته باشند بکنند و
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آن خالف ادبها را نسبت به بزرگتر کردن و بزرگ و کوچک نشناختن ،اینها
معنی ندارد؛ اینکه حکایت جاگرفتن .بعد از آن قال قال کردن و فریاد کردن
و دعوا کردن ،مانع ذکر مردم شدن ،مانع قرآن مردم شدن ،اینها درست
نیست .خودت که نمیخوانی دیگران را هم که نمیگذاری بخوانند؛ اینها
خالف است .اینها خطاب به کسانی است که اینجور عملهای قبیح
میکنند ،با آنهایی که نمیکنند حرفی ندارم .باری ،این هم این کارها ،بعد
هم که گوش نمیدهی ،سرش را میشنوی تهش را نمیشنوی« .الاله»اش را
میشنوی «االاهلل»اش را یا چرت زدی یا با رفیقت حرف زدی و نشنیدی .آن
وقت میروی میگویی فالنکس کفر گفت و هکذا .هی اینها را تغییر و
تحریف بدهی ،مثل اینکه من گفتهام اسم پیغمبر را مایه گدایی خود
قرارندهید ،رفته بودند گفته بودند فالنی گفته چیزی در راه خدا ندهید.
اینطور هم که گوش میدهید ،این هم ثمرات این کارهاتان .چکار بکند
آدم؟ پس جمع که میشوید برای خدا جمع بشوید و درست جمع شوید ،به
قاعده عبادت ،به قاعده تحصیل علم جمع شوید .اینجا خانه خدا است ،اینجا
درخانه خداست ،باید به طور احترام داخل شد ،باید ادب کنید ،به طور خفت
در مسجد سلوک نکنید ،باید خاضع بشوی ،باید متذکر بشوی که در حضور
خدا نشستهای .باری ،چون فایده ندارد همینقدر بس است ولکن پیش من
آسان است ،اگر دیدم که بناشد که معصیت بشود و خانه خدا را حرمت
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ندارید ،من هم موقوف میکنم ،دیگر موعظه نمیکنم؛ خود دانید .باری،
برویم برسر مطلب زیرا که هستند عقالیی و علمایی و مومنینی ،صالحینی که
آنها منتفع میشوند و گوش میدهند.
سخن در تفسیر این آیه شریفه در معنی عبادت بود و عرض کردم از برای
این کلمه مطلبهای عظیم است ،مطالب بیشمار است .بقدری که در این
مجالس میتوان گفت و امیدوارم که آنها را کجش نکنند .دیگر گاه هست
که امیدم هم ناامید بشود ،لکن آنقدری که امیدوارم کج نکنند و تغییر و
تحریف ندهند ،آنقدر چیزها را میتوانم بگویم .اما مطالبی را که میگویم
اگر بگویم میترسم کجش بکنند ،نه این است که یک چیزی توی دلم باشد
غیر از اینها که میگویم .پس نه این است که همین حرف را هم کجش
کنند ،بگویند آن چیزی که در دلش است همینهاست .عرضم این است که
مطالب ،نازک است تاکجش کردی کفر میشود .از این جهت آنجور
حرفها را نمیتوان در این مجالس ذکر کرد ولکن بهقدری که صالح این
مجلس هست و امیدوارم که عیبی نکند ،همانقدر را عرض میکنم .قدری
دیروز عرض کردم ،مطالب دیگر که از این کلمه بیرون میآید و میخواهم
عرض کنم ،محتاج به مقدمهای است .چون مطالب من مطالب علم است و
قصه نیست و علم را باید به تمام حواس خود ملتفت و متوجه شد ،به تمام
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قلب خود متوجه بشوید ،شاید بعض آنها را بفهمید .پس عرض میکنم
مقدمهای که فهم این مقدمه از برای هر مسلم واجب است و در فهم بسیاری
از مطالب و عقاید اسالمیه دانستن آن الزم است که در حقیقت هرکس این
مقدمه را نداند ،عقاید او عقایدی است که خلل در آنها راهبر میشود.
پس عرض میکنم خداوند عالم جل شأنه قدیم است و قدیم نه به این معنی
است که عوام گفتند و میگویند؛ یعنی همیشه بوده و همیشه خواهد بود.
این معنی قدیم نیست ،بلکه همیشه اسمی است از برای زمانهای گذشته و
زمانهای آینده و خداوند ما خالق زمان است و پیش از زمان بوده و زمان فانی
میشود و خدا باقی است .همیشهها در پیش خدای ما منقطع است ،همیشهها
در پیش خدای ما فانی است ،خدای ما همیشهآفرین است نه آنکه همیشه
بوده .این همیشه بوده ،کمالی برای خدا نیست .همیشهبودهها را او
میآفریند ،همیشهها را او میآفریند ،زمانهای گذشته را او از عدم به وجود
آورده ،زمانهای آینده را او از عدم به وجود میآورد .پس این کمالی برای
خدا نیست که بگوییم در جمیع زمانهای گذشته خدا بوده ،در جمیع
زمانهای آینده هست؛ این کمالی نیست .بلکه این معنی قدیم نیست و این
قدیم ،مال ملک خداست و ملک خدا به این معنی قدیم است .کج نفهمید،
این را من نمیگویم در دعاست .اللهم انی اسألک من منک باقدمه و کل
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منک قدیم اللهم انی اسألک بمنک کله خدایا من از تو سوال میکنم به عطای
تو ،سوال میکنم ازجمله عطاهای تو ،آن عطای قدیمتر تو را و همه عطاهای
تو قدیم است .خدایا از تو سوال میکنم به همه عطاهای تو .حاال کسی که
عطای او قدیم است و قدیم را میبخشد ،خود او متصف به صفت خلق خود
نمیشود .باز دعای دیگر است که میفرماید اللهم انی اسألک باسمک
العظیم و ملکک القدیم خدایا من از تو سوال میکنم به نام عظیم تو و به
ملک قدیم تو .این ملک قدیم کدام است؟ این ملک قدیم آن ملکی است که
همیشه بوده و همیشه خواهد بود در جمیع زمانهای گذشته و در جمیع
زمانهای آینده .آیا نه این است که خود این زمان هم ملک خداست؟ این
زمانهای گذشته که بوده و این زمانها که هست ،خودش جزیی از ملک
خداست .پس ملک خدا قدیم است و همیشه بوده و همیشه خواهد بود .در
دعای صحیفه خواندهاند مقدسان ،در آن دعایی که پس از نمازشب باید
خواند اللهم یا ذاالملک المتأبد بالخلود والسلطان ای خدایی که ملک تو
ابدی است و خالد است ،یعنی همیشه بوده و همیشه خواهد بود .این صفت
ملک خداست و این ملک قدیم است .پس این قدیمی که به این معنی باشد،
که یعنی همیشه بوده و همیشه خواهد بود ،این قدیم الیق خدا نیست و
هرکس خدا را اینگونه قدیم خیال کند ،چنین کسی ،خدا را به صفت
مخلوقات توصیف کرده .بیابید چه عرض میکنم ،به جمیع حواس خود
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متوجه باشید .اینها مطالبی است که در اینها علما درمیمانند و در کتابهای
خود اینها را به آدابی مینویسند و خداوند از فضل خود این زبان آسان را به
این ناچیز عطافرموده که اینگونه مطالب را به این زبانهای آسان برای شماها
عرض میکنم .لکن اینها مطالبی است عظیمه و داخل مطلبهای بسیار
مشکل است.
پس خداوند عالم اینگونه قدیم نیست ،بلکه خداوند عالم قدیم است،
معنیش غنای خداست از ماسوای او و فقر سایرین است به سوی او .خدا از
جمیع کاینات بینیاز است .یعنی از اوقات بینیاز است ،بینیاز است از اینکه
بر او وقتی بگذرد .خدا از امکنه بینیاز است ،بینیاز است که در امکنه سکنا
کند .از زمین بینیاز است که در او مستقر شود و بر آن راهرود ،از آسمان
بینیاز است که بر او سایه افکند ،از غیب بینیاز است که غیب در او تدبیری
کند ،از شهاده بینیاز است که شهاده او را هویدایی بخشد .بینیاز است از
جمیع ماسوای خود ،حاجت نه به وقتی دارد نه به مکانی دارد نه به خالقی و
رازقی محتاج است نه به کسی که زیر بازوی او را بگیرد ،یعنی کمک او را
بکند؛ محتاج به هیچیک از اینها نیست .این است معنی قدیمی که شایسته
برای خداست و ماسوای او حادثند و معنی حادث یعنی فقیر به سوی خداوند
عالم .چنانکه در قرآن از این شرح فرموده و فرموده یاایهاالناس انتم الفقراء
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الیاهلل واهلل هوالغنی الحمید شمایید فقیران به خدا و خداست غنی و بینیاز.
پس خداوند عالم در درجه قدم خود بود و در درجه قدم خود هست و جمیع
ماسوای خداوند عالم حادثند و مخلوق .آنچه سوای خداست حادث است و
فقیر و محتاج به سوی خداوند عالم چنانکه حضرت رضا صلواتاهلل علیه
میفرماید حق و خلق الثالث بینهما و الثالث غیرهما یعنی خداست و خلق،
نه ثالثی درمیان خدا و خلق است و نه ثالثی غیر خدا و خلق است .دیگر
سیومی نیست که پس از خلق یا پیش از خلق باشد .هرچه قدیم و پاینده
نیست حادث است و هرچه حادث نیست قدیم است ،سیوم برنمیدارد .پس
خداست و خلق ،دیگر غیر از این دوتا چیزی نیست .اما خلق الزمند در
درجه خلقی خود ،یعنی واجب است همیشه مخلوق باشد ،همیشه حادث
باشد ،همیشه در درجه حدوث باشد ،همیشه در درجه خلقی خود باشد .اما
خدا واجب است که در درجه قدم باشد .پس خداوند عالم جل شأنه از قدم
خود زایل نمیشود که متغیراالحوال بشود و متغیراالحوال نمیشود که بیاید
حادث بشود؛ خداوند عالم جل شأنه ابدا فرود نمیآید به رتبه خلق .همچنین
حوادث و مخلوقات ،هرگز از درجه مخلوقیت خود باال نمیروند که به رتبه
خدا برسند و هرگز نمیشود به رتبه قدیم روند و قدیم شوند و رتبه خدا
وسعت غیر خدا را داشته باشد و رتبهای در آنجا پیدا بشود .و عرض کردم
که قدم خدا ذات خداست ،رتبهای چون رتبه مخلوقات برای خدا نیست و
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چون چنین است پس خلق توی ذات خدا نمیتوانند بروند .پس خلق همیشه
مخلوقند و در رتبه مخلوقاتند و خداوند همیشه قدیم است و در رتبه قدم
است.
باز عرض میکنم که مخلوقاتی را که خداوند عالم از عدم به وجود آورده نه
این است که قطعهای از ذات خود کنده باشد و آن را به شکل مخلوقات
ساخته باشد ،که اصل مخلوقات ذات خدا باشد .حاشا و کال! چه کند
انسان؟ معنی حق و باطل را نگوید ،چگونه نگوید؟ اگر بگوید ،برای این
محملها قرار میدهند و چیزها میگویند .پس مذهب آنانی که این است که
خدا به شکل مخلوقات درمیآید ،خالف مذهب اسالم است و جمیع مذهب
اسالم از این تبری میکنند و این را کفر میدانند که خدا به شکل مخلوقات
باشد ،به شکل سگ و خوک و به شکل در و دیوار و زمین و آسمان و
کثافات و نجاسات درآید .این چه مذهبی است؟ این مذهب باطلی است ،و
تو مگو همچو مذهبی نیست .خیر ،هست؛ این است که گفتهاند .چه کنم
که ماه مبارک رمضان است و مسجد هم هست و روزه هم هستیم ،لکن
حق و باطل باید بیان شود .گفتهاند:
جمال یار که پیوسته بیقرار خود است
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چه در خفا و چه در پرده «معلوم» برقرار خود است

خود اوست لیلی و مجنون و وامق و عذرا
به راه خویش نشسته «معلوم» در انتظار خود است

میگوید خداست که خود او به صورت لیلی درآمده ،خود او به صورت
مجنون درآمده ،به صورت وامق درآمده ،به صورت عذرا درآمده .و همچنین
اشعاری چند برای این مذهب ساختهاند و گفتهاند .میگوید:
من و تو عارض ذات وجودیم
مشبکهای «معلوم» مشکوه وجودیم

چو ممکن گرد امکان برفشاند
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«میگوید» بجز واجب دگر چیزی نماند

و هکذا گفتهاند:
پیداست سر وحدت از اعیان
اما تریالنقش فیالمرایا «معلوم» والنفس فیالقوی

میگوید:
انظر فما رأیت سوی البحر اذ رأیت موج بدا
«معلوم»و منه بدا فیه ما بدا
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حاصل فارسیش این است که گفتهاند خداوند عالم مثل دریاست که به موج
که میآید ،موجهای مختلف از دریا برمیخیزد و موجها که آرام گرفت،
همان دریا باز دریاست .نوشته است در کتاب خود که دریا چون نفس زند
بخارش گویند ،چون متراکم شود ابرش خوانند ،چون فروچکد بارانش نامند،
چون روان شود سیلش خوانند ،چون به دریا رسد همان دریا باشد.
همینطورها گفتهاند ،میخواهد بگوید که آخر کار همه خدا میشوند و این
است معنی انا هلل و انا الیه راجعون.
برای دین باید گفت انا هلل و انا الیه راجعون .خدایی که به شکل سگ و
خوک و در و دیوار و زمین وآسمان درآید ،همچو خدایی برای همانها خوب
است .خدایی که مسجود محمدبنعبداهلل صلی اهلل علیه و آله باشد ،نمیشود.
پس این مذهب به اجماع مسلمانان کفر است ،به اتفاق مسلمانان کفر است،
به ضرورت اسالم کفر است و صاحبش مرتد و نجس.
ولکن مذهب حق و ایمان و مذهب آلمحمد علیهم السالم آن است که
خداوند عالم جل شأنه ذاتی است که او را مناسبت با مخلوقات نیست و
مخلوقات را مناسبتی به ذات خدا نیست .خداوند عالم خلقی را از عدم به
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وجود آورده به امر کن گفت کن و به این امر ،جمیع کاینات ،یکون و
موجود شدند و به هیچوجه از ذات خود چیزی نکنده آن را به شکل مخلوقات
بسازد .خدا تقار خمیر نیست که چونه چونه از او برداشته شده باشد و خلق
را از او ساخته باشد .این دریا همان تقار خمیر است ،یک چونه او این موج
شده ،یک چونه او آن موج دیگر ،یک چونه او آن موج دیگر .خدایی که
مانند دریا باشد ،تقار خمیر است که چونه چونه از آن گرفتهاند تا تمام شده.
از این قرار خدا قسمت شده ،ده منش به عرش رسیده ،هشت منش به کرسی
رسیده ،چند منش به آسمان ،چند منش به زمین تا تمام شده .همچو خدایی
خدای ما نیست .و نه خیال کنی که این مذهبشان نیست ،این انااللهی که
میگوید از همین بابت است ،لیس فی جبتی سویاهلل که جناب مرشد گفت
ـ یعنی آن قدیمیها گفتند ـ برای همین معنی است .از اینجاست که ادعا
میکنند ما خالقیم ،ما رازقیم ،همه مطلبشان این است که من ذاتم خداست
لکن از این اعتبارات بریدهام .چشم از منی و تویی بربستهام ،به مرشد
رسیدهام ،پس به خدا رسیدهام .مرشدی گفته بود که سی سال است که در
این سی سال نگفتهام مگر به خدا ،ندیدهام مگر خدا ،نشنیدهام مگر از خدا.
از روزی که وحدت وجود را فهمیده بوده ،از آن روز اینطور شده بود .یک
کتابی در تهران دیدم فصلها قرار داده بود .مثال رفته بود دکان زرگری فصلی
برای این قرار داده بود ،اوست کوره ،اوست دم ،اوست سندان؛ اسباب
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زرگری را یکی یکی گفته بود .از آنجا رفته بود دکان پینهدوزی فصلی برای
آن قرار داده بود ،اوست سوزن ،اوست درفش ،اوست مشته وهکذا از آنجا
رفته بود دکان دیگری و فصل دیگری و هکذا جمیع مخلوقات را همه فصل
فصل قرار داده بود و گفته بود همه آنها خداست.
هر لحظه به شکلی بت عیار درآمد

دل برد و «معلوم» نهان شد

همچو خدایی به کار ما مسلمین نمیآید ،همچو خدایی به کار ما نمیخورد.
اصل این مسأله از مذهب نصاری برخاسته است و نصاری به این واسطه به
همین مسأله عیسی را خدا دانستند .اول از نصاری برخاست ،بعد به یهود
رسید و عزیر را به این واسطه پسر خدا دانستند ،بعد از آنها داخل اسالم شد
و این مذهبها که میبینید پیدا شد .برویم برسر مسأله خود.
پس عرض میکنم که مخلوق به رتبه خالق نمیرسد .مخلوق حواسی از جنس
ذات خدا ندارد ،چشم مخلوق از جنس ذات خدا نیست ،پس خدا را نمیبیند.
گوش مخلوق از جنس ذات خدا نیست ،پس خدا را نمیشنود .ذائقه او از
جنس ذات خدا نیست و شامه او از جنس ذات خدا و المسه او از جنس ذات
خدا نیست ،پس خدا را احساس نمیکند .خیال او از جنس ذات خدا نیست،
پس خدا به خیال او درنمیآید .و فکر مخلوقات ،ذات خدا نیست ،پس
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خداوند عالم به فکر درنمیآید .این است که حضرت امیر صلواتاهلل علیه
میفرماید کل ما میزتموه فی اوهامکم بادق معانیه فهو مخلوق مثلکم مردود
الیکم آنچه شما به عقل و فهم خود بفهمید ،به آن نازکتر فهم خود ،آن
مخلوقی است مثل خود شما ،خدا نیست .باز حضرت امیر فرمود انما تحد
االدوات انفسها و تشیر االالت الی نظائرها یعنی آالت اشاره میکنند به چیزی
که نظیر خودشان باشد و حواس درک میکنند چیزی را که از جنس خودشان
باشد و خدا از جنس مخلوق نیست .این مسأله را باید در دلهای خود
مستحکم کنید و این اصلی است در معرفت که هرکس این اصل را ندارد،
در عقاید پای او خواهد لغزید.
پس ما محال و ممتنع است که ذات خدا را درک کنیم ،یا خیال او را کنیم،
یا اشاره به سوی او کنیم ،یا عبادتی برای او بجابیاوریم .حاشا و کال! یا
اسمی از برای او بتوانیم ذکر کنیم .مخلوق عاجز و زبانبسته سخنها منقطع.
چنانکه حضرت امیر میفرماید انتهی المخلوق الی مثله و الجأه الطلب الی
شکله الطریق مسدود والطلب مردود دلیله آیاته و وجوده اثباته یعنی کسیکه
طلب کند خدا را مردود میشود ،و هرکس راه به سوی خدا را بخواهد
مسدود است .منتهای مخلوق به مخلوقی مثل خودش است و بازگشت او به
همشکل خودش است ،نمیتواند کسی به ذات خدا برسد .پس ما نمیتوانیم
صفحه | 335

ذات خدا را درک کنیم ،این امر محال است و ممتنع ،این خیال را مسلم از
سر خود باید بیرون کند .حاال که همچو شد ،دیدیم خداوند عالم در حدیث
قدسی میفرماید کنت کنزا مخفیا فاحببت اناعرف فخلقت الخلق
لکیاعرف یعنی من گنج پنهانی بودم ،دوست داشتم که مرا بشناسند .خلق
را خلق کردم تا مرا بشناسند .این چهطور میشود؟ معرفت که ممتنع شد و
محال شد و خدا خلق را هم برای معرفت آفریده .پس ما چه کار بکنیم؟ این
آیه را هم که نازل کرد که ما خلقت الجن واالنس اال لیعبدون و فرمود اول
عباده اهلل معرفته اول عبادت خدا معرفت خداست .خدای نشناخته را چگونه
میتوان عبادت کرد؟ پس خدا ما را برای معرفت آفریده ،در این شک و شبهه
نیست که خدا ما را برای عبادت آفریده و ما هم نمیتوانیم او را بشناسیم،
معالجه این کار چیست؟ اوال مالحظه باید کرد که شاید مابین این دو مسأله
که عرض شد منافاتی نباشد بلکه در حقیقت معرفت هم ممکن باشد .فکر
کنید اصل معرفت یعنی چه؟ آیا تو زید را در دنیا میشناسی؟ البته زید را تو
در دنیا میشناسی ،در این شبههای نیست .به زبان ترکی و عربی و فارسی،
به هر زبان میگویند فالن زید را شناخت .حاال که زید را شناخت صحیح
است و درست است بگوید من زید را میشناسم ،خوب حاال تو از زید چه
دیدهای که او را شناختهای؟ رنگ زید را دیدهای ،رنگ زید ،زید نیست.
بجهت آنکه گاهی رنگ زید زرد میشود ،گاهی سرخ میشود ،گاهی
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بهقاسود میگیرد ناخوشیی است میگیرد که سیاه میشود ،گاهی پیس
میشود و تمام بدن او سفید میشود ،همه اینها تغییر میکند و زید ،زید است.
پس این رنگ که دیدیم زید نیست ،زایل میشود و میرود و میآید .پس
معرفت زید به رنگش نیست .همچنین اندام و بلندی و کوتاهی و کلفتی و
الغری ،زید نیست دخلی به زید ندارد بجهت آنکه وقتی بچه بود کوچک
بود ،بزرگ شد هیأتی دیگر و اندامی دیگر برای او پیدا شد .الغر بود چاق
شد و باز زید ،زید است و تو میگویی من زید را میشناسم و اندام او تغییر
میکند ،پس اندام هم دخلی به زید ندارد .اگر میگویی همین جسمی که
دست میمالم به او زید است ،میپرسم چه چیز این زید است؟ اگر نرمی او
را میگویی زید است ،پس وقتی که درشت میشود باید زید نباشد و حال
آنکه همان وقت هم زید است؛ در وقت نرمی و درشتی ،هردو زید است.
اگر میگویی گرمی بدن او زید است ،پس وقتی که بدن او سرد است باید
زید نباشد و حال آنکه همان وقت هم زید است ،در وقت گرمی بدن او و
سردی بدن او ،هردو زید است .پس رنگ زید که زید نشد ،هیأت و اندام و
بلندی و کوتاهی و چاقی و الغری که زید نشد ،نرمی و درشتی و گرمی و
سردی که زید نشد ،پس چه چیز او زید است؟ آیا وزنش زید است؟ پس یک
وقتی سی من بود ،الغر شد بیست من شد ،باید حاال زید نباشد و حال آنکه
حاال هم زید است .آیا گوشتهاش زید است؟ ناخوش شد گوشتهاش هم آب
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شد رفت ،باوجود این زید است و میگویی زید را میشناسم .و همچنین
جمیع آنچه تو از زید میشناسی و میبینی ،همه زایل میشود و میآید و
میرود و تو میگویی زید را میشناسم و حال آنکه نمیبینی با چشم مگر
رنگ زید را ،و المسه تو درک نمیکند مگر بدن زید را ،تو رو نمیکنی مگر
به بدن زید و رنگ و شکل زید و اینها هیچیک زید نیستند .اینها جلوههای
زیدند ،خود زید اینها نیست و تو خود زید را نشناختهای ،به هیچ چشمی
ذات زید را ندیدهای و نمیتوانی دید .خود روح زید و حقیقت زید در مأل
اعلی است و اینها جلوههای او است .پس معنی معرفت نه این است که تو
ذات زید را دیده باشی و او را شناخته باشی ولکن جلوه زید را دیدهای و آن
جلوه را شناختهای و چون آن جلوه را شناختهای ،شناختن تو زید را همان
است نه غیر آن .پس منتهای معرفت که شک در آن نیست که همان معرفت
ما به زید است و چون آن کار را کردیم میگوییم ما زید را خوب میشناسیم،
همان است که جلوههای او را بشناسیم و نمیبینیم مگر جلوه او را و ظهور
او را .پس مقصود از شناختن ،شناختن جلوه است نه شناختن ذات .پس
معرفت خدا نه معرفت ذات خداست .پیغمبر گفت ما عرفناک حق معرفتک
خدایا ما نشناختیم تو را حق شناختن تو .پس معرفت ما برای خدا معرفت
جلوه خداست ،معرفت آیات خداست ،معرفت انوار خداست ،معرفت خلق
خداست ،معرفت آثار خداست .همینکه اینها را ما فهمیدیم آنوقت میگوییم
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ما خدا را شناختهایم .پس ما مأمور نیستیم از جانب خدا به شناختن ذات
خدا ،مأمور نیستیم به رسیدن به ذات خدا .به این هرگز مأمور نبودهایم و
نیستیم ،چگونه نه و میفرماید الیکلف اهلل نفسا اال وسعها و میفرماید
الیکلف اهلل نفسا اال ماآتیها خدا تکلیف نکرده به احدی مگر آنچه در وسع
اوست و تکلیف نکرده به احدی مگر آنچه را که به او داده است .و شناختن
ذات خدا در وسع ما نیست و خداوند عالم ذات خود را به ما نداده تا ما آن
را بشناسیم .پس ما مأموریم آیات خدا را بشناسیم .اگر آیات خدا را
شناختیم ،خدا را شناختهایم این است که میفرماید دلیله آیاته و وجوده اثباته
یافتن خدا اثبات خداست ،دیگر چیز دیگری نیست .نصیب خلق از خدا،
آیات خداست .نصیب ما همین است که دلیل بگیریم و اثبات خدا کنیم.
حاال اگر آیات خدا را شناختی خدا را شناختی و اگر آیات خدا را نشناختی
خدا را نشناختی .پس دروغ میگویند آنانی که آیات خدا را نشناختهاند و
میگویند ما خدا را میشناسیم ،بلکه هرکس آیات خدا را و آثار و انوار و
عالمات خدا را شناخته او خدا را شناخته و هرکس نشناخته خدا را نشناخته.
حاال ببینیم این آیات چه چیز است .دراینکه خداوند آیات بسیار دارد ،در
این شبههای نیست .آیات کوچک دارد ،آیات بزرگ دارد؛ آیات خدا بسیار
است .میفرماید در کتاب خود که سنریهم آیاتنا فیاالفاق و فی انفسهم حتی
یتبین لهم انه الحق میفرماید ان فی خلق السموات واالرض الیات در خلق
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آسمان و زمین ،خدا آیات قرار داده ،در آفاق و انفس خداوند عالم آیات خود
را نشان داده .آیات خدا بسیار است ،حاال ببینیم چه آیت ،آیت کامل است.
کدام آیت آیتی بزرگ است؟ کدام آیت ،آیتی است جامع و کلی و کدام
آیت ،آیتی است جزیی؟ دراینکه شکی نیست که یک سنگریزه هم از آیات
خداست لکن در این سنگریزه همه اسماء خدا نیست ،همه انوار خدا نیست.
یک شاخه گیاه آیتی است از آیات خدا ،لکن در این شاخه همه اسماء خدا
و همه آیات خدا نیست .آن آیتی که جامع جمیع اسماء و صفات است و
آیت عظمای خدا و عالمت کبرای خداست ،آن آیت عظمی و آن عالمت
کبری ،اعظم خلق خداست و اشرف خلق خداست نه اخس خلق خدا .پس
معلوم شد که آیتی در ملک خدا عظیمتر از وجود محمدبنعبداهلل و آلاطهار
او صلواتاهلل علیهم اجمعین نیست و نخواهد بود؛ ایشانند آیاتاهلل .وقتی
عیسی و مادر او آیاتاهلل باشند که فرموده و جعلنا ابنمریم و امه آیه ما
پسرمریم و مادرش را آیت قرار دادهایم .وقتی مریم و عیسی آیت خدا باشند،
محمدبنعبداهلل و آلاطهار او صلواتاهلل علیهم اجمعین چگونه آیت خدا
نیستند؟ حضرت امیر میفرماید ای آیه هلل اکبر منی کدام آیت برای خداست
بزرگتر از وجود من؟ حضرت امیر میفرماید کدام آیه برای خدا بزرگتر از
من؟ و خداوند کدام آیه را نشان داده به خلق که عظیمتر از ما باشد؟ چیست
که عظیمتر از ایشان باشد؟ آیا سنگ عظیمتر است از ایشان ،آیا نباتات
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عظیمترند از ایشان ،حیوان عظیمتر است ،انسانهایی که غیرایشانند اعظمند
از ایشان؟ آیا باد اعظم از ایشان است ،آتش اعظم از ایشان است؟ حاشا و
کال بلکه آیت اعظم اعظم اعظم خدا وجود پاک محمد است صلی اهلل علیه
و آله  .پس مراد از معرفت ،معرفت محمد است صلی اهلل علیه و آله پس
خداوند گنج پنهانی بود و هست این خلق را نیافرید مگر از برای معرفت
محمد وآلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین .اگر این بزرگواران را شناختید
خدا را شناختهاید و اگر ایشان را نشناختید خدا را نشناختهاید .شاهد
میخواهی در زیارت ایشان که میخوانی السالم علی الذین من عرفهم فقد
عرف اهلل و من جهلهم فقد جهل اهلل و من تخلی عنهم فقد تخلی عن اهلل یعنی
سالم بر آن جماعتی که هرکس ایشان را شناخت خدا را شناخته و هرکس
ایشان را نشناخت و جاهل به ایشان شد جاهل به خدا شده ،هرکس ایشان را
واگذاشت خدا را واگذاشته .پس معلوم شد معرفت ایشان معرفت خداست.
فرمودند نحن االعراف الذین الیعرف اهلل اال بسبیل معرفتنا ماییم آن اعرافی
که خدا شناخته نمیشود مگر به راه معرفت ما .در زیارت جامعه میخوانی
من اراداهلل بدأ بکم و من وحده قبل عنکم و من قصده توجه بکم ای سادات
من هرکس اراده خدا کند ابتدا باید به شما کند و هرکس قصد خدا کند باید
توجه به سوی شما کند و هرکس توحید خدا کند باید از شما بپذیرد .و
احادیث بسیار در این خصوص رسیده است که فرمودهاند معرفت ما معرفت
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خداست و معنی معرفت خدا همین است الغیر .چنانکه معرفت زید معرفت
ظواهر زید بود و دیدن همین رنگ و شکل و تن او بود .همچنین معرفت
خدا معرفت آیات خداست و آیات خدا محمد وآلمحمد است صلواتاهلل
علیهم اجمعین .پس معنی حدیث شریف که میفرماید کنت کنزا مخفیا
فاحببت اناعرف فخلقت الخلق لکیاعرف این شد که من دوست داشتم
مردم محمد را صلی اهلل علیه و آله بشناسند ،خلق را خلق کردم برای اینکه
محمد را بشناسند .واهلل جمیع این ملک و جمیع این هزار هزار عالم مخلوقند
از برای وجود پاک محمد صلی اهلل علیه و آله  .اینها را آفریده که اینها باشند
انوار محمد صلی اهلل علیه و آله و باشند آثار محمد صلی اهلل علیه و آله و
باشند رعیت محمد صلی اهلل علیه و آله و باشند در تحت امتثال محمد صلی
اهلل علیه و آله  .ندارند مالذی جز محمد صلی اهلل علیه و آله  ،ملجأی جز
محمد ندارند ،حاکمی و سلطانی جز محمد ندارند .حکومت محمد
حکومت خداست ،سلطنت او سلطنت خداست .شرح این معنی را خدا در
قرآن کرده و بهترین عبارات و مختصرترین عبارات آن است که خدا در قرآن
بیان فرموده .چه گفته؟ گفته الحمد هلل در این کلمه فضایلی چند خداوند
عالم برای محمد صلی اهلل علیه و آله ذکر کرده که منتهی و مافوق ندارد.
آیا تو این حمد را شناختهای؟ این حمد بحسب لغت و بحسب عربیت ،مصدر
محمود است و محمد و حقیقت محمد ،حمد است .محمد به زبان عربی
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یعنی حمد کرده شده .یعنی جمیع کاینات ،حمد برای او کردند و او را حمد
گفتند و خدا او را حمد کرده و او را حمد خلق کرده .و او را حمد کرده،
یعنی او را حمد آفریده و حمدها را برای او آفریده و او را حمد کرده پس
اوست محمود .فرمود عسی انیبعثک ربک مقاما محمودا پس آن بزرگوار
محمود است ،یعنی حمد کرده شده و محمد است یعنی حمد کرده شده.
یعنی خدا او را حمد آفریده و سپاس گفته خود را به او؛ پس آن بزرگوار
حقیقتش حمد است .آیا نشنیدهای در روز قیامت منبر وسیله را میآورند
میگذارند در وسط محشر و نیست در قیامت درجهای اعظم از منبر وسیله
و حضرت پیغمبر میآید در باالی آن منبر وسیله و تمام کاینات در پای منبر
به حالت تشهد و به هیأت تشهد مینشینند ،جمیع کاینات بر هیأت تشهد
نشستهاند و او بر منبر وسیله نشسته و نفس از اهل محشر برنمیآید مگر به
طور خفا .این است که خدا میفرماید و خشعت االصوات للرحمن فالتسمع
اال همسا از برای آیت رحمت خدا و برای نام الرحمن خدا ،جمیع صداها
خاشع است و از خلق نمیشنوی مگر همس خفی .دیگر هیچ صدایی از
جایی برنمیآید و جمیع کاینات حیرانند که آیا درباره ما چه حکم خواهد
کرد .و آن بزرگوار بر منبر وسیله برآمده و در درجه دویم و یک پله پایینتر
حضرت امیر صلواتاهلل و سالمه علیه ایستاده .در این اثنا میآورند از برای
حضرت پیغمبر لوایی که آن را لوای حمد میگویند و آن عرشه منبر وسیله
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که پیغمبر بر آن عرشه نشسته ،اسم آن عرشه مقام محمود است .مقام محمود
آن عرشه منبری است که پیغمبر در مقام محمودیت بر آن عرشه برآمده و
محمود کاینات شده .زیرا که حمد از برای ولینعمت است و اوست
ولینعمت جمیع کاینات و منعم جمیع موجودات و آن بزرگوار محمود
ماسوی است و بر آن عرشه نشسته در مقام محمود .در این هنگام میآورند
لوای حمد را که برای آن سه شقه است؛ یک شقه آن لوا جمیع اهل محشر
را گرفته و بر سر همه سایه انداخته و اما آن دو شقه دیگرش را اگر بخواهم
ذکر کنم به کار این مردم نمیخورد و در این مجالس کسی نمیفهمد .باری،
در آن وقت پیغمبر میفرماید لوای حمد را بدهید به دست علیبنابیطالب
صلواتاهلل علیه و حضرت امیر حامل لوای حمد است .زیرا که حضرت امیر
ولی نعمت است و رساننده قسمت؛ و پیغمبر است حاکم بحق .خود پیغمبر
اجل از این است که مباشر قسمت و رسانیدن باشد بلکه از او است حکمی
مطلق و از حضرت امیر است اعطاء کل ذیحق حقه والسوق الی کل مخلوق
رزقه از این جهت او را حضرت امیرالمومنین گفتند .امیر به زبان عربی یعنی
کیل میدهم و آن امیر که میفرماید یعنی کیل میدهم به مومنین کیل میدهم
ارزاق خالیق را ،کیل میدهم مددهای خالیق را ،کیل میدهم فیضها را،
عطای وجود با تمام شهود ،جمیع اینها بر دست مقدس علیبنابیطالب است
صلواتاهلل و سالمه علیه .پس او باید حامل لوای حمد باشد اگرچه سلطان
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این لوا پیغمبر است و مالک این لوا پیغمبر است لکن در دست حضرت امیر
نعمتها جاری میشود .این است که میفرماید مابین طلوعین ما قسمت
میکنیم ارزاق خالیق را .پس جمیع مددها و فیضهای هزار هزار عالم همه
بر دست حضرت امیر جاری میشود و اوست ولی نعمت کل کاینات .من
از پیش خود نمیگویم ،توی زیارت جامعه است اگر نمیخواهی و راضی
نیستی برو پاک کن .توی زیارت جامعه است و اولیاء النعم ای ائمه من؛
شمایید ولی نعمتهای خالیق .ولی جمیع نعمی که به خلق میرسد شمایید.
پس حضرت امیر ولی نعمت است .پس اگر ولی نعمت است ،حمد و سپاس
مال ولی نعمت است .پس حضرت امیر لوای حمد را برمیدارد و حامل لوای
حمد ،اوست .این حدیث را وقتی پیغمبر میفرمودند که علی حامل لوای
حمد است عمر عرض کرد لوای به این بزرگی را علی چطور برمیدارد؟
عقلش همین بود! خالصه پس لوای حمد بر دست حضرت امیر است و سایر
کاینات در زیر لوای اویند.
از همه این حرفها غرضم این بود که عرض کنم که آن لوا لوای حمد است
و پیغمبر در مقام محمود نشسته است .در آنجا نام او محمود است ،در آسمان
نام او احمد است ،در زمین نام او محمد است .پس ببین اسم دنیایی او ،اسم
آخرتی او ،اسم آسمانی او ،اسم زمینی او همه از حمد اشتقاق شده .اینها
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نیست مگر بجهت آنکه وجود پاک محمد صلی اهلل علیه و آله سپاس
خداست .خدا بعد از آنی که خواست خود را در میان ملک خود سپاس کند
و سپاس کرد ،حاال میخواهم بدانم آن سپاسی و ستایشی که خدا خود را به
آن سپاس و ستایش سپاس کرده ،خلق خداست یا ذات خداست؟ شکی و
شبههای در این نیست که خلق خداست و ذات خدا نیست و ذات خدا برای
خلق آشکار نشده و نخواهد شد .بعد از آنی که آن سپاس خلق خدا شد،
اعظم خلق خدا به اتفاق جمیع مسلمانان ،محمد است صلی اهلل علیه و آله .
پس ذات پاک محمد صلی اهلل علیه و آله خود سپاس خداست .و بعد از آنی
که خدا خواست خود را ستایش کند به اعظم ستایشها ،محمد را آفرید در
عرش عظمت و جالل خود .هرکس او را شناخت ،آن ستایشی که خدا از
برای خود کرده بود ،آن ستایش را شنید و او هم خدا را ستایش کرد .هرکس
آن بزرگوار را نشناخت ،خدا را ستایش نکرده .تو میخواهی زید را ستایش
کنی چه میکنی؟ میگویی زید شجاعی است چنین و چنان ،بیان شجاعت
اوست میکنی .میگویی سخی است ،بیان سخاوت او را میکنی .میگویی
زید جواد است ،بیان جود او را میکنی و هکذا همینطور زید را ستایش
میکنی .حاال خدا هم میخواهد خود را ستایش کند چه میگوید؟ میگوید
من قادرم این قدرت من ،من عالمم این خزانه علم من ،من حی جاویدانم
این حیات جاودانی من ،من قادر بر مایشاءام این قدرت بر مایشاء .این وجود
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پاک محمد صلی اهلل علیه و آله همین است قدرت خدا ،همین است علم
محیط خدا ،همین است قدرت نافذ خدا ،همین است نور مشرق خدا ،همین
است نعمت شامله خدا ،همین است رحمت واسعه خدا .خدا این را که به
عرصه امکان ابراز داد ،سپاس خود را ابراز داد .این را که در ملک خود ظاهر
کرد ،ستایش خود را برای خلق اظهار کرد .واهلل شناسندگان محمد صلی اهلل
علیه و آله سپاس خدا را کردهاند ،شناسندگان محمد صلی اهلل علیه و آله
ستایشگران خدایند ،واهلل منکران محمد منکران سپاس خدایند .از کدام راه
به خدا رسیدهاند؟ از کدام راه خدا را شناختند؟ اگر میگویند که خود،
خدایند غلط کردهاند ،هرگز خلق خدا نمیشود .اگر میگویند از راهی
نزدیکتر از محمد به خدا رسیدهاند ،دروغ میگویند راهی نزدیکتر از محمد
ندارند .خدا در کسی دیگر غیر از محمد ظاهر نشده ،خدا جلوه نکرده مگر
در او .پس معلوم شد که منکران محمد وآلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین
منکران ستایش خدایند و جاهالن به محمد وآلمحمد صلواتاهلل علیهم
جاهالن ستایش خدایند ،ستایشگران محمد وآلمحمد ستایشگران خدایند.
واهلل ذکر ایشان ذکر خداست ،فضل ایشان تسبیح و تهلیل و تقدیس خداست.
آیا هیچ میفهمی در رکوع نماز خود میگویی سبحان ربی العظیم و بحمده
این «و بحمده» اینجا چه کاره است؟ در سجده نماز خود میخوانی سبحان
ربی االعلی و بحمده منزه است پرورنده اعالی من و بحمد او ،این «و
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بحمده» یعنی چه ،اینجا چه کاره است؟ این سبحان ربی العظیم و بحمده
این «و بحمده» به کجا بند است؟ و آنها هیچ نمیدانند .پس معنی آن این
است که سبحان ربی االعلی و بحمده یعنی پاک است خدای اعالی من و
بواسطه حمد او ،یعنی بواسطه ستایش او ،یعنی بواسطه وجود پاک محمد
صلی اهلل علیه و آله تسبیح میکنم او را به علو و بواسطه محمد صلی اهلل علیه
و آله دانستهام که خدا اعلی است .سبحان ربی العظیم و بحمده پاک است
خدای عظیم من و بواسطه محمد دانستهام که خدا عظیم است .این را از
کجا فهمیدم؟ بعد از آنی که محمد را شناختم دانستم خدا عظیم است .چون
خدا خودش را به عظمت وصف کرد ،من دانستم خدا عظیم است .وجود
پاک محمد صلی اهلل علیه و آله عظمتی است که خدا نشان مردم داده و گفته
این است عظمت من .مثل اینکه کسی پشت سر تو باشد و قبای تو را نبیند
و تو بخواهی رنگ قبای خود را به او نشان دهی ،پارچه قرمزی را میآوری
و نشان او میدهی میگویی قبای من این رنگ است ،آن وقت او میفهمد
قبای تو چه رنگ است .حاال بعد از آنی که خداوند عالم خواست عظمت
خود را برای خلق خود بیان کند و نشان بدهد ،محمد را صلی اهلل علیه و آله
آشکار کرد برای مردم که این است عظمت من ،و بعد از آنی که خواست
علو خود را برای خلق آشکار کند علیبنابیطالب صلواتاهلل علیه را آشکار
کرد .این است که در حدیث فرمودند اول مااختار لنفسه العلی العظیم اول
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اسمی که خدا اختیار کرد برای خود ،این دو اسم است .فرمود این دو تا را
من برای خود اختیار کردهام؛ علی که علی است و عظیم ،محمد است که
این دو اسم خدایند .آیا نخواندهای آن حدیث را که میفرماید نحن واهلل
االسماء الحسنی التی امرکم اهلل انتدعوه بها آیا نمیدانی اول ماخلقاهلل این
دو بزرگوارند؟ پس العلی العظیم ،محمد است و علی .علی را که دیدم دانستم
که خدا اعالست ،عظیم را یعنی محمد را که دیدم دانستم که خدا عظیم
است .پس من به حمد خدا یعنی به برکت محمد صلی اهلل علیه و آله و به
تعریف محمد صلی اهلل علیه و آله و به معرفت محمد صلی اهلل علیه و آله
دانستهام که خدای من سبوح است و عظیم .و من به حمد خدا ،یعنی به
برکت علی و به تعریف علی و به معرفت علی دانستهام خدا سبوح است و
اعلی است .پس من تسبیح میکنم خدا را و به محمد تسبیح میکنم او را که
همچو میشود ـ برای کسی که مالیی داشته باشد میگویم همچو میشود ـ
که اسبح ربی العظیم و بحمده اسبحه ،اسبح ربی االعلی و بحمده اسبحه
آنهایی که مال هستند فهمیدند چه عرض کردم.
باری ،برویم برسر همان فارسیهای خودمان .مقصود این بود که وجود پاک
محمد صلی اهلل علیه و آله ستایش خداست ،یعنی آن ستایشی که خدا خواسته
برای خود بکند مثل آن جامه قرمزی که خواستی نشان بدهی ،آوردی نشان
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دادی .حاال خدا هم خواست ستایش کند ذات پنهانی خود را ،پیغمبری آفرید
علیم ،پیغمبری آفرید قدیم ،پیغمبری آفرید حکیم ،پیغمبری آفرید نور،
پیغمبری آفرید حی ،پیغمبری آفرید پاینده ،پیغمبری آفرید یگانه و او را نشان
مردم داد و گفت این ستایش من .لوح وجود این را بخوان و از روی لوح
وجود این ،مرا ستایش کن .حاال من هم اگر لوح وجود محمد را توانستم
بخوانم ،میتوانم ستایش خدا را بکنم .و تا نشناسم ،نمیتوانم ستایش کنم
خدا را؛ پس اول باید من این بزرگواران را بشناسم .معرفت ایشان معرفت
خداست ،جهل به ایشان جهل به خداست.
برویم برسر کلمهای که میخواستم عرض کنم؛ الحمد هلل ،الحمد یعنی
محمد ،او است حمد ،او است حقیقت حمد ،او است ماده حمد .حمد،
حقیقت محمد است .حاال میفرماید الحمد هلل حمد مال خداست ،این حمد
مخصوص خداست ،مال خودش که نیست مال مردم دیگر هم که نیست،
پس مال خداست .ببین چه فضلی در این کلمه برای پیغمبر بیان کرده! چشم
پیغمبر چشم خودش نیست و چشم دیگران هم نیست ،مال خداست ،پس
چشم خداست .گوش محمد گوش خودش نیست .گوش تو گوش خودت
است میگویی گوشم میخارد ،میگویی گوشم شنید ،پس گوش تو مال
خودت است اما گوش پیغمبر گوش خودش نیست ،گوش خداست از این
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جهت شنیدن او شنیدن خداست .چشمش چشم خداست از این جهت دیدن
او دیدن خداست .دست محمد دست خودش نیست ،دست خداست ،پس
دادن او دادن خداست ،گرفتن او گرفتن خداست .از پیش خود نمیگویم
خدا در قرآن میفرماید آیا نخواندهای که ان الذین یبایعونک انما یبایعون اهلل
میفرماید ای محمد آن کسانی که دست به دست تو میگذارند ،دست به
دست خدا گذاردهاند یداهلل فوق ایدیهم یعنی دست تو باالی همه دستهاست.
باز در قرآن میفرماید و مارمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی آن خاکی که تو
ریختی به چشم کفار ،تو نریختی .در دعوایی پیغمبر خاک از زمین
میخواست بردارد ،حضرت امیر از زمین برداشت به دست پیغمبر داد و
پیغمبر خاک را به چشم کفار پاشید .باد برد آن خاک را و همه را کور کرد،
خدا آیه نازل کرد که ما رمیت اذ رمیت ببین حضرت امیر خاک را از زمین
برداشت و به دست پیغمبر داد و پیغمبر به چشم کفار ریخت ،خدا فرمود و
مارمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی ای پیغمبر! این خاک را تو بر چشم کفار
نریختی وقتی که ریختی ،بلکه خدا ریخت .بجهت آنکه دست او دست
خداست .اگر دست محمد دست خدا نیست چطور این کارها را میکند؟
پس بد نگفته است:
اگر دست علی دست خدا نیست
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چرا دست دیگر «معلوم» مشکلگشا نیست

پس دست پیغمبر دست خودش نیست ،دست خداست .پس آنچه میکند خدا
کرده است .پای محمد پای خودش نیست پای خداست ،جلوه محمد جلوه
خودش نیست جلوه خداست ،همینکه او جلوه کرد خدا جلوه کرده است؛
جلوه او جلوه خداست .من نمیگویم ،خودش میفرماید من رآنی فقد رأی
الحق توی کتابهای مال محمدباقر پر است که من زارالحسین بکربال کان
کمن زاراهلل فی عرشه پس جلوه ایشان جلوه خداست ،پس روح ایشان روح
خداست مال خودشان که نیست پس مال خداست ،پس روح خداست.
هرکس از این استنکاف کند ،عیسی را بهتر از پیغمبر دانسته .پس روح محمد
روح خداست ،نفس محمد نفس خداست .توی زیارت هفتم است السالم
علی نفساهلل القائمه فیه بالسنن و عینهالتی من عرفها یطمئن پس این بزرگوار
نفسش نفس خداست ،علمش علم خداست ،قدرتش قدرت خداست ،حبش
حب خداست ،بغضش بغض خداست ،اعتصام به او و پیوستن به او اعتصام
به خدا و پیوستن به خداست ،و انقطاع از او انقطاع از خداست ،واهلل انکار
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فضل او انکار ستایش خداست ،اقرار به فضل او اقرار به ستایش خداوند عالم
است.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه چهاردهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
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خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در تفسیر این آیه شریفه سخن در معنی عبادت بود و حقیقت عبادت را
میخواستم و القوه اال باهلل بیان کنم؛ عرض کردم که عبادت یعنی بندگی.
بندگی نه آن است که خدمتی بکنی از برای آقا ،نه این است که خدمتی تو از
پیش خود بکنی .بلکه حقیقت بندگی ،فرمانبرداری موالست .اگر فرمان
داده ،باید بکنی؛ و اگر فرمان نداده باشد و تو از پیش خود ،اگر هزار خدمت
بکنی ،بندگی نکردهای .جمیع اینها نیست مگر خودرأیی ،به رأی خود
راهرفتن ،به هوای خود حرکت کردن .بندگی آن است که به اذن موال آن را
بکنی ،به فرمان او کاری بکنی .این معنی را در چند روز به طور اختصار
عرض کردم .دیروز به طور اختصار مقدمهای عرض کردم و آن این بود که
خداوند عالم جلشأنه از رتبه قدم خود فرود نمیآید در میان بندگان که لباس
بندگان را بپوشد در میان بندگان راه رود ،بندگان هم از رتبه مخلوقیت باال
نمیروند به رتبه خدایی که مانند خدای احد شوند و خدای احد را درک
کنند؛ این مسلم بود و با برهان عرض کردم .بعد عرض کردم که خداوند
عالم ماها را هم از برای معرفت آفریده ،پس همانا که مراد خدا از معرفت،
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معرفت صفات خداست و معرفت آیات خداست نه معرفت ذات خدا؛ و اینها
را دیروز عرض کرده بودم .پس بنابراین نمیتوانند این خلق که در رتبه
مخلوقیتند ،از خدا چیزی بشنوند .این خلق قابلیت آن ندارند که بیواسطه از
خداوند عالم چیزی بشنوند و امری و نهیی از خدا بیواسطه به این مردم
برسد ،اگرچه خدا قادر است ولکن مردم را قابلیت این مقام نیست .اگر
قابلیت این مقام را داشتند ،همه آنها پیغمبران بودند و تو میدانی که خلق،
همه ،پیغمبران نیستند و قابلیت این مقام را ندارند .چگونه و حال آنکه صد
و بیست و چهارهزار پیغمبر و صد و بیست و چهارهزار وصی پیغمبر بر این
مردم مبعوث شدند و این مردم را تعلیم کردند و این مردم هنوز بینی خودشان
را نمیتوانند پاک کنند ،هنوز صورت خود را درست نمیتوانند بشویند،
استنجا یاد نگرفتهاند ،پس چگونه این خلق قابلیت این را داشتند که از خداوند
عالم بیواسطه بشنوند؟ از خداوند بیواسطه شنیدن مقام پیغمبری است ،مقام
رسالت است .خداوند عالم میتوانست امر خود را و نهی خود را به مردم،
همه ،بشنواند ولکن مردم را آن قابلیت نیست که همه بیواسطه از خدا
بشنوند .پس چون شنیدن از خدا بیواسطه برای خلق ممکن نشد ،فرمان او
را نمیدانند و چون نمیدانند ،نمیتوانند امتثال فرمان او را بکنند .اگر تو از
پادشاه چیزی نشنیده باشی ،تو را چگونه ممکن است امتثال فرمان؟ پادشاه
را ندیدهای ،امتثال فرمان او چگونه ممکن میشود برای تو؟ پس مردم اگر
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نتوانستند از خدا امر و نهیی را بشنوند ،نمیتوانند فرمان خدا را هم امتثال
کنند زیرا که نمیدانند خدا چه میفرماید و فرمایش او چیست ،حکمش
چیست ،نمیدانند رضای خدا و غضب خدا چیست .پس اگر مردم خودشان
نشنیدند ،امتثال هم نمیتوانند بکنند و چون امتثال فرمان او نکردند ،عبادت
او را نمیتوانند بکنند .بجهت آنکه عبادت ،امتثال فرمان بود ،و عمل به امر
و نهی موال بود .من که امر و نهی موال را نمیدانم ،چگونه امتثال کنم؟ و
چون امتثال نکردم ،بندگی او را نکردهام .پس هرچه بعد از این بکنم
خودسری و خودرأیی است و خودپسندی و خودپرستی .پس بنابراین خداوند
عالم ما را برای شنیدن از خود خلق نکرده ،اگر برای این خلق کرده بود
میشنیدیم و پیغمبر بودیم .ما را برای اینکه همه پیغمبر باشیم و بیواسطه
بشنویم نیافریده و ما را برای این نیافریده که بیواسطه امتثال فرمان او را
کنیم .پس المحاله در میان ما و خداوند عالم بایستی واسطه باشد ،بایستی
کسی باشد که امتثال ما از برای آن کس باشد ،فرمانبرداری ما از برای آن
کس باشد .این ممکن است برای ما ولکن امتثال خدا ممکن نیست،
فرمانبردن ما از برای خدا محال است و ممتنع و خداوند خلق را برای امر
ممتنع نیافریده بلکه برای امری که ممکن است و موافق حکمت ،آفریده.
پس خداوند عالم درمیان خود و خلق ،پیغمبر فرستاد و آن پیغمبر را چنان
آفرید که از خداوند میتواند بشنود و امر و نهی خدا را از خدا بفهمد ،و از
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خدا به او امر و نهی ممکن است برسد .چنین پیغمبری آفرید که او از خداوند
عالم بگیرد و به سایر خلق برساند .پس امرکننده به خلق ،این نبی میباید
باشد و نهی کننده خلق ،این نبی باید باشد و گوش خلق به صدای این نبی
باید باشد ،امتثال خلق برای فرمان این نبی باید باشد؛ اگر همچو چیزی شد
عبادت خداوند بعمل آمده .ولکن اینجا یک اشکالی است و تا به تمام قلب
خود متوجه نشوی نخواهی فهمید که چه عرض میکنم ،آن هم صاحبان
هوش و ذکاوت واال هرجاهلی که هرگونه سخن و مطلبی را کمتر شنیده،
نمیفهمد .آنانی که انس به علم و حکمت دارند خواهند فهمید چه عرض
میکنم و آن این است که من به طور کلی عرض کردم که خلق از خدا
نمیشنود و مخلوق نمیتواند درک خدا را بکند و به خدا نمیتواند برسد،
پس پیغمبر که گفتیم از خدا میگیرد ،این به چه معنی است؟
پس عرض میکنم که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله مخلوق است و حادث و آن
بزرگوار به خدا نمیتواند برسد و محال است و ممتنع که بتواند برسد ،بلکه
جالل و عظمت کبریای خدا را اگر میخواهی بدانی ،همانقدر که خداوند
عالم از سنگ خارا دوراست ،از محمدبنعبداهلل صلی اهلل علیه و آله همانقدر
دور است و همانقدر که خدا به سنگ خارا نزدیک است همانقدر به
محمدبنعبداهلل نزدیک است .میان خدا و خلق مسافت نیست ،میان خدا و
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خلق دوری و نزدیکی نیست که او به یکی نزدیکتر باشد و از یکی دورتر،
بلکه خدا به جمیع مخلوقات خود نزدیک است و از جمیع مخلوقات خود
دور است .خداوند عالم اولی به هرچیزی از هرچیزی است و خداوند عالم
در مکان هستی هرچیزی از او ظاهرتر است و در هرچیزی از خود او
موجودتر است و خداوند قرب و بعدش به جمیع مخلوقات یکسان است
ولکن محمدبنعبداهلل صلی اهلل علیه و آله  ،او به خدا نزدیک است و آن سنگ
خاره دور است از خدا و اما خدا به سنگ خاره و پیغمبر یکسان است نزدیکی
او و دوری او .اگر مثل میخواهی عرض کنم ،فرض کن اگر آجری یا خشتی
در روی زمین بگذاری و آئینهای هم کنار آن در روی زمین بگذاری در برابر
آفتاب ،اگر ریسمانی بگیری از پیش این آئینه تا پیش آفتاب و از پیش آن
خشت تا پیش آفتاب ،هردو یکسان است .آفتاب همان قربی که به خشت
دارد همان قرب را به آئینه دارد و همانقدری که دور است از خشت،
همانقدر دور است از آئینه ولکن آئینه خود را صفا داده و زنگ خودی را از
خود زدوده و خود را صیقلی کرده و رخساره تابان آفتاب را آئینه جلوه شد
و آجر ادعای خودی میکند و خودنمایی دارد و کثافت را از خود دور
نکرده ،قلب خود را صیقلی نکرده از این جهت نماینده آفتاب نشده و از این
جهت قرص آفتاب در نزد او جلوه نکرده؛ اما قرب و بعد آفتاب به آجر و
آئینه یکسان است .چنین است سنگ خارا و محمدبنعبداهلل صلی اهلل علیه و
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آله که در نزد خدا همانطور که خدای سنگ خارا است ،همانطور که
خدای شیطان است ،همانطور خدای محمد است صلی اهلل علیه و آله  .به
هیچوجه تفاوت نمیکند ،ولکن محمدبنعبداهلل صلی اهلل علیه و آله زنگ
خودی را از خود و از دل خود زدوده و قلب خود را چنان صیقلی کرده که
انوار عظمت و جالل کبریای خدا در او جلوه کرده و نامها و صفتهای خدا
شده .و اما شیطان خودی خود را از خود زایل نکرده ،ظلمت را از خود دور
نکرده ،همیشه خودستایی کرده ،هرگز خدا را نستوده ،خدا را ظاهر نکرده.
پس دوری و نزدیکی برای بندگان است نه از برای خداوند عالم ،این است
که در دعا میخوانی انک التحتجب عن خلقک اال انتحجبهم االمال دونک
و در نسخهای انتحجبهم االعمال دونک خدایا تو از کسی پوشیده و پنهان
نیستی ولکن مخلوقات به عملهای خود محجوبند و بواسطه اعمال و
آمالشان ،دیده ایشان از تو کور شده و آنها تو را نمیتوانند ببینند واال تو از
کسی پنهان نیستی .غرض ،خداوند همان نسبتی که به سنگ تیره دارد همان
نسبت را به پیغمبر صلی اهلل علیه و آله دارد ولکن پیغمبر صلی اهلل علیه و آله
خود را در جنب خدا فانی کرده و چنان باطن خود را صافی کرده و زنگ
خودی را از خود زدوده و چنان خودی را از خود زدوده که به غیر خدا
چیزی از او پیدا نیست.
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میخواهم دراینجا عرض کنم که کیفیت شنیدن پیغمبر وحی خدا را چگونه
است ،که چگونه پیغمبر صلی اهلل علیه و آله وحی خدا را میشنید .و تو
میدانی که از ذات خدا صدایی بیرون نمیآید ،ذات خدا بهم نمیخورد مثل
دو دست که بهم بخورد و صدا بدهد ،یا آنکه خدا از اندرونش صدایی مثل
صدای توپ و خمپاره بیرون آید و به گوش پیغمبر بخورد ،و از برای خدا
سینه و حلقومی و دهان و زبان باشد که این اعضا بهم بخورد و صدایی از
میان اینها بیرون آید .پس صدا از ذات خدا بیرون نمیآید و معقول نیست
اینطور خداوند عالم به پیغمبر امری کند مثل اینکه تو با دهان و زبان خود
به بنده خود امر میکنی و میگویی بایست ،برو ،بخور ،بکن .و معلوم نیست
که از ذات خدا نهیی بیرون آید که بگوید به پیغمبر مرو ،و مگو ،و مخور
چنانکه تو به بنده خود نهی میکنی ،از دهان تو صدایی بیرون میآید که
مکن ،و مرو ،و مخور؛ از ذات خدا صدایی بیرون نمیآید که ای محمد چنین
و چنان کن .بهم بخورد مثال پهلوهای خدا و صدایی بکند یا در شکم خدا
مثال خالیگاهی باشد و هوایی باشد که آن را بیرون میکند و صدا میدهد.
حاشا و کال .پس خداوند از ذات او صدایی برنمیآید و نیست صدایی که
کسی بشنود .پس سخن خدا به پیغمبر میرسد که خداوند چنانکه آسمان
آفریده و چنانکه زمین آفریده ،صدا هم همینطور میآفریند .صدا هم خلق
میکند چنانکه برای موسی در درخت ،صدایی خلق کرد .حاال نه این بود که
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خدا آمد توی درخت و صدا داد و دهان خدا بهم خورد و از دهان او صدا
درآمد ،بلکه ذات خداوند عالم جلشأنه ذاتی است احدی و یگانه که آن
ذات ،تغییرپذیر نیست ولکن هروقت کالمی اراده میکند بگوید ،خلق
میکند کالمی در آسمان یا در عرش یا در هوا یا در درخت کالمی میآفریند،
گفته میشود که خدا تکلم کرد و خدا امری کرد و نهیی کرد .و آن کالمی
که خدا میآفریند مخلوق خداست ،پس آن کالم و آن سخن ،خلق خداست
و خدا از عدم به وجود آورده کالمی را و او را کالم خود قرار داده ،آن کلمه
را سخن خود قرار داده .بفهم چه میگویم ،چنانکه خدا آسمان آفریده و
زمین آفریده و در و دیوار آفریده ،کالمی هم میآفریند .مخلوق خداست،
اسمش کالم خداست .مثل اینکه آسمان مخلوق خداست ،کالم خدا هم
مخلوق خداست .آیا نمیبینی این قرآن کالم خداست معذلک مخلوق
خداست و دست به او میگذاری و برمیداری آن را وامیکنی و میخوانی،
و خدا را نمیتوان به او دست گذارد؟ شکی نیست که این قرآن کالم خدا
است ،پس کالمی خدا آفریده و گفته این کالم من .همینطور خداوند قرآنی
خلق کرد ،گفته شد که خدا تکلم کرد .بفهمید چه عرض کردم ،این بود
معنی کالم خدا و سخنگفتن خداو وحی خدا به پیغمبر صلی اهلل علیه و آله .
پس نه این است که جبرئیل در آسمان نشسته بود ،یکدفعه صدایی مثل صدای
توپ بلند میشد که قل هو اهلل احد مثال و این صدا از توی ذات خدا بیرون
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آمد نعودباهلل ،این کفر میشود .بلکه خداوند عالم میآفریند سوره قل هو اهلل
احد را و او را خلق میکند چنانکه زید را خلق میکند و بر روی لوح نوشته
میشود و بعد از آنی که میکائیل به لوح نظر میکند ،آن سوره را در آنجا
میبیند و میکائیل برای جبرئیل حکایت میکند و برای او میخواند و جبرئیل
به آن سوره بر پیغمبر نازل میشود .کالم خدا به اینطور است نه این است
که خدا باید سخن بگوید و پیغمبر باید از خدا سخنی بشنود ،حاشا و کال.
بعد از آنی که فهمیدی کالم خدا مخلوقی است از مخلوقات و خدا آن را
خلق کرده ،عرض میکنم که آیا این کالمی که خدا آفریده و مخلوق
خداست ،آیا این کالم بهتر از پیغمبر است و پیشتر از پیغمبر است یا خود
پیغمبر است و در رتبه پیغمبر است؟ یا رتبه این کالم از پیغمبر پستتر است
و بعد از پیغمبر آفریده شده؟ پیغمبر بوده و آن سخن نبوده و بعد این سخن را
آفریده؟ کدامیک را اختیار میکنی؟ اگر بگویی کالم خدا بهتر از پیغمبر
است ،خالف ضرورت کل اسالم گفتهای زیرا که در اسالم و از ضروریات
اسالم است که پیغمبر اول ماخلقاهلل است و بهتر مخلوقات و سرور
موجودات است و هیچکس با آن بزرگوار برابری نمیکند .در زیارت جامعه
میخوانی در جاللت شأن و علو قدر و مکان او که الیسبقه سابق و الیفوقه
فائق و الیلحقه الحق و الیطمع فی ادراکه طامع حاصل معنی این فقرات این
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است که مقام پیغمبر و علو رتبه او در جایی است که هیچ ملحق شوندهای
به پیغمبر ما ملحق نمیشود و هیچ برتری جویندهای بر پیغمبر ما برتری
نمیجوید و هیچ پیشی گیرندهای بر پیغمبر ما پیشی نمیگیرد .پس هیچ چیز
بر پیغمبر پیشی نگرفته و بر او برتری نجسته .پس کالم ،چگونه از پیغمبر
بهتر خواهد بود؟ این محال است که بهتر از پیغمبری خدا آفریده باشد و
باالتر و پیشتر از آن بزرگوار خدا نیافریده و اگر امر خدا و نهی خدا و کالم
خدا پستتر از پیغمبر باشد و مدتی پیشتر خدا پیغمبر خود را خلق کرده باشد
ـ که امر و نهی نبوده و بعد پیدا شده ـ الزم میآید که خدا پیغمبر خود را اول
جاهل و نادان آفریده باشد و سالهای دراز بوده که پیغمبر نادان بوده و بعد از
مدتها خدا امر و نهی را آفریده و باو تعلیم کرده باشد .حاشا و کال؛ پیغمبر
داناست و اگر داناست که به تعلیم خدا داناست و اگر میگویی نادان است،
پس از این قرار سالهای دراز پیغمبر بوده و خدا او را نادان آفریده بود و از
این قرار مدتهای مدید پیغمبر نه توحید میدانست ،نه نماز میدانست ،نه
عبادت و طاعت میدانست و نه علمی داشت تااینکه خداوند در رتبه پست،
کالمی آفرید و در آن رتبه خلقی خلق کرد .حاشا و کال که چنین باشد،
پیغمبر در همان آنی که خلق شد ،در همان درجهای که آفریده شد ،ذاتی
عالمه آفریده شد .ذاتی دانا خلق شد ،ذاتی قادر بر مایشاء خلق شد و هیچکس
بر او پیشی نگرفته بود و خود او کالم خدا بود ،خود او کلمه خدا بود .آیا نه
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این است که در قرآن خواندهای که بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم
خداوند حضرت عیسی را کلمه خود در قرآن یاد کرده و او را کلمه خود
خوانده .اگر عیسی کلمه خداست چگونه پیغمبر کلمه خدا نیست؟ میفرماید
و جعلنا ابن مریم و امه آیه ما مریم را و پسر مریم را آیهای از آیات خود قرار
دادیم .پس اگر عیسی یک کلمه شد و مریم یک کلمه شد و دو تا یک آیه
شدند ،چگونه پیغمبر ما صلواتاهلل و سالمه علیه کلمه جامعه خدا نیست؟ و
حال آنکه میخوانی در قرآن و تلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه حضرت
آدم از خدای خود کلماتی چند آموخت و میدانی آن کلمات ،محمد
وآلمحمدند صلواتاهلل علیهم اجمعین که نام ایشان را خداوند عالم تعلیم
حضرت آدم کرد و حضرت آدم متمسک به دامن والیت ایشان شد تا نجات
یافت .و کلمات خدا ،ائمه طاهرینند صلواتاهلل علیهم اجمعین .پس ایشانند
کالم خدا ،ایشانند کلمه خدا ،ایشانند کتاب خدا .آیا نشنیدهای که در روز
قیامت که حضرت امیر بر منبر وسیله برمیآید آن وقت خدا به مردم میفرماید
هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق این است کتاب ما که بر شما براستی و درستی
سخن میگوید؛ پس حضرت امیر کتاب ناطق خداست .و یک روزی من
برای شما کیفیت کتاب را عرض کردم و عرض کردم که اگر میشود این
قرآن قرآن باشد و کتاب خدا باشد ،سینه مومن و سینه امام و پیغمبر چگونه
قرآن نمیشود باشد؟ پس ایشانند کتاب اهلل و خود آن بزرگوارانند کالم خدا،
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خود آن بزرگوارانند کتاب خدا ،خود ایشانند آیه آیه و سوره سوره کتاب
خدا .پس خداوند وقتی که پیغمبر را آفرید ،او را کتاب خود آفرید ،او را
کالم خود آفرید ،او را امر و نهی خود آفرید .پس پیغمبر امر و نهی خداست؛
ببین میفرماید اما المعانی فنحن معانیه و نحن امره و حکمه ماییم امر خدا،
ماییم حکم خدا .پس این بزرگواران خود امر خدایند و خود نهی خدایند و
خود ایشان کالم خدایند و خود ایشان علم خدایند .پس امر و نهی خدا را
نبایستی از جایی بشنوند .حاشا و کال؛ بنایستی که از خدا صدایی برآید که
آن صدای خدا باشد ،بلکه صدا از خدا برآمده ولکن آن صدایی که از خدا
برآمده ،آن صدا ،وجود پاک محمد و علی است صلواتاهلل و سالمه علیهما
و آلهما .این است که میفرماید خدا در قرآن عم یتسائلون عنالنبأ العظیم
الذی هم فیه مختلفون میفرماید ای محمد! مردم از چه سوال میکنند؟ از آن
خبر بزرگی که در آن اختالف کردهاند سوال میکنند؟ میفرماید در حدیث
ای نبأ هلل اعظم منی کدام خبر برای خدا از من بزرگتر؟ آیا دیگر خبری از
وجود علیبنابیطالب بزرگتر میشود؟ خبر میدهد از توحید ذات خدا ،خبر
میدهد از توحید صفات خدا ،خبر میدهد از توحید افعال خدا ،خبر میدهد
از توحید عبادت خدا ،خبر میدهد از هویت خدا ،خبر میدهد از الوهیت
خدا ،خبر میدهد از احدیت خدا ،خبر میدهد ازصمدیت خدا و خبر میدهد
ازاینکه خدا از چیزی بیرون نیامده و چیزی از او بیرون نیامده و برای خدا
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شبیه و مانندی نیست .پس در ملک خدا کدام خبر از علیبنابیطالب بزرگتر
است؟ آیا خبر اینکه فالنجا کی حاکم شد و کی عزل شد خبر بزرگ است؟
خبر اینکه فالن کوه را کندند و خراب کردند اینها خبر بزرگ است و
امیرالمومنین که خبر از توحید ذات خدا میدهد و خبر از خدای جلیل عظیم
میدهد خبر بزرگ نیست؟ حاشا که چنین باشد .پس کدام خبر از این بزرگتر
است؟ پس ذات مقدس پیغمبر و امیرالمومنین صلواتاهلل و سالمه علیهما
وآلهما خبر بزرگ خدایند و خداوند این خبر را به ما داده و خدا کند که
خبردار شده باشیم و خبرداشته باشیم .چه بسیاری از مردم که میمیرند و
خبر ندارند .خبر ندارند ،یعنی امام ندارند و امام نشناختند .خبر اسمی است
از اسماء امیرالمومنین به دلیل اینکه خداوند او را در قرآن نبأ عظیم نامیده
در آنجا که میفرماید ویستنبئونک أحق هو ای پیغمبر مردم از تو احوال خبر
را میگیرند ،از تو طلب نبأ میکنند ،خبر از تو میگیرند و طلب خبر از تو
میکنند ،کیفیت احوال علیبنابیطالب را از تو میپرسند .از تو میپرسند که
أحق هو که آیا حق است آن خبر؟ تو بگو الحق مع علی و علی مع الحق حق
با علی است و علی با حق است قل ای و ربی انه لحق بگو آری ،بدرستی که
به پرورنده من قسم که او حق است ،علی حق است و دیدار او دیدار حق
است و گفتار او گفتار حق است و کردار او کردار حق است .پس به پیغمبر
خبرها رسیده از خداوند لکن اینطور که گفتم اگرچه در پس پرده گفتم و
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چنانکه بایست آشکار نکردم ولکن تمام سخن را گفتم و خبر برای شما
آوردم و خبر را به شما شناسانیدم .از این واضحتر اگر میخواهید چنانکه
خدا او را توصیف کرده توصیف کنید و آن این است که خداوند مثل برای
وجود پاک پیغمبر صلی اهلل علیه و آله به چراغ زده در آیه نور که میفرماید
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
لمتمسسه نار نور علی نور .خداوند مثل از برای قابلیت محمد صلی اهلل علیه
و آله آورده به زیت ،مثل آورده به روغن .زیت که در چراغ میکنی و روشن
میکنی و مثل از برای وجود آن حضرت زده به چراغی که از آن زیت
درگرفته .پس تو اگر تدبر کنی در چراغ ،شاید کیفیت خبرداری محمد صلی
اهلل علیه و آله را از خدا بفهمی .تدبر کن در چراغ و درگرفتن او از آتش،
ببین این چراغ چگونه میشود که خدا آن را مثل محمد قرار داده؟ و طریق
خبرداری محمد را خدا از این چراغ به تو نشان میدهد .اصل این چراغ این
است که آتشی میآورند به نزدیکی این روغن ،و این فتیله برای این است که
روغن خورده خورده بسوزد .و اصل چراغ از روغن است نه از فتیله ،فتیله
برای این است که روغن را بکشد از ته چراغ به این دم چراغ و برای اینکه
روغن خورده خورده به چراغ برسد .آیا ندیدهای این روغن را که داغ
میکنند ،اگر زیاد داغ شد مشتعل میشود؟ آتش تمام روغن را یکدفعه
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مشتعل میکند .پس آتش روغن را مشتعل میکند نه فتیله را .پنبه خالی را
ندیدهای که مشتعل نمیکند؟ پس شعله از روغن است ،آتش که بر این روغن
مستولی شد ،این روغن را دود میکند و بلند میشود و لطیف میشود .اگر
آتش کم باشد دود میشود و همان دود به هوا میرود و اگر آتش مستولی بر
آن دود شد و این دود را سرخ کرد ،آن دود سرخ شده شعله میشود و نام او
شعله میشود .حاال این شعله چه چیز است؟ اصل او دود روغن است ولکن
آتش پنهانی در او درگرفته ،آتش پنهانی در او شدت کرده تااینکه در او
جلوهگر شده و او را از خود بیخود کرده و آن دود رخساره خود را پنهان
کرده آتش را نشان داده ،خود را گم کرده آتش را یافته .از صفت خود زبان
بسته به صفت آتش زبان گشوده و چون در راه آتش ،خود را اینطور فانی
کرده ،آتش هم نام نامی خود را بر سر او نهاده و افتخار نور خود را به او
داده و خلعت حرارت و سوزندگی خود را بر او پوشانیده .پس شعله شد در
میان جمع و نورانی شد و حال آنکه اصل او دود تیره بود ،و سوزان شد و
حال آنکه اصل او روغن یخکرده بود و شعله تابان شد و در میان جمع نام
نامی آتش و شعله آتش شد .هرکس طالب آتش شد رو به او کرد و هرکه از
او روگردان شد از آتش روگردان شده .پس او هدایتکننده جمع شد ،پس
او نماینده نیک و بد شد و ما هم به نور جمال او حسن و قبح را فهمیدیم و
به نور جمال او ،راه را از چاه دانستیم؛ به نور جمال او زشت و زیبا را تمیز
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دادیم .اگر این چراغ نبود راه از چاه شناخته نمیشد ،نیک از بد ممتاز
نمیشد ،سیاه از سفید معلوم نمیشد .همچنین است آن سراج منیر عرصه
امکان که وجود پاک محمد است صلی اهلل علیه و آله  .قابلیت محمدی به
منزله آن زیت و به منزله آن روغن است که به آتش توحید درگرفته .در این
شعله آتش ظاهری درگرفته ،آتش عنصری در او جلوه کرده و آثار آتش در
او هویدا شده اما در زیت قابلیت محمدی صلی اهلل علیه و آله آتش توحید
درگرفته ،آتش اسماء و صفات الهی درگرفته ،پس در میان جمع جلوه کرده
به نور اسماء خدا ،جلوه کرده به نور صفات خدا .رضای او رضای خداست،
غضب او غضب خداست ،زیرا که خود را گم کرده و خدا را یافته .خدا در
شأن ایشان میفرماید ماتشاءون اال انیشاءاهلل ای آلمحمد! مشیت شما به
چیزی تعلق نمیگیرد مگر به آنچه مشیت خدا به آن قراربگیرد .هرچه مشیت
شما به آن قرارگرفت مشیت خدا به آن قرارگرفته .پس رضای ایشان رضای
خداست ،سخط ایشان سخط خداست و پسند ایشان پسند خداست ،کراهت
ایشان کراهت خداست .پس امر ایشان امر خداست و نهی ایشان نهی
خداست .خداوند ایشان را از نور ذات خود آفرید و امر هزار هزار عالم را به
ایشان واگذارد؛ نه واگذاردنی که از دست خدا بیرون رفته باشد .آیا ایران را
خدا به ناصرالدین شاه واگذارده یا نه؟ هرکس میگوید نه دروغ میگوید.
هرکس میگوید آری ،آیا خدا معزول شده؟ آیا ناصرالدین شاه با خدا شریک
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است؟ آیا خدا او را وکیل کرده؟ نه شریک خداست ،نه وکیل خداست،
بلکه بندهای از بندگان خداست .خداوند امر ایران را به او مفوض کرده ،او
هم حکم میکند و میگیرد و میبندد و میزند و میکشد و میبخشد و خدا
هم از خدایی خود عزل نشده .نمیدانم این چه حسدی است و این چه بغضی
است که با آلمحمد دارند؟ که اگر بگویی ایشان را خداوند عالم آفریده و
امر هزار هزار عالم را مفوض به ایشان کرده ،نمیتوانند بشنوند .حاال کجا
عیب کرد؟ از تو چه کم شد که خدا هزار هزار عالم را به ایشان واگذارد؟
خدا در قرآن همین بیان مرا میفرماید أم یحسدون الناس علی ماآتیهم اهلل من
فضله فقد آتینا آلابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما آیا حسد
میبرند به محمد وآلمحمد که خداوند از فضل خود به ایشان داده؟ خدا به
ایشان داده کتاب و حکمت را و خدا به ایشان داده ملک عظیم را .پس وقتی
خدا میفرماید ،چرا حسد میبرند؟ خدا از فضل خود به ایشان داده ،حاال
کجای دنیا عیب میکند که امر ملک به ایشان مفوض شده باشد؟ آیا عبای
تو را خدا به تو داده یا نه؟ اگر میگویی نه ،بگذار و برو .و اگر از توست و
خدا آن را به تو داده و امر عبا را مفوض به تو فرموده و خدا از خدایی عزل
نشده حاال همینطور که تو مالک عبایی و عبا مال تو است و امر آن واگذار
به تو است ،ایشان هم مالک هزار هزار عالمند و باوجود این هم خدا عزل
نشده .پس ایشان آنچه بخواهند بکنند میکنند .بخواهند آسمان را زمین کنند،
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زمین را آسمان کنند ،میکنند .بجهت آنکه خدا به ایشان واگذاشته .آیا خدا
امر خانه تو را به تو واگذاشته یا نه؟ اگر وانگذاشته و تو مالک نیستی برو
بیرون و اگر واگذارده پس به تو تسلط داده ،میتوانی سقف خانه خود را
زمین اطاق کنی و زمین را سقف .سقف را خراب کنی و ببری توی باغچه
و باغچه کنی و خاکهای زمین را برداری و دومرتبه سقف از نو بسازی .پس
از تو برمیآید که زمین خانه خود را سقف خانه خود کنی و سقفش را زمین.
میکوبی سقف را و خراب میکنی و خاک آن را در باغچه میریزی و خاک
از زمین برمیداری و سقف خانه را میسازی؛ این را میتوانی .حاال وقتی این
عالم مفوض شد به آلمحمد علیهم السالم پس اگر بخواهند واهلل زمین را
آسمان میکنند و آسمان را زمین ،دنیا را آخرت و آخرت را دنیا ،آنچه
بخواهند بکنند میکنند و خدا هم از خدایی معزول نشده .بگو ببینم چطور
شده که از کار تو خدا از خدایی معزول نشده و از کار ایشان خدا معزول
میشود؟ نعوذباهلل ،حاشا و کال و آنطوری که آنها مضمحل در جنب خدایند
به آنطور تو مضمحل نیستی .تو که مستقل نیستی شریک خدا نشدی ،وکیل
خدا نشدی ،آنها هم همینطورند نه وکیل خدایند نه شریک خدا؛ حاشا و
کال .از این جهت افعال ایشان افعال خداست ،اقوال ایشان اقوال خداست،
احوال ایشان احوال خداست ،صفات ایشان صفات خداست ،نامهای ایشان
نامهای خداست ،دیدار ایشان دیدار خداست ،رضا و غضب ایشان رضا و
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غضب خداست ،امر و نهیشان امر و نهی خداست ،امتثال فرمانشان امتثال
فرمان خداست .پس هر آنکس که امتثال کرد فرمان آلمحمد را سالماهلل
علیهم اجمعین ،عبادت خدا کرده .عرض کردم ایشان همچو که خلق
شدهاند در اول خلقت همچو خلق شدهاند که همه باعلمند و علماللهند ،همه
باقدرتند و قدره اللهند ،آمر و ناهیند و امر و نهی خدایند .از روز اول همچو
خلق شدهاند واال از پیش خدا هر روز توپی زده نمیشود که امر و نهی خدا
به گوش محمد بخورد ،بلکه خداوند محمدی آفریده دانا به جمیع حقایق،
محمدی آفریده بینا ،عالم به جمیع ماسوا ،محمدی آفریده مطیع خداوند.
نمیخواهد محمد صلی اهلل علیه و آله مگر آنچه را که خدا میخواهد،
نمیگوید مگر آنچه را که خدا میگوید .پس چنین ذات شریفی نگاه میکند
به حقیقت هرچیزی و این ذات شریف میشنود هر مسألهای را و میداند
حقیقت آن را و صالح آن را بیان میکند و آن بزرگوار است وحی خدا و آن
بزرگوار است نطق خدا و آن بزرگوار است کالم خدا .وحی بزرگ خدا
محمد است ،دیگر وحیی از این باالتر نمیشود وکذلک اوحینا الیک روحا
من امرنا ماکنت تدری ما الکتاب و ال االیمان روح محمد وحی شده به
محمد صلی اهلل علیه و آله چنانکه آتش به روغن وحی میکند که منم سوزان،
وحی میکند که منم فروزان ،منم چنین و چنان .همانطور که آتش پنهانی
وحی به این دود میکند ،خدا هم وحی به محمد صلی اهلل علیه و آله میکند
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و همان روح محمد وحی خداست ،همان روح کاشف از حقایق اشیاست،
همان روح است علم به حقایق اشیا ،با آن روح حقایق جمیع ماسوی را
میبیند ،با آن روح جمیع ماسوی را میداند .پس چون تو سوال میکنی با آن
روحی که وحی خداست مطلع میشود بر سوال تو و حقیقت آن را میبیند و
صالح و فساد تو را میداند و جواب میگوید چنانکه شایست و بایست .پس
ماآتیکم الرسول فخذوه و مانهیکم عنه فانتهوا آنچه پیغمبر ،شما را به آن امر
کرده بگیرید و آنچه شما را از آن نهی کرده ترک کنید .بجهت آنکه آنچه
پیغمبر گفته خدا گفته و به هرکس خدا گفته همینطور گفته و از زبان محمد
صلی اهلل علیه و آله گفته .پس امتثال فرمان محمد امتثال فرمان خداست و
خدا ما را برای امتثال آفریده و خدمتکردن و عبادتکردن خدا ،امتثال
فرمان محمد است .هرکس محمد را اطاعت کرد خدا را عبادت کرده این
است که در قرآن فرموده من یطع الرسول فقد اطاع اهلل هرکس اطاعت کند
رسول را اطاعت کرده خدا را .دیگر امروز سینهام تنگ است.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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*«موعظه پانزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در ایام گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در معنی عبادت بود و عرض
کردم که معنی عبادت و حقیقت عبادت ،امتثال فرمان است و این امتثال
فرمان تعلق به هر کاری که گرفت ،امتثال آن کار را باید کرد .و همه عبادتها
جمع میشوند در این کلمه که عبادت یعنی فرمانبرداری ولکن این فرمان
تعلق میگیرد به چیزی چند .مثال فرمان آقا یک دفعه تعلق میگیرد به جاروب
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کردن در خانه ،یک دفعه تعلق میگیرد به آبپاشیدن ،یک دفعه تعلق میگیرد
به بنایی ساختن و یک دفعه به آب از چاه کشیدن و هکذا .همه اینها فرمان
از آقاست ولکن تعلق گرفته به کار معینی .امتثال فرمان و فرمانبرداری آن
است که آن کار معین را تو بکنی ،به طوری که فرمان داده؛ و از خود ،رأیی
و هوایی نداشته باشی .اگر فرموده تو آب بکش و حوض را آب کن ،تو باید
بروی پشت چرخ و متوجه چرخ باشی و باید در دل خود متوجه آب کشیدن
باشی و همین است خدمت تو از برای موال و همین است فرمانبرداری تو از
برای موال .و اگر تو بگویی ای موال! من از تو دور میشوم ،مرا پی آب
کشیدن میفرستی روی من به چرخ میشود ،روی من به چاه میشود و معلوم
است قرب تو بهتر است از بعد تو که من رو به تو نکنم و رو به چرخ کنم،
این خودرأیی و عصیان میشود و این قرب برای تو بعد میشود و آن توجه تو
ادبار میشود و برای تو جایز نیست این توجه از پیش خود .این است که سید
مرحوم یک وقتی عرض کردند خدمت شیخ مرحوم که در نماز جماعت
چنانکه باید از برای من حضور قلب حاصل نمیشود و هروقت تنها نماز کنم
قلبم مجتمعتر است ،حواسم جمعتر است ،حضور من بیشتر است .فرمودند
نه هر حضوری مطلوب و مرضی خداست ،باید دید رضای خدا در چیست.
رضای خدا بعد از آنی که در جماعت است ،باید جماعت را اختیار کرد
اگرچه حضور قلب کمتر باشد؛ باید همان را اختیار کرد .اگر وقتی که
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پیغمبران در مأل اعلی بودند و در قرب جوار عرش رحمان بودند و خداوند
عالم جلشأنه به ایشان حکم کرده بود که بروید به این خاکدان و خاکیان
را به سوی من هدایت کنید و متحمل این محنتها و مصیبتها و این ظلمتکده
بشوید .اگر پیغمبران میگفتند ما قرب تو را به بعد عوض نمیکنیم و مأل
سماوات را به مأل زمین مقابل نمیکنیم ،در اینجا سرتاپا مشغول عبادتیم و
آنجا باید بیکار بگردیم و این عبادت را به آن بیکاری عوض نمیکنیم .اینجا
در سالمتی قرب تو هستیم و آن را با مرارت و زحمت بعد تو عوض نمیکنیم،
اگر اینطور میگفتند ابدا مراد خدا به عمل نمیآمد ،ابدا هدایت خدا و نور
خدا در جمیع اقطار ملک ظاهر نمیشد و آنوقت پیغمبران عصیان کرده
بودند اگر چنین خواهشی کرده بودند متابعت خدا بعمل نمیآمد .بلکه نهایت
متابعت بنده این است که اگر آقا بگوید برو به چین ،همان بعد چین را تو
باید اختیار کنی .باید همان را عبادت خود و اسباب قرب خود قرار بدهی.
موالی تو در چین است چنانکه در اینجاست ،موالی تو در هند است چنانکه
در اینجاست .در هرجا که هست قرب و بعد فرق نمیکند نمیبینی میفرماید
هو الذی فی السماء اله و فی األرض اله خداوند عالم در آسمان است چنانکه
در زمین است و در زمین است چنانکه در آسمان است .اگر پیغمبر،
خداشناس است برای او ملک سماوات و ملک زمین فرق نمیکند و در هر
دوجا قرب و بعد یکسانند .خدا را در همه جا میبینند و در همه جا خدا را
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میپرستند .مقصود این است که انسان بایست اطاعت موال را بکند و آن
اطاعت را عبادت خود قرار دهد ،آنچه امر کرده باید همان را بکند .حاال
پیغمبر میخواهد قاصد بفرستد به هند و یکی باید برود به هند ،حاال آن
شخص بگوید من قرب تو را از همه چیز بهتر میدانم و نمیروم ،این
نمیشود ،این فرمانبرداری نیست .پس بایست برود و آن رفتن عبادت و سبب
تقرب او است.
پس معلوم شد که آنچه ماها خود میپسندیم و ما خود قرب خود میدانیم و
صالح خود میدانیم ،آن عین خطاست؛ جمیع صواب در امتثال فرمان
خداست .پس چون خداوند عالم جهت هیچ خدمتی ممکن نبود که بشود،
معقول نیست خدا جهت خدمتی بشود ،سایر خلق جهت خدمت میشوند.
مثل اینکه آقا میگوید به غالم خود که پای مرا بمال .حاال غالم باید متصل
با آقا بنشیند و روی خود را به آقا بکند و این خدمت را بکند؛ پس آقا جهت
خدمت شد .باز جهت خدمت آقاست؛ میگوید آب به من بده بخورم و غالم
میدهد و موالی او جهت خدمت میشود .جمیع پرستاریها که برای موالی
خود میکند ،موالی او جهت خدمت او است و خدمتها را به سوی آن جهت
باید بعمل آورد .اما خداوند عالم جهت هیچ خدمت نمیشود و هیچکس به
خدا نمیرسد ،هیچکس خدمتی از برای ذات خدا نمیتواند بکند .پس مغرور
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مباش که من خدا را میپرستم و عبادتی برای خدا کردهام به این خیال که
نفعی به خدا رسانیده باشی ،یا خدا را تو عزیزتر و مکرمتر کرده باشی ،یا
خدا را تو متشخصتر کردهای من کفر فان اهلل غنی عنالعالمین هرکس کافر
شود ،خدا از جمیع کاینات بینیاز است ،از عبادت جمیع مخلوقات غنی
است التنفعه طاعه من اطاعه و التضره معصیه من عصاه هیچ نفع نمیدهد
طاعت مطیعان به خدا و هیچ مضرت نمیرساند معصیت عاصیان به خدا.
پس ذات خداوند عالم جهت هیچ خدمتی نمیشود .پس فرمانی صادر نشده
از برای اینکه تو برای ذات خدا کاری بکنی و خدمتی نسبت به ذات خدا
بعمل بیاوری .پس عبادتی برای ذات خدا نیست ،در رتبه ذات خدا کسی
نیست که در آنجا خدمتی برای ذات خدا بکند .نه در ذات خدا و رتبه خدا
کسی است که خدمتی برای او بتوان کرد ،نه در رتبه ذات خدا خدمتکاری
میتواند برود ،و نه خدمتی به ذات خدا میتوان کرد .میخواهی چه خدمت
به ذات خدا بکنی؟ میخواهی او را بمالی ،آبش بدهی ،نانش بدهی؟ با ذات
خدا نمیتوان این کارها را کرد .پس در رتبه ذات خدا نامی از خدمت و
خدمتکار نیست و خدمتی برای ذات خدا نخواهد شد.
بعد از آنی که چنین شد و دانستید این خدمت در رتبه خلق است و جهت
همه خدمتها خلق است ،پس خداوند عالم مخلوقات خود را که خواست به
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عبادت و بندگی بدارد ،بعضی را فرمود که خدمت برای بعضی کنند .اگر
بعضی خدمت برای بعضی کردند ،همین خدمتهایی که به یکدیگر میکنند،
همین را خدا عبادت و پرستش خود قرار داده؛ گفته همین عبادت من باشد.
آیا نمیدانی مومن آنچه نسبت به او بعمل آید ،نسبت به خداوند عالم بعمل
آمده؟ پس تو اگر صدقهای بدهی به برادر فقیر مومن خودت ،صدقه به خدا
دادهای اگرچه این برادر فقیر تو جهت این خدمت شده و تو خدمت برای
این برادر فقیر کردهای ولکن ان اهلل هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ
الصدقات خداوند عالم خود به دست خود صدقه را گرفته .آیا نشنیدهای
صدقه را که به دست فقیر دادی در دست خدا واقع میشود پیش از آنی که
در دست فقیر واقع شود؟ بجهت آنکه یداهلل فوق ایدیهم تو صدقه را که دست
دراز میکنی میدهی به فقیر ،اول در دست خدا واقع میشود و از دست خدا
به دست فقیر میرسد .برای این دو معنی است؛ یکی آنکه صدقه اول در
دست خدا واقع میشود ،یعنی آنچه دادهای به خدا دادهای و آنچه به دست
خدا آمد گم نمیشود علی الید مااخذت حتی تودی آنچه به دست خدا دادی
و خدا آن را گرفت ،آن را به تو رد خواهد کرد .رسول خدا فرمودند اللهم
اعط کل منفق خلفا پس اول در دست خدا واقع میشود اینی که به قرض
خدا دادی خدا این را به تو پس خواهد داد و چون کریم است و جواد ،زیاده
هم میدهد یا دهبرابر یا هفتصدبرابر یا هرچه خواهد به تو پس میدهد ،این
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یک معنی .یکی آنکه به تو پسمیدهد در آخرت و جنات نعیم میدهد ثواب
صدقهای را که در این دنیا دادهای .این است معنی آنکه صدقه در دست خدا
واقع میشود .و چون در دست خدا واقع شده تو بدان گم نشده ،چنان مپندار
که تلف شده و اینی که دادهای ضایع و بیجا خرج شده ،حاشا بلکه در دست
خداست و محفوظتر است ازاینکه در صندوق بگذاری و درش را ببندی.
خداوند عالم میفرماید این را بخصوصه عرض میکنم تا رفقا یادبگیرند ،بد
نیست خدا میفرماید من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه اهلل این حکایت انفاق
از جمله مجربات است .میفرماید هرکس روزی او تنگ شده باشد بنای
صدقه دادن بگذارد که خدا در عوض به او پس میدهد .اگر خدا کم پس
بدهد دهبرابر عوض میدهد و اگر زیاد بدهد الی ماشاءاهلل عوض میدهد.
کم بدهد دهبرابر عوض میدهد بجهت آنکه وعده کرده که من جاء بالحسنه
فله عشر امثالها پس هرکس روزی او تنگ شدهباشد ،بنابگذارد صدقه بدهد.
گول شیطان را مخور ،شیطان گولت نکند ،مگو کسی که چیزی ندارد
چطور میتواند صدقه بدهد .من حاال عرض میکنم راهش را .قیمت خرما
را که در این والیت نمیدانم چند است ،بطور مثل عرض میکنم مثال یک
من ده شاهی .حاال کیست آن کسی که ندارد ده شاهی بدهد و یک من خرما
بگیرد آن گوشه بگذارد و روزی سه دانه خرما بدهد ،اگر کمتر دارد روزی
یک دانه از آن به فقیر بدهد ،از این هم اگر کمتر دارد یک خرما را نصف
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کند روزی نصف خرما صدقه بدهد .صدقه دادن چه اشکالی دارد؟! شیطان
جمیع مردم را بخیل کرده .بهاینطور تو همین یک دانه خرما را که در راه
خدا دادی ،خدا به تو پس خواهد داد اضعاف مضاعف آن را .من متعهدم و
ضامن اگرچه نهایت حماقت است که من بگویم متعهد و ضامنم ولکن چون
خدا ضامن شده من هم میگویم .عوض همین یک دانه خرما که میدهی
من متعهد ،من ضامن که از جمیع معامالت منفعت بیشتر بکند ،هیچ
معاملهای اینقدر منفعت نداشته باشد .لکن هوشیار باش که این یک دانه
خرما را که میدهی به یمین و یسار خود نگاه کن ،به اطراف و جوانب خود
نگاه کن ،ببین از کجا میآید .از جایی میآید که پیشتر هیچ گمان نداشتی
و این بواسطه همان یک دانه خرما بوده .خداوند از آسمان سبدی به زمین
فرو نمیفرستد که روزی بندگان را توش بکند بدهد ولکن بر دست بندگان
و بر دست مخلوقات ،روزی مردم را میدهد .میپرسم از شما که کدامیک
از اهل مجلس هست از سائل به کفش تا مالدارش که نتواند یک من خرما
بخرد و در مدت دوماه صدقه بدهد؟ جمیع شما قادرید .کدامیک از شما
طالب معامله و منفعت نیستید؟ خدا در قرآن وعده کرده من قدر علیه رزقه
فلینفق مما آتاه اهلل هرکس روزیش تنگ شود انفاق کند از آنچه خدا به او
داده .کدام معامله منفعتش بیش از این است؟ معامله هندوستان از این بیشتر
منفعت نمیکند ،هرچه سود بخوری از این بیشتر منفعت نمیکند .پس اگر
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فقیر شدی آنچه خدا گفته گوش به آن داشته باش .چه گفته؟ گفته انفاق کن،
معالجه فقر این است؛ و دعا.
باری مقصود این بود که صدقه در دست خدا واقع میشود و خدا بدمعامله
و لئیم نیست ،خدا وعده کرده ده برابر و هفتصد برابر واهلل یضاعف لمن
یشاء آنقدر میدهد که نهایت نداشته باشد بسا آنکه به یک خرمایی که بدهی
و بجا واقع شود ،خدا ملکی به تو بدهد .خداوند حسابش دخلی به این
حسابها ندارد ،بسا آنکه به یک دانه خرما که میدهی صدهزار تومان به تو
عوض بدهد .تو که به این حالت میدهی البته خدای کریم وهاب که وعده
کرده به وعده خود وفا میکند و میدهد.
واما یک معنی دیگر برای اینکه در دست خدا واقع میشود اینکه خدا به فقیر
میدهد پس رازق آن فقیر خداست ،رازق و دهنده به آن فقیر خداست و دست
تو در آن هنگام دست خداست .پس در دست خدا واقع شده و از دست خدا
به فقیر رسیده.
باری مقصودم این بود که خدمتها را نسبت به مردم باید بعمل آورد ،جمیع
عباداتی که خدا امر فرموده ،جمیعا را نسبت به خلق خدا باید بعمل آورد
ولکن قومی از مقدسین هستند که کأنه اینها خود را خالو و خواهرزاده خدا
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میدانند .خیر ،همچو نیست .با خلق خدا باید راه رفت و جمیع معامالت را
با خلق خدا باید کرد .آیا نشنیدهای که من لمیشکر العبد لمیشکر الرب
هرکس شکر بندهها را نکند شکر خدا را نکرده .باید میان خلق کار کرد و
از جمله عبادات مسلما یکی همین صدقه دادن بود که عرض کردم این
عبادتی است ولکن تو باید به خلق خدا بدهی .زکوه باید بدهی به خلق خدا
باید بدهی ،خمس باید بدهی به خلق خدا باید بدهی ،حج باید بروی میباید
به سوی خانه سنگی بروی .خانه سنگ است و گچ و خلق خداست ،پس به
سوی خلق خدا باید بروی .جهاد اگر میکنی به سوی خلق خدا میباید
بروی ،جمیع کارهایی که میکنی به سوی خلق خدا باید بکنی .روزه
میگیری ،خود را از معاشرت بعضی از خلق خدا وامیداری ،از معاشرت
اکل ،از معاشرت شرب ،همچنین از سر زیر آب کردن و از سایر چیزهایی
که در روز روزه به عمل نمیآوری ،از آنها بازمیایستی .و معاشرت میکنی
با کتاب خدا ،معاشرت میکنی با دعا ،معاشرت میکنی با اذکار و صدقات
و همه اینها روکردن به خلق است .نماز میکنی رو به کعبه میکنی ،رو به
مسجد میکنی ،به امامی اقتدا میکنی ،حروفی و کلماتی از دهان خود بیرون
میآوری ،جمیع اینها همه خلق است و نمیتوانی خدمتی نسبت به ذات خدا
بجابیاوری .پس جمیع خدمات را نسبت به مخلوقات باید به عمل آورد و
خدماتی که هست معلوم است که خدمتی که نسبت به یک سنگی باید بکنی
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با خدمتی که نسبت به درختی باید بکنی و خدمتی که نسبت به حیوانی باید
بکنی و خدمتی که نسبت به انسانی باید بکنی و خدمتی که نسبت به پیغمبری
بکنی ،این خدمتها در درجات تفاوت میکند و ثواب اینها برحسب ثواب آن
چیزی است که تو خدمت را از برای آن میکنی.
چون سخن به اینجا رسید بد نیست این را عرض کنم .یک پارهای هستند
غافلند بسا آنکه ثواب ذکرکردن را از اجابت مومنی افضل میدانند .به خیال
خود حاال توجهی کرده و غرق دریای توحید شده و نماز خود را طوالنی
میکند ،به خیالش اینها افضل از اجابت مومن است .بسا آنکه سفر زیارتی
یا سفر حجی را افضل میشمرند از اجابت مومنی و از قضای حاجت مومنی
و از سرور قلب مومنی .مردم امر را اشتباه کردهاند ،شماها دیگر عارف
باشید و عالم به مسائل باشید .آیا نشنیدهاید که شخصی داشت طواف
میکرد ،در اثنای طواف برادر دینی او ،او را صداکرد و او مشغول طواف
بود .امام از او پرسید اینی که تو را صدا کرد که بود؟ عرض کرد یکی از
برادران دینی من بود .فرمودند چرا جوابش را ندادی؟ طواف را قطع کن و
برو اجابت مومن را بکن .امر مومن عظیم است بجهت آنکه تو خدمت را از
برای خدا بایست بکنی ،درهرجا بیشتر جلوه کرده آنجا عظیمتر است .آیا
جلوه خدا در انسان بیشتر است یا در حیوان؟ و جلوه خدا آیا در حیوان بیشتر
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است یا در گیاه؟ آیا جلوه خدا در گیاه بیشتر است یا در سنگها؟ چه بسیار
مردم که به خیال خود آب قربهالیاهلل به پای درختی میریزند و به مومنی
قطره آبی نمیدهند ،به خیالشان آن ثواب بیشتر دارد و حاشا که چنین باشد.
هرجا خدا بیشتر و بهتر جلوه کرده ،خدمت برای آن بکنی ثوابش بیشتر است.
آیا خدا در انسان صالح جلوه خود را بهتر نموده یا جاهل نادان؟ چه بسیار از
این مردم هستند که اگر کسی مردمان نظیف و مومن را به ضیافت بطلبد و
میهمانی کند ،این عظیم نمیآید به نظر ایشان .خیالشان میرسد که آن خوب
است که یک دیگ آشی درست کنند و بریزند برسر این گداها و این مردمان
کثیف بیتمیز بینماز و قال و قیل کنند و آن را ببرند و بخورند؛ خیالشان
میرسد این خوب است .نه چنین نیست ،آخر تو ببین اینها آیا عصمت دارند؟
نماز میکنند ،طهارت میگیرند؟ ببین روی خود را میشویند؟ کثافت شش
ماه پیش از این که رویش را گرفته ،ببین این شسته است؟ ببین این زن است
و رویش و شکمش و سینهاش پیداست و نمیپوشاند ،یااینکه خیر مرد است
هیچ تقوایی ،طهارتی پیشش نیست .میخواهم بدانم چطور شد این صدقه به
کارخورد و آن مومنین صالحین نظیف را که به ضیافت طلبیدند بکار
نخورد؟ صدقه را در راه خدا باید داد و این صدقه در راه خدا نبود؟ اینهایی
که به این صفتند چشمهاشان هشت تا بشود پاک و پاکیزه باشند .حاال اگر
دلتان رحم آمد دو انگشت نان ،یک لقمه نان ،نصف نان به ایشان بدهید ،آن
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هم اگر دلتان رحم آمد واال چرا باید به اینها داد؟ صدقه را به خدا باید داد،
خدا توی جنب چهکار میکند؟ خدا توی تارکالصلوه چکار میکند ،توی
آن کسانی که هر را از بر نمیدانند چکار میکند؟ تو باید به خدا بدهی .خیر،
اینها را یک چیزی جزئیشان بدهی ،همانقدری که سائل محروم نشده باشد
اگر دلتان رحم آمد همانقدر بس است .چشمشان هشت تا بشود بیایند اسالم
اختیار کنند و به طور مسلمین حرکت کنند .که گفته این حالت ،حالت
مسلمین است؟ که طهارت نگیرند ،غسل نکنند ،نماز نکنند ،کثیف و نجس
بگردند .ولکن جهال چیز در راه خدا دادن را این میدانند که یک دیگ
شلغمشوربا سر بار بگذارند و درست کنند و این را بیاورند سر کوچه
بگذارند و بریزند این مردمان کثیف نجس و فحش به یکدیگر بدهند و
یکدیگر را بزنند و این را ببرند .خدا در توی اینها چه میکند؟ هیچ مالئکه
داخل اینها نیستند .و از آن طرف مومنین صالحین همه زاهد همه عابد ،فقیر،
بینوا که روی سوال ندارند ،آبرو دارند ،میخواهند آبروی خود را نگاه دارند
گرسنگی میخورند و میتوانند سوال کنند و نمیکنند ،به آنها باید انفاق
کرد ،آنها را باید احترام کرد و آبروی ایشان را باید حفظ کرد واال این سائلین
هیچ احترام ندارند مگر حرمت نوعی .همین که اسم اسالم برسرشان است،
همینقدر حرمت دارند .حرمتشان همین است که اگر رختشان به رختت
خورد نباید بشویی ،دستشان اگر به دستت خورد نباید آب بکشی ،به ظاهر
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اسالم مسلمانشان باید بدانی .اگر دلت هم رحم آمد ،یک انگشت ،دو
انگشت نان یک تکه نان دستش بدهی ،دیگر بیش از این حرمتی ندارد.
چشمش هشتتا بشود اسالم بیاورد.
چون کیفیت سوال درمیان آمد این را عرض کنم اوال اینکه در مساجد ،در
درخانه خدای جواد کریم رزاق ،همچو جایی سوال از غیر خدا خیلی
بیشرمی است .از این گذشته سوال کردن خودش اذالل نفسی که حرام است
در آن افتاده و در خانه خدا و بر در خانه خدای رزاق ،سوال از غیر کردن
بیادبی است دیگر .یکی دیگر فریاد کردن در مسجد و مردم را از عبادت
واداشتن ،نماز مردم را غلط کردن .یکی دیگر آنکه آبروی خدا را و پیغمبر
را ریختن ،مثل اینکه سیدها میگویند برای خاطر جد من بدهید ،جد من به
شما عوض بدهد ،هی آبروی خدا را ریختن ،هی آبروی پیغمبر را ریختن و
متاع دکان سوال خود نام پیغمبر را قراردادن اگرچه حاال بعد از آنی که چند
روز قبل از این گفتم این کار بدی است ،از این سکوت کردهاند و اینها را
نمیگویند .یکی دیگر راهرفتن در مابین صفوف ،مهرها را لگدکردن آخر
چشمش هم که نمیبیند مهرها را لگد میکند ،تسبیحها را لگد میکند،
قرآنها را لگد میکند راه میرود توی صفوف .بسا آنکه یکی ساجد است،
حاال این راه میرود ،پاش را به سر مردم میزند .بسا آنکه یکی راکع است،
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خود را میزند به آن از نمازش کجش میکند ،حواس مردم را بهم میزند.
یکی دیگر آنکه روی فرشهای مردم راه میروند با این پاهای کثیف و البته
آنهایی که نظیفند فرش برای خودشان پهن میکنند ،یقینا راضی نیست که تو
این پاهای کثیف منحوس خودت را روی فرشش بگذاری ،روی جانمازش
بگذاری ،پات را در مسجد در مکان غصبی میگذاری؛ همه سر کارهای
ما خراب است .حاال که همه پشت سر من حرف میزنند گداها را هم بگذار
بزنند ،من حق را میگویم .جمیع کارها از آنطوری که خدا خواسته منحرف
شده ،جمیع منکرها معروف شده ،جمیع معروفها منکر شده .باز از جمله
کارهایی که میکنند این اذکاری است که این سائلین میکنند ،هی میان
صفها راه میروند و میگویند «اللهم صل علی محمد وآلمحمد» .به هر
صلواتی یک گناه ریایی هم میکند ،به هر صلواتی یک گناه سمعهای هم
میکند .حاال به اعتقاد خودش ذکر هم کرده .تو اگر راست میگویی چرا
وقتی سرجات نشستهای صلوات نمیفرستی؟ چرا در جای خلوت صلوات
نمیفرستادی؟ معلوم است به هر صلواتی یک پول توقع داری .یک پاره دیگر
بلند هم میگویند و حواس مردم را برهم میزنند ،همهاش خالف قاعده.
ولکن دنیاست و آخرالزمان است و چیزی بر حالت اصلی که خدا و رسول
خواستهاند باقی نمانده است.
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باری برویم برسر مطلب و آن این بود که خداوند برای هر کاری جهتی
قرارداده و فضیلت کارها به قدر جهت کارهاست .پس فضیلت مومن بسیار
است .نمیبینی که امام نظر فرمودند به خانه کعبه و فرمودند ای کعبه چقدر
عظیمی تو و خدا چقدر حرمت به تو داده! ولکن حرمت مومن از تو بیشتر
است .چنانکه در حدیثی دیگر هم فرمودند حرمت مومن از حرمت قرآن
بیشتر است .پس کاری که تو بکنی از برای کعبه با کاری که بکنی از برای
مومن ،البته آن کاری که با مومن بکنی اشرف و افضل و اعلی است .لکن
این خلق که من میبینم همینطور دایم سرنگونند و همه منکوس شدهاند.
میبینی که میروند سر کوچهها امامزاده طاقچه برای خودشان درست میکنند
و چراغ میبرند و در و دیوار را چرب و چلیس میکنند .شمع میبرند آنجا
روشن میکنند و مومنین در خانهشان چراغ ندارند قرآن بخوانند .روغن
چراغ میبرند در مساجد و محراب را چرب و چلیس میکنند ،خالف قاعده
میکنند ،تصرف در وقف میکنند ،مساجد را سیاه میکنند و این را به یک
مومن صالح نمیدهند که شب توی خانهاش قرآن بخواند ،مطالعه بکند .مردم
سیاقشان این است که به جمادات میل دارند و این ناخوشی از ایام بتپرستی
در سرها مانده .آنها یک سنگی میتراشیدند و آن را میپرستیدند ،وقتی بت
تمام شد امامزاده طاقچه درست میکنند ،سرش میروند حاجت میطلبند،
پرستش طاقچه میکنند .یک پاره جمادات را میپرستند ،یک پاره درختها را
صفحه | 389

حرمت میدارند و میروند کهنه به آنها میبندند و از آن حرمت میدارند .یکی
را میبینی میرود خواجه خضر تعمیر میکند .خواجه خضر برای چه خوب
است؟ خضر اطاقش کجا بوده ،اطاق میخواهد چه کند؟ پول برمیدارد و
میرود این را خرج آنجا میکند .میبینی دویست تومان ،سیصد تومان آنجا
خرج میکند و نمیدهد به فقرا و مومنین که پریشانند .همه از این است که
طبع مردم به جمادات انس دارد .اگر از جمادات گذشتند به نباتات انس
دارند ،درختها را حرمت میدارند .از آن گذشته به حیوانات انس میگیرند،
میبینی نان به گربه میدهد ،به مومن نمیدهد .مگو چطور یک لقمه نان را
به مومن بدهم؟ همان یک لقمه را که به گربه میدهی جمع کن ،پنج شب،
شش شبش کن یک کف دست نان میشود بده به مومنی .از این هم خجالت
میکشی جمع کن ده شبش کن یکتا نان میشود بده به مومنی .لکن به
حیوانات میدهند و به مومن نمیدهند ،رحم بر حیوانات میکنند به مومنین
نمیکنند .از این گذشته باالتر از این سایر اعمال ظاهره را جمیعا مرتکب
میشوند و نسبت به مومن اینطورها سلوک میکنند .اینها عبادت برای خدا
نیست ،اگر برای خداست از هر چیزی که خدا پیداتر است ،خدمتت را آنجا
خرج کن .درهرجا که خدا فرموده خرج کن ،خرج کن .آنجایی که خدا
فرموده ،آنجا خدا ظاهرتر است و اگر دو کار است که خدا هر دو را فرموده،
ببین در این دو جا ،هرجایی که خدا ظاهرتر است آنجا بکن.
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باری ،از جمله جهاتی که خداوند عالم قرار داده که تو باید رو به آن جهت
کنی ،یکی این خانه کعبه است .این خانه از جهات عظیمه است و از خواص
این خانه کعبه این است که این خانه قلب زمین است و اول جزیی است که
خداوند عالم از این زمین آنرا خلق کرده .آیا نشنیدهاید که خداوند عالم
وقتی که میخواست آسمان و زمین را بیافریند ،اول یک گوهری آفرید به
بزرگی همه این آسمان و زمین .بعد به آن گوهر نظر فرمود به نظر هیبت و
جاللت ،آن گوهر آب شد و این جمله به قدرت خدا دریایی شد و دریایی
عظیم پیدا شد بجهت آب شدن آن گوهر .بعد خداوند بر آن دریا بادی را
مسلط کرد و آن باد آن دریا را به موج و تالطم درآورد و از جمیع جهات آن
دریا را به تالطم درآورد و آن دریا به تالطم درآمد و بنای کف کردن گذارد
و هر ذرهای از کف که پیدا میشد ،از آن ذره یک ذره بخار باال میرفت .هی
یک ذره کف پیدا میشد و یک ذره بخار باالی آن ،نه اینکه اول کف پیدا
شد و بعد بخار پیدا شد ،اینطور نبوده ولکن هر ذره کف که پیدا شد ،ذرهای
از بخار باالی آن پیدا شد تا آنچه که بایستی کف کند ،کف کرد و آنچه
بایستی از آن بخار باال برود ،بخار باال رفت .آنوقت خداوند عالم بر آن کفها
حرارتی و بادی مسلط کرد و آنها را خشکانید و جمع کرد آن کفها را در
اول در یک موضع آن دریا ،آن موضعی که االن خانه کعبه است آنجا جمع
شد و از آنجا پهن شد در روی آب .بعد از آنی که پهن شد خشکید بر روی
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آب و از آن کف خشک شده این زمین شما پیدا شد .و خداوند عالم چون
دید این زمین در روی آب در تالطم است ،اطراف این زمین را بواسطه
کوهها سنگین کرد تااینکه این زمین در روی این آب قرار گرفت .آنهایی
که کشتی سوار شدهاند دیدهاند کشتی خالی تالطم میکند لکن وقتی پرشد
و بارگیری او تمام شد ،تالطم او تمام میشود .همچنین خداوند این زمین را
بارگیری کرد به این کوههای عظیم و زمین آرام گرفت بر روی آب و از آن
بخاری باال رفت و از آن بخار خداوند آسمانها را آفرید و حاال سخن در
آسمانها نداریم لکن این زمینی که آفرید ،آنجایی که کفها جمع شده بود
وسط زمین و قلب زمین بود .جمیع مددهایی که از آسمان به زمین میرسد،
اول میرسد به خانه کعبه و از خانه کعبه میرسد به سایر زمینها و به سایر
شهرها .جمیع برکاتی که در زمین پهن میشود اول به خانه کعبه میرسد
بعد از خانه کعبه به سایر زمینها منتشر میشود .این است که خداوند خانه
کعبه را و حرم کعبه را مبارک آفریده و برکتهای خود را در این خانه گذارده
و از این خانه به همه زمینها برکت میدهد .اگر این خانه را اهل زمین ترک
کنند و اگر حج این خانه را ابدا مردم نکنند و این خانه را خراب کنند و
خراب بگذارند ،جمیع مردم تلف خواهند شد ،مهلت داده نمیشوند یک
طرفه العینی .ولکن خداوند بجهت اینکه دائم حجکننده و طواف کننده
هست ،در موسم حج ،حجکننده هست و در غیر موسم حج ،طواف کننده
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هست و در شب و روز ،در جمیع اوقات یک کسی طواف این خانه را
میکند و دائم طواف کننده دارد از این جهت خداوند اهل زمین را مهلت
داده و به این جهت برکات زمین را قطع نمیکند و اگر ترک حج این خانه
را کنند مهلت از آنها برداشته میشود و جمیعا تلف خواهند شد .باری،
مقصود این بود که چون این کعبه دل جمیع زمینهاست و سایر خلق را هم
از زمینها آفریده ،قبضهای از زمین برداشته بدن تو را آفریده ،قبضهای از زمین
برداشته بدن زید را آفریده ،قبضهای از زمین برداشته بدن عمرو را آفریده و
جمیع مردم را از قبضههای زمین آفریده .پس این خانه کعبه به این جهت
مادر میشود برای جمیع زمینها ،برای جمیع شهرها این خانه کعبه مادر
است .بلکه برای جمیع بدنها مادر است و جمیع بدنها فرزند خانه کعبه و
اجزاء خانه کعبه میشوند و جمیع این مردم مدد میباید از مادر بگیرند و
شیر میباید از پستان مادر بخورند .آخر بدن تو را از قبضه خاک آفریدند و
این خاک را از زیر خانه کعبه برداشتهاند و بدن تو را از آن آفریدهاند .پس
مکه امالقری است و آن زمین بکه اصل در جمیع مکه است و مکه امالقری
است و مادر کل شهرها .پس زمین بکه که آن زمینی است که در زیر خانه
کعبه است ،او مادر کل است ،او اصل کل است ،او قلب کل است .پس
جمیع بدنها فرزندان مکهاند ،جمیعا فرزندانند از برای امالقری.
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دراینجا بیمناسبت نیست این کلمه را که از علم تعبیر است عرض کنم و به
تجربه معلوم شده و آن این است که هرکس در خواب ببیند با مادر خود
نکاح میکند ،تعبیرش این میشود که در بیداری به حج مشرف میشود .در
خواب آنطور که میبیند اینطور تعبیر میکنند که به کعبه خواهد رفت؛
بجهت آنکه مادر است .در خواب آنطور میبینی لکن در بیداری حج خانه
خدا نصیب تو میشود.
باری ،مقصود این بود که جمیع بدنهای مردم فرزندند از برای خانه کعبه و
باید شیر فیضهای خدا را از آن بنوشند و شیر مددهای خدا را از کعبه بجویند.
پس از این جهت پیغمبر مردم را امر کرده که در اوقات نماز ،در اوقات توجه
خود ،در اوقات عبادت خود در مجالس و محافل روکنند به خانه کعبه و
برکت بجویند از خانه کعبه .کعبه خدای شما نیست ،کعبه معبود شما
نیست ،کعبه مسجود شما نیست ،خانه کعبه مخاطب شما نیست لکن مأمور
است بدن تو که فرزند خانه کعبه است اینکه روکند به سوی خانه کعبه و
این روکردن عبادتی است که خدا تو را به این عبادت امر کرده نه از بابتی
دیگر .مثل آنکه آن فقیر ،کعبه است برای تو در هنگام صدقهدادن .مثل اینکه
ترازو ،کعبه است برای تو در هنگام زکوه کشیدن .باید رو به ترازو کنی،
رو به انبار کنی ،رو به گندم کنی ،رو به ترازو بکشی به فقیر بدهی .کعبه تو
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در این عبادت این است .ترازو معبود تو نیست ،گندمها معبود تو نیست،
ولکن جهت عبادت تو همینهاست .همچنین خانه کعبه خدای تو نیست،
معبود تو نیست ،مسجود تو نیست .دست نیاز به سوی کعبه دراز میکنی،
رو به خانه کعبه میکنی ،از کعبه چیزی نمیخواهی و دست برای کعبه بلند
نمیکنی لکن چون خدای کعبه گفته است که رسم عبادت من و جهت
عبادت من این است که تو دست خود را به سمت خانه کعبه بلند کنی ،این
است رسم عبادت من و این است خدمتی که تو بایست بکنی ،تو هم امتثال
فرمان کردهای وقتی که این رسم عبادت را بعمل آوردی.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه شانزدهم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
اگرچه ترتیب کالم اقتضای آن میکند که کلمات این آیه شریفه را به
آنطوری که وعده کردیم تمام کنیم ولکن این را هم ذکر کردهایم ،در
سنوات گذشته هم عادت و سنت بر این جاری شده که در اواسط این ماه و
در این شبهای ایام متبرکه ،تجدید عهد والیت را برای شما بکنیم .و این
سنتی است که پیغمبران گذشته چنین میکردند و تجدید عهد ولیی یا نبیی
را که پیغمبر گذشته خبر داده بود که در فالن وقت خواهد آمد ،میکردند.
هر ساله تجدید میکردند آن میثاق را تا فراموش نکنند و تا مستعد ظهور نبی
موعود خود باشند .پس از این جهت ما هم تجدید این میثاقی را که خدا بر
شما گرفته است از عالم ذر تا این دنیا ،الزم شمردیم که هر ساله در این ایام
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در ماه رمضان که حقیقه و شرعا اول سال است ،اول سال شریعت و دین این
ماه مبارک رمضان است .محرم اول سال عرب بوده و نوروز اول سال عجم
بوده ،نه شماها بر عجمیت خود باقی ماندهاید که نوروز را اول سال بدانید و
نه بر عربیت و جاهلیت باقی ماندهاید که محرم را اول سال بدانید .اول سالی
که خدا قرار داده ماه مبارک رمضان است از این است که خدا شبهای قدر
را در این ماه قرار داده که آنچه در تمام سال میشود ،خدا به ولی زمان خبر
میدهد و از جانب خداوند مالئکه نازل میشوند و تقدیر و قضای خدا را به
ولی زمان عرض میکنند که در این سال چنین حکم شده که عمر فالن
بسرآید مثال حکم شده قحطی بسرآید ،امسال فالن غنی فقیر میشود ،فالن
صحیح مریض میشود .قضا و قدر تمام سال را در این شبها به امام زمان
عرض میکنند و احکام کلیه عرض میشود به امام و تقدیر میشود .و شبهای
قدر چهار شب است چنانکه کارهای خدا در چهار مقام تمام میشود و کار
هرکسی در چهار مقام تمام میشود؛ اول مقام مشیت خداست ،دویم مقام
اراده خداست ،سیوم تقدیر خداست ،چهارم قضای خداوند عالم .پس در
شب نیمه شعبان مشیت خدا تعلق میگیرد و در شب نوزدهم اراده خدا تعلق
میگیرد و در شب بیست ویکم تقدیر میشود و در شب بیست و سیوم حکم
میشود و قضای الهی و حکم خداوند بر این قرار میگیرد .پس نبی رووف
رحیم ،این ماهی که اول سال است و ماهی است که آنچه در این ماه گذشت
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حکم تا آخر سال شماست ،این ماه را ماه عبادت برای شما قرارداده تا در
این ماه روزه بگیرید تااینکه صفایی در نفس شما پیدا شود و قربی به خداوند
پیدا کنید و تالوت کتاب را زیاد کنید ،دعاها در این ماه بخوانید و نمازها
زیاد کنید شاید محل رحمت خدا شوید و در این شبهای قدر اراده و قدر و
قضای خدا به نیکی برای شما تعلق بگیرد و هر آنکس در این امور کوتاهی
کرد و عبادت نکرد و دعا نخواند و نمازی زیاد نکرد ،دعای زیادی نکرد،
آنچه خداوند خواسته میکند و او را حقی بر خدا نیست؛ آنچه حکمت خدا
اقتضا میکند در تمام ملک از برای او هم بر همان جاری میشود .پس ماها
باید در این ماه به عبادت بکوشیم ،میباید در این شبهای قدر عبادت را زیاد
کنیم ،به نماز و دعای خود بیفزاییم و در این شبها استغفار زیاد کنیم از
گناهان خود و تضرع و زاری زیاده نماییم شاید کرم او شامل حال ما بشود
و در این سال تقدیر امور ما و آنچه باید به ما برسد به خیر جاری شود.
باری ،این ماه ،اول سال است .اول سال خدا ،اول سال پیغمبر و امیرالمومنین
و ائمه هدی و مومنین ،اول ماه رمضان است و شما اول سال را که میخواهید
حساب کنید از اینجا باید بشمارید .لکن عربها در جاهلیت آن وقتی که
بتپرست بودند ،آنها محرم را اول سال خود گرفته بودند .چه دخلی به ما
دارد! این اول سال آنهاست .همچنین گبران و فارسیان ،نوروز را اول سال
صفحه | 398

خود گرفته بودند ،چه دخلی به ما دارد! پس اول سال ما ماه رمضان است و
در اول هر سالی تجدید عهد والیت الزم است و مناسب و شاید که این
تجدید عهد سبب این شود که خداوند قدر و قضای خود را برای ما بخیر
کند .زیرا که به این تجدید عهد ایمان ما تازه میشود و معرفت ما زیاده
میشود و به انتظار ما از برای ظهور ،ایمانمان قوی میشود .پس چون بنیه
ایمان ما قوی شد دفع جمیع مرضها و شکوک و شبهات را از ایمان ما
میکند ،و چون ایمان ما خالص شد خدا برای مومنین خالصین تقدیر نمیکند
مگر خیرات را و حکم نمیفرماید مگر به نیکی .پس به این مناسبات و به
این جهات در اول هر سال که در این ایام است برای شما برادرانی که جمع
میشوید و حاضر میشوید تجدید عهد میکنیم ،سببش این است؛ این یکی.
و یکی دیگر آنکه بجهت طول زمان غیبت ،مردم دلهاشان قسی شده و
حالتشان چنین شده که گویا نداشتهاند هیچ پیغمبری و نداشتهاند هیچ امامی
و ندارند در این زمان هیچ پادشاهی .افسار ایشان بر سر خود ایشان افتاده و
خود ایشان برحسب دلخواه خود در این دنیا راه میروند .بجهت آنکه تا
عمرش است و یادش میآید که همین ترکیبها که هست یادش میآید ،از
پدرش هم همینطور شنیده ،پدر پدرش هم همینطور و گاه است که بیست
پشت است ،هفده هجده پشت است که امام ازمیان مردم رفته غیبت کرده،
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مردم هم که عقلشان به چشمشان است و طبعشان هم به چشمشان است
چنانکه گفتهاند «از دل برود هر آن که از دیده برفت» فرزندت را که ده سال
نبینی ،ده سال بگذرد و صورتش و هیأتش را نبینی ،کمکم از نظر تو میرود،
محبت تو به او کم میشود ،محبت او از دست میرود ،خورده خورده کأن
لمیکن میشود به طوریکه اگر خبر مرگش را یا خبر زندهبودنش را بشنوی
فرق نمیکند .اینها همه بجهت این است که مدتی او را ندیدهای ،طبیعت
بشر این است .و چون در مدت عمر خود امامی ندیده ،پدر او هم امام ندیده،
پدر پدرش هم ندیده بسا آنکه خیال میکند امامی ندارد .این هم یک سبب
که هرسال تجدید عهد میکنیم ،اگرچه قومی هستند که هرشب و هر روز
تجدید میکنند ،هر روز عهدی تازه میکنند .قومی دیگر هستند که پس از
هر نماز دعاهای منسوب به امام زمان خود را میخوانند و دعا به دولت او
میکنند ،در وقت هر نماز مترقب دولت او هستند ،قومی الزال در
احادیثشان ،در فرمایشاتشان ،در فضایلشان بسرمیبرند ،غرقند در دریای
فضایل ایشان .آنها امام را همیشه برای خود میبینند و مراقبند .ولکن مردم،
صبح از خانه خود بیرون میآیند و تا شام به کسب و کار خود مشغولند،
سال به سال در این مجالس حاضر نمیشوند اینها تجدید عهد میخواهند که
اگر تجدید نکنند عماقریب جمیع این مردم مرتد میشوند چنانکه حدیث
است که اگر نبودند در زمان غیبت علمایی که دلهای ضعفای شیعه را نگاه
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دارند چنانکه سکانیکشتی سکان کشتی را نگاه میدارد ،اگر آن علما
دلهای مردم را نگاه ندارند هرآینه جمیع مردم مرتد میشدند لکن مردم
بنانیست فکر دین باشند ،کاری دست دین ندارند بلکه اعتقادشان این است
که باید با این جوره علما معانده کرد ،از این جوره علما دوری کرد ،اینها
را باید غیبت کرد ،باید تهمت بر اینها زد ،مهماامکن نام اینها را باید گم
کرد و زبانشان را بست که دینی نگویند ،ما دین نمیخواهیم .قرار مردم بر
این است لکن کسی که میداند اینها درصدد اصالح دین هستند میداند که
اینها چقدر وجودشان ضرور است ،و خدا میداند و پیغمبر میداند که خدا
حکمت خود را دست برنمیدارد و زمانی را خالی از علما نمیگذارد المحاله
خالی نمیگذارد از علمایی که در هر عصری تجدید ایمان بکنند برای مردم
پس از اندراس؛ المحاله چنین کسان را برمیانگیزاند .پس به این جهات
تجدید عهد در اول هر سال لزوم زیادی دارد.
و باز وجهی دیگر از برای اینکه تجدید عهدی الزم است اینکه مردم در زمان
سابق براین طوری دیگر بودند و مردم از این وجه غافلند که چرا خدا در این
زمان این اسباب را فراهم آورده .اینی را که عرض میکنم معمرین شما
میدانند ،در زمانهای سابق اهل هر بلدی ساکن بلد خود بودند و اهل هر
بلدی از بالد دیگر اطالع نداشتند و از بالد به بالد زیاده نمیرفتند .بسا آنکه
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نام شهری را ابدا نشنیده بودند و مردم شهرهای دور به شهرهای دور نرفته
بودند و چون چنین بود اهل هر بلدی از مذهبهای اهل بالد دیگر ابدا مطلع
نبودند .میدانستند والیت خود را و اهل والیت خود را و بر مذهب خود
بودند و هیچ آگاهی از جایی دیگر نداشتند تااینکه در این زمان اسباب آمد و
شد زیاد شد ،قرار شد ایلچیها و قنسلها به زبان خودشان از شهرها به شهرها
بروند و مردمان صاحب صنعت از اطراف بالد به هر بلدی بروند و کمکم
چاپی پیدا شد ،کتابهای هر مذهبی در هر بلدی زیاد شد ،کتابها بجهت
فروش در اطراف رفت و به این جهت کتابهای مذهبها در هر بلدی پیدا شد.
در اینجا کتابهای هند آمد ،کتابهای فرنگ آمد ،کتابهای مذهبهای باطل
آمد .چاپچیها بجهت مداخل هی چاپ کردند و هرچه هم از والیت
خودشان زیاد آمد به بالدی دیگر فرستادند ،کتب مذاهب در عالم منتشر شد
و اخبار مذاهب بواسطه چاپاران و این چاپارخانهها به همه جا رفت و بواسطه
روزنامهها که در اطراف در هر بلدی نوشته شد اخبار هرجا به هرجا رفت.
روزنامه از فرنگ میآورند به ایران که فالن روز چنین شد و چنان شد،
روزنامه از اینجا به فرنگ رفت .از اینجا وزرا و ایلچیان به آنجا رفتند از آنجا
به اینجا آمدند ،بواسطه چاپارخانهها و بواسطه روزنامهها اخبار کل عالم به
کل عالم رفت و بواسطه آن ایلچیها و وزرا و آمد و شد وزرا و آمدن آنها به
هر بلدی ،اخبار هر بلدی در هر بلدی زیاد شد و بواسطه آمد و شد زیاد و
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بجهت آن وزیری که در آن ملک آمد از والیت خودش به والیت دیگر و
صاحب صنعتان و طبیبان و منجمان و جراحان هی به والیت آمدند و رفتند.
حتی آنکه از ینگیدنیا به ایران آمدند و این اوضاع در پیشتر نبود ،در این
زمانها حادث شد .و از این عظیمتر این راههای آهنی که ساختهاند و این
گاریها که ساختهاند که از اینجا تا تهران را مثال از صبح تا شام میروند ،از
اینجا تا مکه را به یک شبانهروز یا دو شبانه روز میروند ،از اینجا تا اسالمبول
را به سه شبانه روز میروند ،و هی نشستند در این گاریها و از آنجا به اینجا
و از اینجا به آنجا هی آمدند و هی رفتند ،اخبار همهجا به همهجا رفت و علم
همهجا به همهجا منتشر شد.
و چون کار دولتی شد این علمها از هر زبانی به هر زبانی ترجمه شد ،فارسی
را عربی کردند عربی را فارسی کردند ،فرنگی را عربی کردند و ترکی کردند
و فارسی کردند .کتابهای علم هر زبانی را به زبان خود بردند و آن ایلچیانشان
کتابهای آن والیت را بردند از آنجا به والیتی دیگر و از والیتی دیگر به آن
والیت آوردند .به این جهتها در این زمانها شبههها و شکوک زیاد شد الی
ماشاءاهلل حتی آنکه در یک والیت شک و شبهه کل روی زمین پیدا شد و
پیشترها این شکوک و این شبهات نبود .پیشترها مثال در هند ،در بنگاله
شبهههای مردم در میان دو نفر بود ،نهایت شبهه همین بود که دو نفر شبهه
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میکردند و میگفتند یکی دیگر هم همانجاها از آنها میشنید ،میشدند سه
تا .دیگر شبهه بنگاله به کرمان نیامده بود ،به تهران نیامده بود ولکن این
اوضاع که بناشد شبهه هر والیتی به هر والیتی رسید و آن مزخرفات که اهل
هر والیتی در کتاب خودشان نوشته بودند به هر والیتی رفت .و اگر مثال
کتاب ینگیدنیا هم به کرمان نیامده بود یک کسی در تهران در کتاب خودش
مسائلش و شبهههاش را نوشته بود یا گفته بود و کمکم به کرمان هم مثال
رسید و به اینواسطه در دل هرکسی که از اهل تتبع و سیر بود ،شبهههای
کل روی زمین جمع شد .حاال کدام سینه واسع و کدام علم فراوان است که
شبهه کل روی زمین را جواب بگوید؟ چون اینطور شد دلهای مردم به
تزلزل آمد و کمکم ایمانهاشان ضعیف شد و هی شبهه کردند و شبهه کردند
تا کار به اینجا رسید که میبینید .و از جمله علمهای بزرگ شیطان و
حیلههای بزرگ شیطان یکی این است که ریسمان مردم را برای شنیدن شبهه
سست میکند که بروند و بشنوند ،و برای طلب جواب و رفع شبهه میکشد
مهارشان را و نمیگذارد بروند و رفع شبهه کنند و اسباب تعویق را برای
مردم فراهم میآورد .واما برای شنیدن شبهه میگوید گوشت را شل کن،
گوشش را که شل کرد آن وقت شبهه میآید در گوشش و راسخ میشود در
قلبش و آن وقت نمیگذارد جواب از هیچ عالم بشنود و آن شبهه در دل او
میماند و ریشه میکند و شاخ و برگ میکند و کمکم درخت عظیمی
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میشود مثل درخت زقوم در دل این روئیده ،هزار هزار شاخه میکند و
اینطور این مردم بنیاد دینشان ازهم میریزد .واهلل مردم نافهمند ،نمیتوان
حرف زد ،زمان زمانی شده که آدم حق را نمیتواند بگوید .نبی به جهت
همین برای امت خود سیم تلگراف درست نکرد ،دانست این برای امت او
صالح نیست و به همین سیم تلگراف و همین چیزها دین اسالم را فاسد
کردند به طوری که عرض کردم اال اینکه صیت اسالم و صولت اسالم و
شوکت اسالم پرده بر روی کار مردم کشیده و میگوییم الحمدهلل همه
مسلمیم همه پاک و به این میگذرانیم کار را .ولکن در پس پرده در هزار
نفر یک نفر ایمانشان ثابت نمانده ،همه در شکوک و شبهات همه در ضاللت
افتادهاند؛ چه فایده ،نمیتوان همه را گفت و آنها را نشان داد .چه بسیاری
که شبهههای مجوسیت در دلشان افتاده و مجوسی شدهاند ،چه بسیاری که
شبهههای نصرانی در دلشان افتاده و نصرانی شدهاند ،چه بسیاری که یهودی
شدهاند .نمیگوید یهودی شدهام لکن در مجالس که صحبت میدارد ،از
اشارات کالمش و از گوشه و کنار حرفهاش معلوم میشود چه زیرابها از
پیغمبران میزند ،چه چیزها در قدح ائمه میتراشد و میگوید ،چه شبههها
که بر دین اسالم وارد میآورد .انسان میفهمد و نمیتواند دم بزند ،نمیتواند
نفس بکشد؛ آخرالزمان است و اینها را دارد .پس به این جهت و این جهتی
بود بسیار بزرگ که گمانم این است که تا حال نشنیده بودید و این جهت را
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فکر نکرده بودید ،به اینجهت باید تجدید عهد کرد .و ببین چه بالی
عظیمی از برای مردم بواسطه این بسیاری تردد در بالد در وجود اسالم پیدا
شده! وانگهی یک بالی عظیم دیگر اینکه یک نفر فرنگی احمقی که در
آنجا شاگرد طبیب بوده ،مثال نسخه میپیچیده ،دیده یکی کسی طبابت
میکرده این شاگرد طبیب از آنجا برمیخیزد میآید اینجا .رختهاش را هم
پاک و پاکیزه میکند و میآید اینجا ،این حاال دیگر میشود شلمرصاحب و
میشود طبیب فرنگی .حاال دیگر علم اولین و آخرین را از این باید سوال
کرد ،باید علم جمیع فرنگیها را این حفظ داشته باشد .میروند از این
میپرسند که زحل چطور است .این مردکه هم از راه دور آمده و دنیادیده
است و «جهان دیده بسیار گوید دروغ» آنوقت که از او میپرسند آن هم
میگوید در مذهب ما زحل چنین و چنان است .حاال این دست آقای ایرانی
میافتد .او که خودش از روی جهل و نادانی چیزی گفته بود دست آقای
ایرانی هم که افتاد ،این میشود وحی منزل ،میشود صدقی که ال کذب فیه،
میشود صوابی که ال خطاء فیه .خورده خورده این مذهب میشود ،دیگر آن
وقت از باالی فرنگی شمشیر میزند .و همچنین چیزهای دیگر هرچه که
میخواهند از این مردکه فرنگی میپرسند آن هم هرچه میخواهد جواب
میگوید تا کار مزخرفگویی به جایی رسیده که گفتهاند فرنگیان دوربین
ساختهاند و در توی ماه چیزها دیدهاند .در توی ماه دیدهاند دروگری نشسته
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بود و درو میکرد ،گفتهاند از توی ماه ابریشم آوردهاند .دیگر میگویند این
عبای من از همان ابریشمهاست ،این گونه مزخرفها گفتند و شهرت دادند و
احمقهای ایرانی هم باور کردند و مذهب خود قرار دادند .میگفتند روزنامه
از فرنگ آمده که از مریخ یک تخته سنگی که بیست و پنج ذرع در بیست
و پنج ذرع بوده افتاده .توی مریخ سنگ کجا بود؟ تو چه میدانی از مریخ
افتاده؟ حاال میگوید سنگ بیست و پنج ذرع در بیست و پنج ذرع از مریخ
به زمین افتاده ،این دست ایرانی که میافتد مذهب میشود .آخر تو کجا
میدانی که این از کجا افتاده؟ چه میدانی این از مریخ افتاده؟ غرض ،شبههها
و شکوک مذهبهای باطل و فرنگیان در مزاج متلونان اهل ایران و در مزاج
بولهوسان رسوخ کرده و قوم کثیری را چنانکه دیدیم و شنیدیم از ایمان
بکلی روگردان کرد .بعد از آنی که آن قوم از ایمان زایل شدند،
ضعیفاالیمانهای دیگر هم که اهل شک و شبهه نیستند وقتی با آنها
معاشرت کردند ،دیدند که آنها در مجالس اینجور حرفها زدند ،ده روز،
بیست روز گذشت نه دستشان عیب کرد ،نه چشمشان کور شد ،نه شل
شدند به اینطور آن شبههها در ذهن اینها هم میرود تااینکه پیارسال کار به
جایی رسید که جمع کثیری مرتد شدند و دهری شدند و آنها هرزگیها
میکردند و چیزها میگفتند نسبت به پیغمبر و امیرالمومنین و ائمه علیهم
السالم و در مجلسها عالنیه آن کفرها را میگفتند و مردم هم شنیدند.
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باری ،همه اینها از این آمد و شد زیاد شد و دین مردم به این آمد و شد خراب
شد .واهلل صالح این مردم نیست مراجعه کتب ضالل و فرنگیان و خواندن
روزنامهها و مجالست با آنهایی که این کتابها را میخوانند و اهل شک و
شبهه هستند ،مجالست با آنها سمیت دارد از برای ایمان مردم .پس چون در
این آخرالزمان کار ایمان مردم به اینجاها رسید ،از جانب خداوند عالم
تدبیری بزرگ الزم شد از برای رفع این غائلهها و شکها و شبههها .برای
رفع شکوک و شبهات تمام روی زمین اسباب بزرگ از خداوند عالم الزم
شد و واهلل که کار به این طلبهها نمیگذرد .حاال هی شرح لمعه خواند و یاد
هم گرفت که اقل حیض سه روز و اکثرش ده روز ،شبهه ینگیدنیا و شبهه
فرنگیان و هندوستان به این رفع نمیشود .بواسطه علم فقه رفع شکوک و
شبهات مردم نمیشود ،بواسطه علم نجوم شکوک و شبهات رفع نمیشود،
به دانستن اینکه فاعل مرفوع است چطور میتوانی جواب آن هندو را بگویی
که شبهه کرده «رام» بیست هزار سال پیش از این بوده ،و بگویی بیست
هزار سال پیش از این نبوده و اینی که میگویی دروغ است؟ حاال یادگرفتی
که ضرب ضربا ضربوا ،حاال به یادگرفتن این دو سه کلمه شبهههای هندوها
و فرنگیها رفع نمیشود .گیرم دانستی که ظرف که مقدم بر مسند شد افاده
حصر میکند ،علم معانی را ،بیان را هم یادگرفتی ،حاال شبهه ینگیدنیا
بواسطه این رفع شد؟ خیر ،آمدی اصول هم خواندی ،یاد هم گرفتی که امر
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برای فور است یا برای تراخی ،آیا شبهههای روی زمین به این جواب داده
شد؟ خیر ،از این باالتر ،فقیه هم شدی و گفتی نماز ظهر چهار رکعت است
نافلهاش هم هشت رکعت است ،حاال این شبهه عالم را رفع کرد؟ حاشا!
کجا امر به این علما میگذرد؟! بلکه عالمی میخواهد که شبهه کل روی
زمین را بتواند جواب بگوید ،عالمی که موید من عنداهلل است باید باشد،
موید از جانب ائمه طاهرین است باید باشد ،موفق و مسدد است باید باشد.
باید ملهم شود از جانب خداوند عالم به جواب شبهههای کل روی زمین.
بنیه بشر همچو کاری نمیتوانند بکند ،این علما و این داستانها و این بازی و
این مدرسه کار را نمیگذراند .هرکس در این حرفی دارد بسماهلل ،یک کتاب
از کتابهای شبهه را بردارد و جواب بگوید ،اگرچه یک جواب هم نوشتند.
یوسف بلف فرنگی شبههای کرده بود و کتابی نوشته بود آمد به ایران،
برداشتهاند جواب نوشتهاند به طورهایی که هوش از سر آدم میرود .مثال
جواب مردکه فرنگی کافر نوشته؛ ای کافر ملعون! تو به پیغمبر بیادبی
میکنی؟ حاال شما دانید و خدا .آیا کار به این میگذرد؟ حاال بردارد توی
کتاب بنویسد واهلل باهلل بحق پیغمبر که حق با من است ،به این کار میگذرد؟
نمیشود به احادیث ائمه برای مردکه فرنگی استدالل کرد و رد کرد .به این
کار نمیگذرد ،علمی دیگری میخواهد ،علم زباندانی میخواهد از جانب
خدا مخصوص به این کار کسی باید باشد که بتواند از عهده این کار برآید
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و اگر از جانب خدا بخصوص کسی نباشد ،نمیتواند کسی معالجه این درد
را بکند .پس از این جهت از جانب خداوند عالمیان در این آخرالزمان عالمی
آمد و خدا خود اسباب این امر را فراهم آورد .عالنیه و بیپرده میگویم،
خداوند در این آخرالزمان اسباب این امر را فراهم آورد و برای رفع این غایله،
وجود پاک شیخ مرحوم اعلیاهلل مقامه و رفع فیالخلد اعالمه را برانگیزانید
در عالم و او را فرستاد که رفع شکوک و شبهات کل عالم را کرد؛ چنانکه
کرده و کتابهاش حاضر است .اگر راست میگویند بیایند بفهمند دو سطر
کتابش را .این امر بچهبازی نیست ،این کار کار زمینی نیست ،این تدبیر
تدبیری است که امام زمان صلواتاهلل و سالمه علیه کرده از پس پرده غیب
وچود پاک او را امام برای اینکار تربیت کرده و از او هم برآمده و کرده.
بد نگفته است ،میگوید «مشک آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید»
مشک ادعا نمیخواهد ،مشک را همچو که دست گرفتی ،این مسجد پربو
میشود .حاال اینکه عطار بگوید و قسم هم بخورد و دفترش را هم بیرون
بیاورد که این مشک است و تو هرچه میبویی بو نمیدهد ،این مشک نیست.
مشک آن است که ببوید ،عالم آن است که این کار کند واال من همین
بگویم چنین و چنانم ،مصرف این کار چه چیز است؟ این ادعای بیحاصل
از ما چه فایده میبخشد؟ شبهه کی به این ادعاها رفع میشود؟ پس مشک
آن است که ببوید ،همینطور که بویید و سیصد کتاب تصنیف کرد در
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مشکالت علم سیصد کتاب تصنیف فرمود و اصولی چند در دین گذارد که
بعد از او هم هر شبههای که در پرده مانده بود و ظاهر نشده بود و بعد از او
میشد ،با آن اسبابی که در میان گذارد تا سالهای دراز رفع جمیع شکوک
و شبهات مردم از آن بشود .این کار در قوه که بود؟ این کار به ادعا نمیشود.
نمیگویم آنهای دیگر علما نیستند ،لکن در فن خود علمایند و بسیار خوب.
مثل اینکه اگر ما تعریف کردیم نانوا را ،نگفتهایم بقالها بدند .بقال هم استاد
هست لکن در فن خودش .اینی که ما میگوییم این است نه اینکه علم نحو
بد است .خیر ،نحویین خوب بسیار خوب ،نه این است که صرف بد است،
صرفیین بسیار خوب ،نه این است که اصول بد است ،اصولیین فقها همه
خیلی خوب ،همه در فن خود عالم ،همه عابد ،همه زاهد ،همه متقی،
محبتشان الزم ،عداوتشان حرام ،لکن آن کسی که رفع این غایله را از عالم
کند ،آن کیست؟ میخواهم بدانم وقتی یک شبهه ینگیدنیا اینجا آمد اصولی
چطور میتواند رفع بکند؟ البته نمیتواند .از یک اصولی پرسیده بودند به چه
دلیل خدا یکی است؟ جواب گفته بود یکیش مجمععلیه است و زیاده اصل،
عدمش است و التنقضوا الیقین اال بیقین مثله حاال شما را بخدا آیا کار به این
میگذرد؟ و آن حکمای دقیقی که شق شعر میکنند ،آیا به این اکتفا میکنند
که اصل ،عدمش است؟ خدا میداند میخندند بر آدم و اگر این دلیلها و این
تحقیقات برود در میان آن ادیان ،مسخره میکنند آدم را .پس علمی باید
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فراوان ،جوابی باید محکم به آنها داده شود که وقتی شنیدند کأنه سنگ در
دهانشان گذارده شده ،قدرت نداشته باشند دهن بگشایند و چیزی بگویند؛
اینطور باید جواب شکوک و شبهات را داد .و اینجوره جواب از شبهههای
عالم داده نشده تا حال از هیچ عالمی و از هیچ جا بروز نکرده مگر از وجود
مسعود شیخ جلیل اعلیاهلل مقامه.
واما سابق بر شیخ جلیل این آمد و شد در بالد نشده بود و اینطور شبهههای
اهل هر بلدی به بلدی دیگر نرفته بود .اگر شبههای هم بود هرکسی در والیت
خودش داشت دیگر از آنجا بیرون نرفته بود .اما این بالی عظیم که تمام
روی زمین شبههاش بیاید به کرمان ،شبهه تمام روی زمین بیاید به یزد ،به
اصفهان ،به جمیع بالد ایران ،خیلی کس میخواهد جواب بدهد .انصاف
بدهند که در جمیع روی زمین یک نفر توانست رفع این غایله را بکند اال
این بزرگوار؟
کل من یدعی بمالیس فیه
کذبته شواهد االمتحان

صفحه | 412

گفت و کرد و نوشت و این کتابها از او در عالم پهن شد و اگر کسی دیگر
غیر او میتوانست میکرد و مینوشت و کتب او االن حاضر است ،بسماهلل
یک ورق آن را بیایند بفهمند از علمای گذشته و آینده .و نه این است که
باینحرف که زدم قدح علمای گذشته و آینده میشود ،حاشا .کدام قدح
شده است؟! مکرر عرض کردهام و شنیدهاید و در کتابهای خود همه جا
نوشتهام و در هر وقت گفتهام قادح علمای گذشته و آینده عاصی است لکن
مثل اینکه بدیهی است که اگر من بگویم حضرت امیر بهتر از حضرت امام
حسن است ،قدح حضرت امام حسن نشده .حاال آیا اگر من بگویم حضرت
پیغمبر بهتر از علی است ،به علی بیادبی کردهام این حرف را زدهام؟ حاشا.
حاال این علمای ما بهتر از ائمه که نیستند ،عظمشان بیشتر از ائمه علیهم
السالم نیست .اگر من گفتهام شیخ مرحوم اعلم از جمیع علمایند ،نه این
است که قدح جمیع علما شده .مثل اینکه اگر من بگویم پیغمبر اعلم جمیع
ائمه بود ،اعلم جمیع پیغمبران بود ،قدح ائمه نکردهام ،قدح باقی پیغمبران
نکردهام نهایت من گفتهام او اعلم از همه است .پس جهال اینگونه سخنان
را وسیله نکنند و اگر اینجوره سخنان از من میشنوند ،اینجا و آنجا نروند
بنشینند بگویند فالنی قدح علما میکند زیرا که همین کلمه را که گفتی،
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قدح علما کردی و غیبت علما کردی .و اگر تو میخواهی بگویی اینها عالم
نیستند ،این نیست مگر محض عداوت .کتابهاش حاضر است یک ورقش را
بفهمند خدا میداند خیلی حکایت است ،کتاب عالمی را برده بودند پیش
شخصی که در علمی نوشته بود ،گفته بود این کتاب مطلقا در این علم
نیست .صاحب این کتاب اصال از این علم اطالع ندارد .چطور در این علم
نیست؟! کتاب را در علم طب نوشته بود ،برده بودند پیش دشمن ،آن دشمن
گفته بود که این کتاب هیچ دخلی به طب ندارد .آخر چطور ندارد؟ دردها
را نوشته ،خاصیت دواها را نوشته ،معالجهاش را نوشته ،چطور دخلی به طب
ندارد؟ اگر بنا این شد انسان همینطور بگوید اینها مطلقا عالم نیستند ،همچو
میگویند بگویند .روز قیامت خدمت پیغمبر جواب از این حرفها را باید
بدهند و اگر میگویی داخل علما هستند ،پس همین نسبت قدحی که به
ایشان دادی و گفتی فالنی قدح علما میکند ،خود تو قدح علما کردهای.
اگر قدح بد است ،تو چرا خودت قدح علما میکنی؟ وقتی میخواهند بد
بکنند خودشان به بد مبتال میشوند .پس بدان که من حفر بئرا الخیه وقع فیه
آنچه من میگویم غیبت عالمی نیست .من میگویم فالنکس از همه علما
بهتر است ،این دخلی به غیبت و قدح ندارد .لکن آنهایی که میروند و بد
میگویند و میگویند فالنکس باالی منبر غیبت علما میکند ،آنها خود واقع
در غیبت شدهاند ،خود معصیت غیبت را دارند ،بلکه تهمت زدهاند.
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باری ،برویم برسر مطلب این حرفها بکار نمیآید زیرا که اثری به دشمن
نمیبخشد ،دوست هم که چنین نمیکند .پس عرض میکنم که چون زمان،
چنین زمانی شد که کار شبهات و شکوک چنین شد و از اهل نفاق سرایت
کرد به ضعفای شیعه و آنها هم خورده خورده ضایع شدند ،و آن اهل نفاق
هم در این بالد به آن شکوک و شبهات تصنیف کردند کتابهایی چند و منتشر
کردند و به جهت اظهار فضل در مجالس با مومنین دیگر مباحثه کردند و
ضعفای شیعه از جوابشان عاجز ماندند و به اینواسطه جمعی دیگر از ضعفای
مومنین قلوبشان به تزلزل افتاد ،پس کار این زمان ببین به کجا رسیده است
که بجز مومن محض کسی در آخرالزمان با ایمان باقی نمیماند .جمیع مردم
خواهند رفت اال مومن محض .معنی مومن محض این است که اگر همه روی
زمین کافر شوند ،او بر دین خود ثابت باشد واال اگر ضعیف باشد خورده
خورده ضعیفتر میشود .طبع ظاهر بنیآدم تابع اکثر است و تابع مشهورتر.
وقتی اکثر مردم کافر و اهل شبهه شدند ،معلوم است طبایع مردم همه از آن
طرف میرود .پس چون کار این زمان چنین شد ،خداوند عالم این تدبیر
عظیم را بجهت رفع شبهات کرد و این بزرگواران را برانگیزانید برای رفع
شکوک و شبهات ،برای راسخ کردن و ثابت کردن مومنین بر والیت
آلمحمد علیهم السالم  .پس از این جهت اگرچه در سالهای پیش از ما
تجدید عهد باب نبوده ،در این سالها الزم شده که انسان تجدید عهد کند
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بلکه این قلوب ضعیفه نرم شود و مترقب امام خود شوند و منتظر ظهور امام
خود شوند .بدانند یک کسی هست انتظار دولت او را باید کشید .این هم
یک سبب از اسبابی که ما باید تجدید عهد کنیم و این هم سببی بود برای
اینکه ما باید مواظبت به این امر کنیم تا هستیم و وصیت کنیم اوالد خودمان
را که پس از ما این تجدید عهد را بکنند تا چشمهاشان به ظهور روشن شود
و هر ساله حکایت ظهور و رجعت را بر مردم بخوانند تا امام ،خودش ظاهر
شود و آن وقت او را ببینند .مردم کارشان به جایی رسیده که انتظار فرج امام
زمان از دلشان بیرون رفته بجهت طول غیبت و میبینند هرکس هرکاری
میخواهد میکند .میبیند هرکار خواست کرد هیچ طوری هم نشد ،به
اینواسطه انتظار فرج از دلشان بیرون رفته و اینکه میبیند هرکار میخواهد
میکند هیچ طور هم نمیشود ،این آزمایش است .این آزمایش بزرگی است
که هرکس میآید مومن میشود اسباب فقر برای او فراهم میآید ،دشمنان
اموال او را میبرند ،صدمه بر او میزنند ،قضا و قدر به فقر او جاری میشود.
شخصی از دوستان به حضرت امیر شکایت کرد از فقر ،فرمود اگر مرا دوست
میداری منتظر فقر و فاقه و پریشانی و دشمن باش .پس شماها هم به این
واسطه که توالیی به آلمحمد علیهم السالم دارید ،فقر و فاقه و پریشانی
شماها زیاد شده و بسا آنکه مبتال به اعراض و امراض بشوید ،به همین واسطه
اسباب پریشانیشان جمع است .از آنطرف هم میبیند بسا آنکه اگر کسی
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برود کافر بشود اسباب عزت برای او درست شود و درست هم میشود.
همینکه بنای بیدینی گذارد ،اسباب عزت درست میشود .آیاهیچ میدانید
چرا فقیر میشوید؟ بجهت آنکه حالل کم است ،مومن چه بکند؟ نال حالل
از کجا تحصیل بکند؟ برود دزدی بکند؟ نال حالل را به دزدی نمیتوان
تحصیل کرد .چه کار بکند؟ مال صغیر و یتیم را بخورد؟ به این هم نمیشود.
کسب و تحصیل حالل در این آخرالزمان صعوبت تمام دارد ،نمیتوان مال
بسیار از حالل جمع کرد ،ممکن نیست .لکن همینکه از دین بیرون رفت،
باک ندارد از هیچگونه حرامی ،از هیچگونه مالی باک ندارد پس جمع میشود
برای او مال بسیار .نه آنکه از حالل پیدا شده باشد ،استغفراهلل! کجا از حالل
پیدا میشود؟ همینقدرش پیدا میشود که امرش بگذرد و به طور وسط،
دیگر زیادتر پیدا نمیشود .لکن مخالفت که کرد از حرام باک ندارد ،مال
جمع میشود ،مال بسیار پیدا میکند ،صدهزار طور از برای ربودن مال مردم
هست بنای بیدینی که گذارد همهکار میتواند بکند .به این جهت بسا آنکه
دولت در کفار و منافقین زیاد میشود و اما در مومنین فقر و فاقه و پریشانی
در ایشان پیدا میشود .غذای مناسب کمتر برایشان پیدا میشود ،غذای
نامناسب که خوردند بیمار میشوند .بیماری ایشان طول میکشد امراض و
اعراض و مصائب رو به او میآورد و از او مردم روگردان میشوند ،دستش
هم که به جایی نمیرسد ،بیچاره و فقیر همه مسلمین و مومنین هی به اینطور
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گذران میکنند .اینها نیست مگر بجهت آنکه هلل و فیاهلل از حرام اجتناب
کردهاند .لکن آنهای دیگر خیر ،اینطور نیستند .حمام رفته و رنگ بسته و
خضاب کرده ،رختهای شریف و لطیف پوشیده ،برق برق میزند .گردهها
هم پیه گرفته میبینی بر و بر میکند و راه میرود و شعرها میخواند.
اینطورها که میکند مردم هم جمع میشوند دور او قهوه و قلیانی و اوضاعی،
به اینطور حرکت میکند .پس اینها به هیچوجه دلیل سعادت نیست و آن
فقر و مرض مومن به هیچوجه دلیل شقاوت او نیست.
باری ،مومنان در آخرالزمان این بال را هم که دارند .قومی هم میبینند که
همینطورها گذشته است و آمدهاند و رفتهاند هرچه هم دعا میکند بسا آنکه
خدا صالح نمیداند به او بدهد ،خورده خورده ترقب ظهور امام زمان از مردم
تمام شده است .صبح میکنند و شام میکنند به گرفتاریهای خود .به
هیچوجه انتظار ندارند ظهور امام را .این معنی انتظار نیست ،معنی انتظار آن
است که آن شبی که چند نفر مهمان عزیز داری وعده کردهاند بیایند،
همینکه قدری از شب گذشت و دور آمدند ،تا صدای طرق در میشود
برمیگردی نگاه میکنی؛ این معنی انتظار است .هی نگاهت به در اطاق
است ،یک خورده که دور کردند میگویی بابا یکی فانوس بردارد برود ببیند
اینها چطور شدند ،مالی بردارید بروید آنها را بیاورید .معنی انتظار آن است
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که چشمبراه باشی ،چشم بر در داشته باشی ،گوش به آواز داشته باشی و از
همه جا هی طلب کنی تا آنکه مطلب تو برآید .حاال کی چنین حالتی مردم
برای ظهور امام دارند؟ صبح میکنند به غفلت ،شام میکنند به غفلت .دیگر
هر وقتی صحبتی درمیان بیاید بگویند امامی داریم واال به هیچوجه امام را
داخل موجودین نمیشمرند .چون امر چنین شده است خود را مثل گوسفند
بیشبان خیال میکنند و به هیچوجه در شداید رجوع به امام زمان نمیکنند،
در مصایب طلب مدد از آن بزرگوار نمیکنند و بکلی عاری شدهاند از رسم
تشیع .خیالشان میرسد معنی تشیع همین است که اگر گفتند بنده کیستی
بگوید بنده خدا ،امت کیستی؟ امت محمد .شیعه کیستی؟ شیعه
علیبنابیطالب .نه واهلل ،معنی تشیع نوکری دولت اسالم است .باید نوکر
بود مانند آن نوکرانی که بر درخانه جمع شدهاند منتظر اینند آقاشان از خانه
بیرون آید هرحکمی بکند بعمل آورند .جمیع شما نوکر امام زمانید ،جمیع
شما قشون او هستید ،همه جند اویید ،همه سپاه اویید .باید دایم شما خود
را در سمت نوکران بدانید نه اینکه شما داخل آقایان باشید .خدمت باید
کرد ،فعلگی باید کرد ،سفرهای دور و دراز باید رفت ،سخلو باید کشید.
بسا آنکه ینگیدنیا میفرستند ،باید زرنگ شد ،اینطور شل شلی راهرفتن و
حرکتکردن ،این طرز نوکری نیست .پس ما بکلی خیال آسودگی را باید
از سر بیرون کنیم .اصحاب پیغمبر گاه است که با اسلحه مسجد میآمدند.
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همین نماز جماعتی که میبینید ،از رسمهای نوکری است .همه این امت که
میبینید قشونند ،این هم یکی از رسمهای قشون است که همه با هم نماز
کنند ،همه یکمرتبه رکوع کنند ،همه یکمرتبه سجود کنند ،همه یکمرتبه
برخیزند .مثل سرباز که یکی پیش روی آنها میایستد و آنها را تعلیم میکند.
و این صف سرباز و این نظام را از روی نماز جماعت برداشتهاند.
باری ،مقصود این بود که اصحاب پیغمبر مسجد که میآمدند اسباب و
اسلحه داشتند و نوکر بودند و به طور نوکران حرکت میکردند .حاال دیگر
این را منافقین دستاویز نکنند که فالنکس میگوید مردم باید با اسلحه راه
بروند و اسلحه همراه داشته باشند .خیر ،عرضم این است آقا که آمد شماها
باید نوکر باشید ،لکن امروز فقیرید و گرسنهاید ،باید گوشهای بنشینید انتظار
ظهور آقای خود را بکشید .لعنت خدا بر آن کسی که امروز فساد بکند،
ملعون است .هر علمی که امروز بلند شود ،هر بیعتی که امروز بشود ،در
زمان غیبت جمیع بیعتی که میشود آن بیعت جبت و طاغوت است و کفر.
همه بدانید امروز هرکس خروج کند طلب دنیا کرده است ،هرکس بااسلحه
راه رود و فساد کند ازما نیست .ماها رعیت بیچاره از اهل مسجد ،از اهل
نمازیم لکن عالنیه میگویم ما امامی داریم و امام ما امامی است صاحب
دولت حق و عماقریب ظاهر خواهد شد و عالم را پر از عدل و داد خواهد
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کرد و دولت باطل منقرض خواهد شد و کفار و ظالمین را از روی زمین
خواهد برانداخت .ایمان ما این است لکن عمل ما بیچارگی و فقیری و به
همینطور هستیم تا آقامان بیاید ،آن وقت آنچه باید بکنیم میکنیم.
باری ،به این جهتها که شما فراموش نکنید و مترقب دولت او باشید ،باز
تجدید عهد والیت در هر ساله از جمله لوازم شد .اقال بدانید که متصرفی در
ملک هست و امامی هست.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه هفدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
دیروز عرض کردم که چون عادتی از برای شما قراردادهام در سالهای گذشته
که در اول هر سال که ماه مبارک رمضان باشد ،تجدید کنیم عهد والیت
آلمحمد را سالماهلل علیهم اجمعین و شما را متذکر این کنیم که از برای شما
ولیی هست و شماها در این زمانها بیولی و بیامام نیستید ،و خداوند عالم
خلق زمین را مهمل نگذارده و خلق را به خودشان وانگذارده بلکه در زمین
حجت خدا موجود است ،نهایت شما او را نمیبینید نقلی نیست.
ناصرالدینشاه هم موجود است ،در قصر جالل و عظمت خود نشسته ،شما
هم او را نمیبینید .حاال هرگاه ملک خیلی وسیع باشد و پادشاه شما در شش
ماه راه دور از شما باشد ،یا در قریب ظلمات نشسته باشد و شما او را
نمیبینید .حاال اینکه شما او را نمیبینید هیچ داللتی بر این نمیکند که شما
ولیی و امامی ندارید .در تصرف ،دیدن تصرف کننده آنچه را که در آن
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تصرف میکند واجب است نه دیدن آن کسانی که تصرف در آنها میشود
تصرف کننده را .حاال آیا نه این است که خدا متصرف در ملک است و خلق
خدا را نمیبینند و خدا خلق را میبیند و تصرف میکند ،هیچ نقصی نیست.
مالئکه تصرف در ابدان مردم میکنند و مردم مالئکه را نمیبینند و هیچ
نقصی نیست ،جنیان در بعضی ابدان تصرف میکنند و مردم جن را نمیبینند،
شیطان را نمیبینند و در دل جمیع مردم اال قلیل تصرف میکند .جمعی را
کافر میکند ،جمعی را به عداوت جمعی میدارد ،محاربهها سرپا میکند،
فسادها در عالم میاندازد ،قتلها میشود ،همه به تصرف شیطان میشود و
شیطان را تو نمیبینی .وقتی امر چنین است ،چه مانع است از اینکه امام تو و
حجت بزرگ خداوند عالم در میان خلق باشد و خلق او را نبینند و او تصرف
در ملک بکند و هرگونه حکمی که میخواهد بکند .پس مانعی از این نیست
و امام و حجت و بزرگ درمیان خلق هست و تصرف در ملک میکند و هر
حکمی که میخواهد میکند .همین االن دولت ،دولت ایشان است .آیا تو
نشنیدهای و نخواندهای در زیارت ایشان بکم سکنت السواکن و تحرکت
المتحرکات پس اگر چنین است اول مثلی برای شما بیاورم .فرض کن اسباب
حربی چند در فضای خانهای ریخته باشد ،یا اینکه اسباب صنایع در آنجا
ریخته باشد ،حاال جمعی جن در این خانه بیایند هریکی از آن جنها یکی از
آن اسبابها را بردارد و اینها بر یکدیگر میزنند .حاال تو میآیی داخل خانه
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میشوی میبینی شمشیر را که بلند میشود ،میبینی چماق را که بلند
میشود ،میبینی تفنگ در رفت .اینها را میبینی لکن جن را نمیبینی و این
جنها بایکدیگر جنگ میکنند ،میبینی چماق پایین آمد ،شمشیر باال رفت،
خنجر کشیده شد ،تفنگ صدا کرد ،پیچتاب دررفت؛ واهلل جمیع این دنیا بر
همین سیاق است.
دریا به وجود خویش موجی دارد
خس پندارد که این کشاکش «معلوم» بااوست

مثلی دیگر عرض کنم .حضرت عیسی روزی تشریف میبردند به راهی دیدند
زعیمی ،فالحی دارد بیل میزند و مشغول است و زحمت میکشد .دعا
کردند که خدایا حرص را از او بگیر .آن مرد بیل را انداخت و رفت یک
گوشهای گرفت خوابید .دومرتبه دعا کردند که خدایا حرص را به او
برگردان .دومرتبه برخاست و بیل را برداشت و بناکرد کارکردن .حضرت
عیسی آمدند پیش او فرمودند تو چرا کار میکردی ،بیل را انداختی و رفتی

صفحه | 424

یک گوشهای خوابیدی ،باز بعد از آن دومرتبه برخاستی و مشغول کار شدی؟
گفت داشتم کار میکردم فکر کردم ـ حاال به خیالش که خودش فکر کرده
ـ گفت فکر کردم که حاال عمر تو گذشته ،آخر اینهمه حرص برای چه؟ تو
به قدری که تا آخر عمرت بخوری داری ،بعد از خودت که به تو فایده
نخواهد داد ،چرا عبث عبث به خودت اینقدر زحمت میدهی؟ برو یک
گوشهای آسوده باش .بیل را انداختم و رفتم خوابیدم .فرمودند خوب ،پس
چرا دومرتبه برخاستی و مشغول کار شدی؟ عرض کرد خوابیده بودم فکر
کردم ـ باز به خیالش که خودش فکر کرده ـ فکر کردم که آدم تا زنده است
زندگی میخواهد ،آدم که میباید توی دنیا یک کاری بکند ،برخاستم و
مشغول کار شدم .این حاال نمیداند کی داد و کی گرفت و این تصرف را
که کرد ،به خیال خودش تدبیری به خاطرش رسیده بود .دیگر نمیدانست
که این فکرها و تدبیرها از کجا آمد .باز آن خفای امر عیسی مثل خفای امر
جنیان است و آن آثاری که بروز کرد مثل آثار و حرکاتی است که در آن
حربهها میبینی که خودبهخود بلند شد و به کسی خورد و کسی پیدا نبود.
واهلل که همه امر عالم چنین است ،قومی میآیند و قومی میروند ،یکدفعه
میبینی چوبهاست که بلند شد و به پای یکی خورد .نمیدانی از کجا خورد.
میبینی یکی خودبهخود کجخلق شد ،چطور شد؟ این از کجا کجخلق شد؟
یکی بد نمیگفت ،میگفت خوب حاکم کجخلق شده ،میخواهم بدانم این
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فراشها چرا کجخلقند که اینطور از روی غیظ و خشم و کینه چوب میزنند؟
این شخص که نسبت به شما تقصیری نکرده ،شما چرا غیظ دارید؟ خبر
ندارند از کجاست که میخورند .اینها اسبابی است که از غیب این عالم
فراهم آمده .واهلل خار به پای کسی نمیرود مگر به حکومت موالی تو و
مگر به مجازات موالی تو او است مطلع بر خطای جمیع رعیت خود اگر
کسی الیق این باشد که خار به پای او رود ،موالی تو به باد حکم میکند
که این خار را از اینجا بردار ببر آنجا ،ای خاک تهش را تو نگهدار تا بایستد،
ای باد سرش را تو باال نگاهدار ،کفشش را ای فالن تو بردار پنهان کن ،به
خیالش حکم میکند که او را از اینطرف ببر تااینکه از این راه برود و به
قدر مکافات عصیانش ،خار به پای او بنشیند .سلطنت این است ،حکم این
است ،والیت این است ،قدرت این است .واهلل که خار به پای کسی نمیرود
مگر به عصیانی و مخالفتی که در ولیعصر کرده ،هیچ بالیی برسر کسی
نمیآید مگر به حکم ولی .اگر معصیت شخص خاص است از برای آن یک
نفر مخصوص حکم میکنند ،اگر معصیت عام است بالی عام میفرستند.
مردکه در خانه خود نشسته ،یک مرتبه میآیند او را برمیدارند میبرند در
خانه حکام و سالطین .کسانی که ابدا و اصال او هیچ سابقهای با آنها نداشته
میبینی داغیها را در آتش میگذارند و بر پشت و پهلوی او مینهند .هرچه
فریاد میکند و میگوید من با شما چه کردهام؟ من که تو را نمیشناسم ،با
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تو چه کردهام؟ اینها شدت عملشان بیشتر میشود .چه میشود حاال کالهی
برسرش بگذارند که مال دیوان را خوردهای؟ لکن تو خودت فکر کن ببین
باطنا چه کردهای و این عقوبت کدام عصیان است .ببین این را از کجا
خوردهای .مومن باید همینطور باشد ،تا بالیی بر او وارد میآید فکر کند
که چه از من صادر شده .آیا نشنیدهای که حضرت ابراهیم وقتی به کربال
میگذشت اسبش به سر درآمد ،از اسب افتاد .فیالفور متذکر شد عرض کرد
خدایا آیا گناهی از من سرزده که مستوجب این شدم؟ همچنین حضرت آدم
در کربال پاش به سنگ آمد و مجروح شد ،متذکر شد عرض کرد آیا گناهی
دیگر از من سرزده؟ انبیا و اولیا همهشان دایم متذکرند لکن مردم غافلند از
اینکه از پس این خلق و وراء این عالم ،یک کسی هست که همه به تحریک
او متحرکند .در بچگی دیدهام الحمدهلل در بزرگی ندیدهام ،در بچگی دیدهام
این خیمهشببازی را که درمیآورند .دیدم پردهای بسته بودند ،آن پشت پرده
آدمها درست کرده بودند ،از کله اینها سیمی کشیده بود .بازیگر میآمد سر
این سیمها را هرطور که میخواست حرکت میداد .یک دفعه شاهی میآورد
آنجا ،شاهی میآمد آنجا مینشست .یکدفعه وزیری میآمد ،دزدی میآمد،
داروغهای میآمد ،میرغضبی میآمد ،فراشی میآمد ،هرکدام به جایی
مینشستند و یک حرکتی میکردند ،یک مجلسی و یک اوضاعی فراهم
میآوردند .یکی را میگرفتند ،یکی را میبستند ،یکی را نسق میکردند و
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هکذا اوضاعی داشتند .و این صورتها ،این کارها را که میکردند به حرکت
آن بازیگر بود که پشت پرده نشسته بود .سر این سیمها بند است به کله
هریک از آن صورتها ،هرطور میخواست آنها را میگردانید .این عبرتی شد
برای من .خدا میداند امر چنین است در تمام ملک ،شما نمیدانید که از کله
هریک از شما سیمی که مرتبط است به مشیت امام زمان کشیده شده و سر
این سیمها در دست او است ،زمام قلوب جمیع مردم در دست اوست .از
پس این خیمه آسمان نشسته و این اوضاع را سرپا کرده .میبینی یکی را
میآورد ،یکی را میبرد ،یکی را میکشد ،یکی را بیمار میکند ،یکی را
چاق میکند ،ملکی را خراب میکند ،آباد میکند و آنچه میکند به حکومت
میکند و سزا و جزای هر قومی است که عملی کردهاند که مستحق آنند.
اگرچه به ظاهر چنین بنماید که فالنکس به فالنکس ظلم کرده ولکن ببین
چه عصیان در دولت اسالم کردهای و چه مخالفت برای ولی حق کردهای
که مستحق چنین عقوبتی شدهای .حکومت دیوانخانه او لیال و نهارا معمور
است و احکام او جاری .قومی را به آتش هالک میکند ،قومی را به باد
غضب میکند ،جمعی را به آب و طوفان غرق میکند ،قومی را به زلزله و
خسف میکشد .جاری میکند در زمین به واسطه آسمان حکمها و آن
حکمها را بر دست یکدیگر جاری میکند .جمیع آنچه هست فراش دولت
اوست اگرچه خودش نداند .چکش نمیداند که چهکار میکند ،همین
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میداند که باال میرود و پایین میآید .همچنین این عالم بر نهج حکمت
است و همه چیزها اسباب کار ولیزمان است و دولت دولت آن بزرگوار
است و حکم حکم آن بزرگوار است .ببین چطور مطالب هست در معارف
و این مردم غافلند و چگونه ایمانها ضعیف است که خود را مهمل میپندارند.
گمان میکنند که سرخودند ،کسی را ندارند .واهلل دلبخواه نیست ،نه
بهخاطرتان برسد که میتوانید پا از پا به دلخواه خود بردارید .در حدیث
میفرماید ما من شیء فیاالرض و ال فیالسماء اال بسبعه بمشیه و اراده و قدر
و قضاء و اذن و اجل و کتاب و جمیع این هفت ،بر دست ولیزمان باید
جاری شود و بر زبان ولیزمان باید جاری شود .واهلل قطرهای باران بر روی
زمین ،بر روی پر کاهی نمیچکد مگر به اذن مخصوص از ولیزمان .و اگر
این در نظر تو مشکل آید به جهت این است که ولی خود را یک جثه
کوچکی خیال میکنی که کنج جابلقا و جابلسا نشسته و دیگر جایی دیگر
نیست .هیهات هیهات! خبر نداری و نخواندهای در دعا که بهم مألت
سماءک و ارضک حتی ظهر ان الاله اال انت و سر این مسأله را اگر بخواهی
بدانی ،سرش این است که ایشان جان جهانند .مگر جان تو در تن تو یک
گوشهای نشسته؟ حاشا ،بلکه پرکردهاند به وجود شریف خود جمیع آسمان
و زمین را چنانکه جان تو تن تو را پرکرده است .این عالم هم جانش وجود
حجت است صلواتاهلل علیه و پرکرده فضای آسمان و زمین را و در همهجا
صفحه | 429

حاضر است .و چگونه میشود او در هر مکان حاضر باشد و قطرهای از
آسمان به زمین بیاید و روی پر کاهی بچکد و او غافل باشد و این را نداند
و مطلع نشود؟ در حدیث عرض کردند به ایشان که ما گاهی عرضی داریم
و خدمت شما نمیتوانیم برسیم ،چگونه مطلب خود را به عرض شما
برسانیم؟ فرمودند لبهای خود را بهم بزنید ،من میفهمم مطلب شما را .اما
اگر میبینی جواب تو را به قولی که تو بشنوی نمیدهند ،الزم نکرده است
تو بشنوی ،میشنوند و میفهمند لکن به عمل نمیآورند ،گاهی نمیخواهند
به عمل آورند .یک ناخوشی است در میان این مردم و آن این است که این
مردم یک خدایی میخواهند بنده ایشان باشد که تا هرچه از او خواستند،
فیالفور همانطور بکند و اگر نکرد از او راضی نخواهند بود ،و امر اینطور
نیست لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات واالرض اگر حق بنا باشد
متابعت کند هوای مردم را ،آسمان و زمین فاسد میشود .یکی میگوید
آفتاب کن ،یکی میگوید ابر کن ،یکی میگوید باران بده ،یکی میگوید
مده ،یکی دلش تنگ میشود میگوید ای آسمان سرنگون شوی .حاال خدا
کدام را بکند ،کدام را نکند؟ آسمان را چطور سرنگون کند و برای چه
بکند؟ خدا بنده خلق خود نیست که هرچه خلق بخواهند همان را بکند.
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چون سخن به اینجا رسید این را عرض کنم بعضی هستند که یک پاره چیزها
به خیالشان میرسد ،میآید میگوید یک دعای مجربی پند من بده که تخلف
نکند .من نمیفهمم این دعا مجرب است یعنی چه؟ مگر خدا مار است ،منتر
برمیدارد؟ که همینکه منتر را خواندی نمیتواند تخلف کند .دعای مجرب
است یعنی چه؟ مشیت از خدا قطع نشده ،اراده از خدا سلب نشده ،قدر از
خدا زایل نشده .جمیع این دعاها عرض حاجات است ،دیگر این دعای
مجربی است که تخلف نمیکند ،معنی ندارد .خدا افعی نیست که همینکه
منترش کردی گنگ بشود ،تخلف نتواند بکند .هیچ چیز خدا را محصور و
مضطر نمیکند .اینها آداب عرض حاجات است که به پادشاه که میروند
عرض حاجات کنند ،این کلمهها را بگویند .حاال آن کلمههای مجرب کدام
است که پیش پادشاه آن کلمهها را که گفتی البد به عرض تو برسد؟ همچو
کلمههایی نیست ،خدایی که بنده مردم باشد خدا نیست .و همچنین این مردم
پیغمبری میخواهند که امت ایشان باشد ،هرچه ایشان میخواهند حالل کند،
هرچه ایشان میخواهند حرام کند .پیغمبری هم که اینطور باشد ،پیغمبر
نیست.
باری ،برویم بر سر مطلب و آن این بود که مومن باید امام خود را در همهجا
حاضر بداند .فرمود حذر کنید از کالم که من میشنوم کالم شما را .اینجا
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و آنجا مینشینید و حرفهای بیمعنی میزنید ،من مطلع میشوم .پس امام
همینجا حاضر است ،همینجا میشنود .بلکه از گوش خود تو میشنود.
زبان تو به این کالم نگشته مگر به اذن خاص از او ،سخن تو را میداند.
میخواهد میشنود اجابت میکند ،میخواهد میشنود اجابت نمیکند و اگر
اجابت هم نکرد نقصی برای دعاکننده نیست .پس خیال تو نرسد بنده مکرم
در پیش خدا آن است که تا دعا کند فیالفور اجابت شود ،حاشا .از موسی
مکرمتر کدام؟ بعد از آنی که دعا کرد که ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد
علی قلوبهم دعاش بعد از چهل سال مستجاب شد .غرض ،کسی را بر خدا
فرمان نیست .نه بنده مکرمی را بر خدا فرمان هست نه غیرمکرم را .بلکه
مأمورند مردم به عرض حاجات خود ،میخواهد اجابت میکند میخواهد
اجابت نمیکند.
مطلب این بود که شما خود را مهمل نپندارید ،سر خود ندانید .بدانید که از
برای شما پادشاهی است جلیلالقدر ،عظیمالشأن ،حافظ ،ناصر ،شاهد،
قادر؛ حکم میکند به آنچه میخواهد .مپندار احکامش معوق مانده ،حاشا!
جمیع این مواخذاتی که میشود از مردم ،او کرده .جمیع نعمتهایی که به
مردم میرسد ،او داده و خدا به سبب او داده .آیا در زیارت جامعه نخواندهای
که اولیاء النعم معنیش چه چیز است؟ یعنی ایشان ولینعمت کایناتند ،جمیع
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نعمتها انعام ایشان است .اگر دیدی منهمک میشوی در معاصی و چندی با
تو صبر میکنند و تو را عقوبت نکردند ،مغرور مشو بلکه عبرت بگیر از
آنهایی که با آنها صبر کردند و آخر با آنها چه کردند .مپندار آن معصیتی که
تو کردی و در دنیا عقوبت آن به تو نرسید کوچک است ،حاشا .بلکه آن
کوچک است که عقوبت آن را در دنیا دیدی ،آن معصیتی که عقوبت آن را
در دنیا ندیدی بجهت این بود که عقوبتهای دنیا مکافات آن را نمیتوانست
بکند ،عذابی میخواهد مخلد ،عذابی میخواهد اخروی که نهایت برایش
نباشد .این است که خدا میفرماید الیحسبن الذین کفروا انمانملی لهم خیر
النفسهم انمانملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین گمان نکنند کسانی
که کافر شدند که ما مهلت دادیم ایشان را ،این مهلت برای ایشان خوب
است .ما مهلتندادیم ایشان را مگر برای اینکه گناهان ایشان زیاد شود.
میفرماید سنستدرجهم من حیث الیعلمون .و املی لهم ان کیدی متین معنی
استدراج آن است که معصیت بکنی خدا را و از پی آن نعمتی به تو برسد ،تو
درجه به درجه از معصیت باال خواهی رفت و معصیت را زیاد خواهی کرد.
معلوم است مهلت به تو دادهاند ،مغرور مشو .اما اگر دیدی به یک سرمو
خالفی که کردی تنگیی ،تعبی برای تو آمد ،بدان تو را دوست میدارند،
میخواهند تو را متنبه کنند ،بلکه تائب شوی ،رو به خدا بروی .اما اگر
مرتکب معاصی هستی لیال و نهارا و آنا فآنا بر نعمت تو افزود و بر غفلت تو
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افزود ،بدان که خواستهاند آنچه در کمون تو است از شقاوت و عصیان و
کفر ،آن را بیرون آورند .واال هرچه معصیت کنی ،نعمت تو زیاد شود ،این
دلیل سعادت تو نیست .بد نگفته است:
اینکه بر جرمت همی جرمی فزود
نیک بگرفتم ایا «معلوم» غول عنود

باری ،غرض این بود که بدانید امامی دارید .پس از این جهت و جهات دیگر
که عرض کردهام الزم شد که در اول هرسال کیفیت ظهور آن بزرگوار و
اسباب خفا و غیبت او را عرض کنم که چرا ایشان غایب شدهاند و چگونه
ظاهر میشوند و کیفیت حکومت ایشان چیست .و این معنی را به انواع بیان
میتوان شرح کرد و چون مبنای سخنهای ما بر فهمانیدن حقایق است،
بایستی همه را با برهان و دلیل عرض کنم و از آیات و اخبار بر آنچه میگویم
شاهد بیاورم که همه شما عارف شوید و به حقیقت مطلب برخورید .واال
من بگویم امام ظاهر خواهد شد ،که سنیها هم قائلند که امامی خواهد آمد،
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هندوها هم قائلند که یک بزرگی خواهد آمد ،گبرها هم قائلند که بعد از این
شخصی ظاهر خواهد شد .بلکه مطلوب از این مجالس و حضور شماها،
فهمیدن اسرار رجعت است و فهمانیدن آن .پس شروع میکنم و القوه اال
باهلل به اول عالم و از اول عالم میگیرم و نوعش را و نوع قرن قرن را عرض
میکنم و اینکه هروقت چه اقتضا داشته ،همه اینها را به طور اختصار عرض
میکنم تااینکه نبوت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله برسد و امامت ائمه را و
کیفیت ظهور را به طور اختصار عرض میکنم و رجعت امیرالمومنین و
پیغمبر را عرض میکنم ،بعد قیامت برپا شود و اوضاع قیامت راعرض کنم.
غرض این است که این مسائل را واضح کنیم با دلیل و برهان تا خدا چه
بخواهد.
پس میگوییم که خداوند عالم جل شأنه بود و هیچ خلقی با خدا نبود در
فردانیت و وحدانیت خود متفرد بود و با او هیچ مخلوق نبود .خداوند مشیتش
بر این قرار گرفت که خود را ظاهر کند و صفات و اسماء خود را ظاهر کند
از این جهت خلقی آفرید و عالمها بنیاد کرد و در هر عالمی نامی از نامهای
خود و صفتی از صفات خود را بروز داد ،بلکه در هر چیزی نامی و صفتی
از خود ظاهر و آشکار قرار گذارد تااینکه خلق او ،او را به آن نامها و صفتها
بشناسند و توحید کنند .این را خدا از خلق خود دوست داشت نه این است
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که خدا حاجت به این داشت که او را بخوانند ،خدا محتاج به خلق خود
نیست .در حدیث قدسی میفرماید انما خلقتکم لتربحوا علی و ما خلقتکم
الربح علیکم من خلق نکردم شما را که منفعتی از شما ببرم بلکه خلق کردم
شما را که منفعتی به شما برسانم .پس خداوند بنیاد کرد عالمهای عرصه
امکان را و کلیات آن عالمها آنچه از احادیث برمیآید هزارهزار عالم است
و در هر عالمی آدمی و بنیآدمی دارد .این عالمها را بنیاد کرد و آنچه از
حدیث برمیآید این عالم را فرمودند آخری آن عالمهاست و این آدم را
فرمودند آخری آن آدمهاست .پس خداوند عالم جل شأنه هزارهزار عالم بنیاد
کرد و این عوالمی که خداوند عالم خلق کرد با سببی آفرید نه آنکه بیسبب
بود.
باز در اینجا یک مسألهای عرض کنم ،مسأله علمی است و عوام درست
ملتفت باشند به برکت امام زمان امیدوارم به زبان آسانی عرض کنم .مالهایی
که هستند میفهمند چه عرض میکنم .فایده صنعت بعد از صنعت بروز
میکند ولکن پیش از صنعت باید منظور باشد .مثال خانه میخواهی بسازی
که زید در آنجا سکنا کند .پیش از ساختن این خانه ،این فایده باید منظور
نظر تو باشد .بایست فایده کار ،اول منظور باشد و بعد از صنعت بعمل آید.
حاال کار اگر فایده ندارد ،لغو است و عبث و اگر فایده دارد موجود بوده،
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بعد از آن بعمل آمده؛ این کار حکیمانه است .حاال آیا خدای حکیم عالم
این هزارهزار عالمی که ساخته بیفایده ساخته و لغو کرده ،یا برای فایدهای
ساخته؟ اما لغو که حکیمی چنین با این حکمت ،کار لغو نمیکند .پس
منظوری از خلقت این خلق دارد .منظور او پیش از صنعت باید باشد که اگر
پیش از صنعت منظوری نداشته ،باز دنیا را لغو آفریده .پس اول منظوری
داشته و بعد از آنی که این صنعت را کرده و هزارهزار عالم را ساخته ،پس از
ساختن اینها آن فایده بعمل میآید .حاال میخواهیم ببینیم منظور خدا از
ساختن این هزارهزار عالم چه بوده؟ موافق حدیث قدسی میفرماید خلقت
الخلق لکیاعرف خلق را خلق کردم برای معرفت .و موافق قرآن ما خلقت
الجن واالنس اال لیعبدون و چون دیدیم در حدیث دیگر میفرماید اول عباده
اهلل معرفته پس مطابق شد با حدیث و معلوم شد خلق را برای معرفت آفریده
و اگرنه لغو و بیفایده بود .پس معرفت منظور خدا بوده پیش از خلقت خلق،
و ظاهر میشود و بعمل میآید بعد از ایجاد عالم .حاال آن معرفتی که در علم
خدابوده و در علم خود گذرانیده ،آن معرفت را ببینیم عین ذات خداست یا
غیر ذات خداست .عین ذات خدا که نمیشود ،ذات خدا منظور نمیشود
باشد؛ اما معرفت خدا میشود نصیب ماها بشود و به جهت این ساخته شدهایم
و ما باید بتوانیم به او برسیم و ذات خدا نصیب کسی نمیشود .پس منظور
از این معرفت ذات خدا نیست به جهت آنکه خدا کسی است که باید منظور
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را به نظربیاورد ،پس باید منظوری دیگر غیر از ذات خدا باشد و آنچه غیر از
خداست خلق خداست .و شکی نیست که این فایدهای که منظور نظر
خداست از ادنای خلق نمیشود باشد و ادانی خلق منظور نظر خدا نمیشود
باشد ،و از اواسط خلق هم نمیشود باشد بلکه باید اول خلق باشد و اکمل
خلق و اعالی خلق و اشرف خلق باشد و همچو چیزی وجود مبارک پیغمبر
است صلواتاهلل و سالمه علیه وآله .پس منظور از ملک و منظور از خلقت
این هزارهزار عالم وجود پاک این بزرگوار و وجود عترت او است صلواتاهلل
علیهم .او است که سابق بر کل خلق است ،اوست که الحق به کل خلق
است .هرکس که کربال رفته بر در حرم حضرت امیر خوانده السالم علی
رسولاهلل الخاتم لماسبق والفاتح لمااستقبل سالم بر آن کسی که افتتاح جمیع
کاینات به وجود مبارک او است .در زیارت جامعه ،چه در نزدیک و چه در
دور خواندهای که بکم فتح اهلل و بکم یختم ای سادات من ،خدا به شما
افتتاح هزارهزار عالم را کرده و به شما ختم هزارهزار عالم را میکند .پس
این بزرگوارانند علت غائی .علت غائی آن چیزی است که کار را برای آن
میکنند .پس وجود پاک محمد صلی اهلل علیه و آله علت غائی کل موجودات
است و اول خداوند او را منظور نظر داشته و او را به نظر درآورده و برای او
و از نور او و به واسطه او جمیع کاینات را برپا کرده .وبعد از آنی که خلق
را خلق کرد و این ملک را سرپا کرد ،بعد از آن علت غائی آشکار آمد .پس
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باید علت غائی آشکار شود و باید وجود مبارک او بعد از خلقت خلق ظاهر
شود و دولت او باهر گردد و امر او منتشر شود و دولت او پایدار گردد .و
به این سبب دول باطله را مقدم داشته که چون آن دول باطله به انقضاء رسد،
دولت حق را آشکار کند .آیا تو نمیدانی چهارهزار سال پیش از خلقت
ابدان ،خداوند عالم ارواح را آفریده .روح زید را خداوند عالم چهارهزار
سال پیش از بدن او آفریده و بعد از آنی که نطفه در رحم قرارگرفت ،هنگامی
که نطفه بود ،روحی پیدا نبود .بعد علقه شد باز روحی پیدا نبود ،مضغه شد
باز روحی پیدا نبود ،استخوان شد باز روحی پیدا نبود ،گوشت بر آن رویید
باز روحی پیدا نبود .در جمیع این مراتب روحی پیدا نبود لکن بعد از آنی که
بدن او مستوی و معتدل شد ،میبینی خرگاه روح را آوردند در فضای بدن
او برپا کردند .عرش استوای او را نصب کردند ،روح آمد بر آن قرارگرفت
و در ملک بدن حکمرانی بناگذارد .دست را به حرکت درآورد ،چشم را به
گردش درآورد ،گوش را به استماع صداها داشت .چنین است امر واهلل در
خلقت این عالم و خداوند عالم آن جان جهان و آن حقیقت کاینات را منظور
نظر داشته و او را قبل از جمیع کاینات آفریده .آیا هیچ میدانید که چقدر
پیش آفریده است؟ میفرماید خدا ما را پیش از خلقت جمیع خلق آفرید که
نه آسمانی بود نه زمینی ،نه عرشی ،نه دنیایی ،نه دریایی ،نه صحرایی.
هزارهزار دهر پیش از خلقت جمیع اینها خداوند ایشان را خلق کرده بود .و
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البته شنیدهاید که هر دهری صدهزار سال است و هر سالی صدهزار ماه و هر
ماهی صدهزار هفته و هر هفتهای صدهزار روز و هر روزی صدهزار سال این
دنیاست .در این مدت مدید پیش از خلقت خلق ،وجود پاک مسعود
محمدبنعبداهلل صلی اهلل علیه و آله را و اهلبیت طاهرین او را آفرید .نه هنوز
قلم برپا بود نه لوحی پیدا بود ،نه عرشی بود نه کرسی ،نه دنیایی بود نه آخرتی،
نه آسمانی بود نه زمینی ،نه جنی بود نه انسی ،نه ملک مقربی بود نه نبی مرسلی
نه مومن ممتحنی ،هیچ نبود مگر ذات مقدس آن بزرگواران .خدا را تسبیح
و تهلیل میکردند و آن وقت منظور نظر خداوند بودند .و چطور شد که
ایشان منظور نظر خداوند بودند ،به جهت این بود که ایشان معرفه اهلل بودند،
ایشان صفه اهلل بودند ،ایشان اسماءاهلل و انواراهلل بودند .مراد از معرفت خدا،
معرفت نامهای خداست و معرفت اسماء و صفات اوست و معرفت انوار
عظمت و جالل کبریای او است واال ذات خدا را احدی از مخلوقات نشناخته
و نخواهد شناخت ابدا .هیچکس را برای معرف ذات نیافریدهاند نه ملک
مقربی را نه نبی مرسلی را نه مومن ممتحنی را .بلکه هرکس را که آفریدهاند
برای معرفت انوار و اسماء و صفات و انوار عظمت و جالل کبریای خدا
آفریدهاند و وجود پاک محمد وآل آن بزرگوار صلواتاهلل علیهم انوار خداست
و اسماء خداست و صفات خداست ،وجود پاک ایشان اسمهای خداست.
من که نمیگویم ،خودشان فرمودهاند .در قرآن میفرماید و هلل
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االسماءالحسنی فادعوه بها و میفرمایند نحن واهلل االسماءالحسنی التی امرکم
اهلل انتدعوه بها ماییم واهلل نامهای نیکوی خدا .خاک بر سر آن شیعه ،خاک
بر دهانش و چشمش و حلقش که از ناصبی کمتر باشد .ابنابیالحدید ناصبی
سنی میگوید :یاعلی!
صفاتک اسماء و ذاتک جوهر
بریء المعانی عن صفات الجواهر

تجل عن االعراض والکیف والمتی
و تکبر عن تشبیهها بالعناصر

سنی است ،ناصبی است ،درباره آن حضرت میگوید :یا علی! صفات تو
اسماءاهلل است و ذات تو جوهری است مبرا و منزه و سبوح و قدوس از صفات
جمیع کاینات و ذات تو اجل از این است که تشبیه به عناصر شود .وقتی
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ناصبی سنی درباره آن حضرت چنین بگوید ،خاک بر سر شیعهای که تأمل
کند در اینکه ایشانند صفاتاهلل و اسماءاهلل .هیهات! ناصبی حقیقی که
خودش صریح میگوید من ناصبم ،این شعر را میگوید در فضیلت آن
بزرگوار .میگوید:
تقیلت افعال الربوبیه التی
عذرت بها من شک انک مربوب

ای علی! تو آنقدر کارهای خدایی از خود بروز دادی که من از کسانی که
در بندگی تو شک کردهاند و علیاللهی شدهاند عذر میخواهم .یعنی میگویم
که حق داری که همچو گفتی .سنی است و ناصبی و اینطور میگوید،
خاک بر سر شیعهای که انکار کند که ایشان نام خدایند و عالوه بر انکارش
هرچه سعی دارد بکند در خاموشکردن نور ایشان و انکار فضایل ایشان.
یریدون لیطفئوا نوراهلل بافواههم واهلل متم نوره ولوکره الکافرون یکی از
سنیان خیلی خوب میگوید؛ از او پرسیده بودند که چه میگویی در حق
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علیبنابیطالب؟ گفته بود چه بگویم در حق کسی که سالهای دراز دوستان
او از تقیه ،فضایل او را پنهان کردند و دشمنان او از عداوت ،فضایل او را
پوشانیدند و از این میانه آنقدر فضایل بروز کرده که فضای مشرق و مغرب
را گرفته .خوب حرفی زده ،ببینید چه کالم پختهای گفته! گفته دشمنان از
عداوت و دوستان از ترس ،فضایل او را پنهان کردند؛ معذلک مابین آسمان
و زمین را پرکرده .آخر دولت شیعه پنجاه سال بیشتر نیست که در این بالد
قوت گرفته و پیش از آن اینقدرها قوت نداشتند .در این مدت قلیل ببین
چقدر بیرون آمده از فضایل این بزرگواران که در مابین آسمان و زمین و
مشرق و مغرب را پرکرده .وانگهی در این زمان که خداوند اسباب نشر
فضایل را چنان مهیا کرده که تا حال چنین اسبابی نبوده و روزبهروز این امر
روزافزون است و زیاد خواهد شد تااینکه نماند در روی زمین یک موضع
سنگی مگر آنکه امر والیت ایشان در آنجا ظاهر و باهر خواهد شد .و خدا
این را وعده کرده و فرموده لیظهره علی الدین کله ولوکره المشرکون خدا
غالب خواهد کرد این دولت را بر جمیع دول اگرچه مشرکان کراهت داشته
باشند.
باری ،مقصود این بود که خداوند عالم ایشان را اسماء خود و صفات خود
قرارداد ،ایشان را انوار خود قرار داد .خدای تو آیا میخواهی نور داشته باشد
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یا نداشته باشد؟ اگر میخواهی نور داشته باشد ،نورش کیست غیر از ایشان؟
کیست بهتر از ایشان ،کیست اولی از ایشان به خدا؟ کیست اقرب از ایشان
به خدا؟ آیا میخواهی خدای تو آیات و عالمات نداشته باشد؟ چه حسد است
بر خدا میبری؟ اگر میخواهی داشته باشد که کیست غیر از ایشان ،کیست
بهتر از ایشان؟ در دعا میخوانی و بمقاماتک و عالماتک التی ال تعطیل لها
فی کل مکان یعرفک بها من عرفک ال فرق بینک و بینها اال انهم عبادک و
خلقک فتقها و رتقها بیدک بدوها منک و عودها الیک خدایا از تو سوال
میکنم به محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم که اینها مقامات تواند .آیا مقام
میفهمی یعنی چه؟ مقام آنجایی را میگویند که کسی در آنجا ایستادگی
میکند ،آنجایی که شخص در آنجا به امور ایستادگی میکند آنجا را مقام
میگویند .قائممقام یعنی آن مقام حکومت که حاکم در آنجا قائم به امور
است و اقامه امور میکند و ایستادگی در کار دولت میکند .آن مقامی که
حاکم در آنجا قائم است ،این شخص قائم در آن مقام میشود .ببین چه
منصب بزرگی است! این بزرگواران مقامات خدا هستند ،یعنی آن مکانهایی
که خداوند عالم در آن مکانها قیومیت خود را آشکار میکند و قیام به امور
خدایی و ربوبیت میکند و بمقاماتک و عالماتک التی ال تعطیل لها فی کل
مکان به مقامات و عالمات تو ،چنان مقامات و عالماتی که در هیچ مکان،
ایشان معطل از قیومیت تو نیستند و ابدا تو قیومیت خود را از ایشان
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برنداشتهای و از غیر ایشان ابراز نکردهای .پس در جمیع امور ایشان قیومند
به امر خدا یعرفک بها من عرفک چنان مقاماتی که هرکس تو را شناخته به
آنها شناخته .یعنی هرکس خدایا تو را شناخته ،به محمد وآلمحمد شناخته
اگرنه که نمیشناسد و دروغ میگوید .در آن حدیث میفرمایند به سلمان و
ابیذر که یا سلمان و یا جندب ان معرفتی بالنورانیه هی معرفه اهلل عزوجل و
معرفه اهلل عزوجل معرفتی بالنورانیه معرفت من به نورانیت همان معرفت
خدای عزوجل است و معرفت خدای عزوجل همان معرفت من است .پس
ایشانند آن مقاماتی که یعرفک بها من عرفک هرکس خدا را شناخته به محمد
و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین شناخته .در زیارت جامعه میخوانی من
وحده قبل عنکم هرکس که خدا را توحید کرده از شما قبول کرده .انبیای
سلف ،مالئکه مقرب که توحید خدا کردهاند ،همه از شما پذیرفتهاند .ال فرق
بینک و بینها ای خدا هیچ فرقی میان تو و میان آنها نیست .اگر میدهی تو،
با ایشان میدهی .میبینی تو ،با ایشان میبینی .ایشانند عین ناظره تو،
میشنوی تو با ایشان میشنوی ،ایشانند اذن واعیه تو .جلوه میکنی ،ایشانند
رخساره هویدای تو .تو میدهی با ایشان میدهی ،ایشانند دست باز تو .تو
رحمت میکنی با ایشان رحمت میکنی ،ایشانند رحمت واسعه تو .هرچه
که تو میکنی با اینها میکنی ،پس ال فرق بینک و بینها اال انهم عبادک و
خلقک فرقی که با تو دارند این است که تو خدایی و ایشانند بنده تو ،دیگر
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هیچ فرقی میان تو و ایشان نیست .زید مینویسد و تو هم مینویسی ،نوشتن
تو مثل نوشتن اوست ،اما نوشتن تو غیر نوشتن اوست .و همچنین روح تو
مینویسد و دست تو مینویسد ،اما نوشتن تو فرمان را ،غیر نوشتن روح تو
نیست .تو نوشتهای و همین دستخط مبارک تو است ،تو نوشتهای با دست
خود مینویسی .اما زید مینویسد و تو هم مینویسی ،نوشتن او غیر نوشتن
تو است ،تو غیر اویی او غیر تو است .لکن آنچه با دست خود مینویسی
همان نوشتن روح تو است ،دیگر نوشتنی برای روح تو غیر نوشتن دست تو
نیست .خود تو با دست خودت مینویسی ،پس تو نوشتهای نهایت با دستت.
و چون این را دانستی بدان که چنین است امر میان خدا و میان محمد
صلواتاهلل و سالمه علیه وآله .حاال نه این است که خدا میدهد و محمد هم
میدهد و دادن خدات مثل دادن محمد است ،حاشا! چنین نیست .بلکه خدا
میدهد و به هرکس خواست بدهد به واسطه محمد میدهد و بر دست محمد
میدهد .همچنین خدا میگوید و به هرکس خواست بگوید به واسطه محمد
میگوید .خدا میشنود و هرچه را که خواست بشنود به گوش محمد
میشنود .خدا میبیند و هرچه را که دیده چشم محمد آن را دیده ،هرچه را
بخواهد حرکت بدهد حرکت میدهد لکن با وجود پاک محمد حرکت
داده .هرکس حرفهای مرا خوشش نمیآید تحفه الزائر مرحوم مجلسی حاضر
است برود پاک کند ،بحاراالنوار هست بردارد پاک کند .زیارت هفتم در
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تحفه الزائر است السالم علی عیناهلل الناظره فی االمم و یده الباسطه بالنعم و
جنبه الذی من فرط فیه ندم اگر نمیخواهند ،بروند پاکش کنند .میفرماید
سالم بر آن چشم بینای خدا که در جمیع امتها بینا بود .این که بود به جز
امیرالمومنین صلواتاهلل علیه؟ سالم بر دست باز خدا به جمیع نعمتها ،سالم
بر جنب خدا که هرکه تفریط در آن کرد پشیمان شد .باز در همان زیارت
میخوانی السالم علی نفس اهلل القائمه فیه بالسنن و عینه التی من عرفها یطمئن
سالم بر آن نفس خدا که جمیع سنتهای ربوبیت را او برپا میکند و جمیع
سنتهای ربوبیت از او بروز میکند .این کدام نفس است؟ این سالم را تو بر
که میکنی؟ و عینه التی من عرفها یطمئن سالم بر آن عین خدا که هرکس
او را شناخت مطمئن و ساکن شد .اگر راضی نیستی زیارت ششم را هم
پاک کن ،در زیارت ششم است السالم علی اسماهلل الرضی و وجهه المضیء
سالم بر نام اهلل که رضی و پسندیده است و سالم بر رخساره تابان خدا.
میخواهم بدانم این کیست؟ تو این سالم را به کی میکنی؟ این کتابها از آن
پدران ما از آن زمان صفویه نوشته شده ،از پیش خود که نگفتهام در
کتابهاست و از ائمه طاهرین علیهم السالم به ما رسیده .مثال از صفوان
روایت کرده از راوی دیگری از امام روایت کرده ،من که جعل نکردهام.
حاال در این زیارت میخوانی السالم علی اسماهلل الرضی این اسم اهلل را
میخواهم بدانم کیست که تو به او سالم میکنی؟ این اسم اهلل وجود پاک
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علیبنابیطالب است و توسل به او توسل به اسم اهلل است ،توالی او توالی
خداست ،تبرای از او تبرای از خداست ،انکار فضل او انکار فضل خداست.
در حدیثی میفرماید ـ حدیث در عوالم است ـ میفرماید االنکار لفضائلهم
هو الکفر میخواهی بدانی چگونه کفر است؟ ثابت میکنم .میپرسم از آن
کسی که انکار میکند فضلی را از ایشان که تو که میگویی ایشان این فضل
را ندارند ،چرا ندارند؟ یا باید بگویی ایشان قابلیت این مقام را نداشتهاند،
حاال که نداشتهاند یعنی اگر خدا به ایشان بدهد خرابکاری میکنند .زیرا
آن کسی که قابلیت ندارد ،نقصانی در کارهای او هست و قصوری در اعمال
و افعال خود دارد .و این را که نمیتوانی بگویی ،به جهت آنکه ایشان
معصومند و قصوری در ایشان نیست .و اگر معصومند و خرابکاری
نمیکنند و قصوری در کارهایشان نیست ،پس خدا بخیل بوده که باوجودی
که ایشان قابلیت داشتهاند ،این فضل را به ایشان نداده .یا باید بگویی خدا
بخل کرده و کمالی یا فضلی را از ایشان منع کرده ،یا باید بگویی ایشان
قابلیت نداشتهاند ،هرکدام را بگویی کافر میشوی .پس االنکار لفضائلهم
هو الکفر این است که فرمودند نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی فضلنا ماشئتم
و لنتبلغوا ما را از رتبه خدایی فرودآورید و آنچه میخواهید در فضایل ما
بگویید و نخواهید رسید.
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و شاید در مجلس جاهلی باشد و از آنچه عرض کردم شاید مطلبی
کجبفهمد،پس عرض میکنم لعنت خدا و لعنت رسول و لعنت همه ائمه هدی
و لعنت جمیع مالئکه مقربین و لعنت جمیع پیغمبران و انبیاء مرسلین بر کسی
باد که محمد و آلمحمد را خدا بداند .واهلل بندهای ذلیلند از خدا ،نه مالک
نفع خودند نه مالک ضرر خود نه مالک موت خودند نه مالک حیات خود.
خدا بزرگ است و ایشان بنده ذلیلند برای خداوند عالم ولکن به هرکس که
بخواهد میدهد و به ایشان خواسته و داده.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه هجدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
چنانکه در شریعت ظاهر واسطه میان خدا و خلق ،پیغمبر است و میان او و
خدا دیگر واسطهای نیست ،همچنین در ایجاد هم واسطه میان خدا و خلق،
پیغمبر است و میان او و خدا دیگر واسطهای نیست .جمیع دین و احکام و
رضا و غضب خدا بیواسطه به پیغمبر میرسید و خدا به او تعلیم میکرد و
او معلم پیغمبر بود و پیغمبر به مردم میرسانید و معلم مردم بود ،همچنین در
ایجاد هم پیغمبر بیواسطه مددها را از خدا میگرفت .دیگر بعد از آن ،آن
بزرگوار رساننده به سایر مخلوقات بود و مدددهنده و فیضبخشنده به سایر
کاینات بود چنانکه در شریعت مهتدی بود بنفسه در ایجاد هم مخلوق بود
بنفسه .یعنی بدون حاجت به کسی دیگر که سبب ایجاد او باشد ،خدا او را
خلق کرد .مثل اینکه هر چیزی که تر است خدا آن را به آب تر کرده و آب
را بهخودی خود تر کرده .همچنین خدا هرچه را چرب کرده به روغن چرب
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کرده و روغن را بنفس خود چرب کرده ،هرچه را که گرم کرده به آتش
گرم کرده و آتش را به خود آتش گرم کرده ،هرچه را روشن کرده به نور
روشن کرده و نور را به خودش روشن کرده .حاال همچنین در شریعت هرکه
را خدا میخواهد هدایت کند ،به برکت پیغمبر هدایت میکند چرا که هادی
کل اوست اما خود پیغمبر را بهواسطه کسی هدایت نکرده .همچنانکه در
شریعت اینطور است ،همچنان است در ایجاد عالم .خدا خلعت وجود را به
هر موجودی که پوشیده به واسطه عطای محمد وآلمحمد صلواتاهلل علیهم
پوشانیده ،هرکس را به دایره وجود آورده به واسطه پیغمبر آورده اما پیغمبر
صلی اهلل علیه و آله چون به اجماع این امت هفتاد و سه فرقهشان به اجماع
همه پیغمبران اول ماخلقاهلل است و بر او سابقی نیست و او را به واسطه کسی
به وجود نیاورده ،او را به خودی خود به دایره وجود آورده و جمیع کاینات
را به واسطه او به عرصه وجود آورده و مدد داده و فیض بخشیده و به واسطه
او روزی بر خلق تقسیم کرده .جمیع خلق را به واسطه او به درجات خود یا
به درکات خود میرساند .اما میان او و خدا دیگر واسطهای نیست .کدام
شیعه میتواند بگوید از خاتم انبیا بهتر کسی هست؟ اگر بهتر از اویی هست،
او واسطه میتواند باشد .پس میگوییم که پیغمبر خود را چنین بشناس که
او را از عدم خدا به وجود آورده ،لکن ماسوی را به واسطه او آفریده ،همه
را خدا به واسطه او از عدم به وجود آورده .خاک بر سر شیعهای که از این
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معنی که گفتم استنکاف کند .ابنابیالحدید در شرح آن کاغذی که حضرت
امیر به معاویه نوشتند ،در آنجا به معاویه نوشتند و نتوانست حاشا کند .نوشته
نحن صنایعاهلل و الخلق بعد صنایعلنا ماییم صنایع خدا و خلق بعد از ما صنایع
مایند .اینرا حضرت امیر به معاویه نوشت که ناصب بود .ابنابیالحدید در
شرح این فقره میگوید؛ «باطنه انهم عبیداهلل و الخلق بعده عبیدهم» آن
ناصبی میگوید که باطن کالم حضرتامیر این است که ایشان بندگان
خدایند و دیگر جمیع خلق ،عبد طاعت ایشانند و بنده طاعت ایشانند .اگر
کسی از این معنی استنکاف کند ،کربالییها را باید کافر بداند .همه بر در
حرم میخوانند عبدک و ابن عبدیک المقربالرق ای موالی من ،ای حسین!
من بنده شمایم و پسر دوبنده شمایم ،اقرار به زرخریدی برای شما دارم.
هرکس کربال رفته و کربالیی شده بر در حرم این را خوانده .پس کربالییها
از اینقرار کافرند نعوذباهلل .همچنین جمیع خلق عبید ایشانند ،چطور شده
تو بنده داری و ایشان بنده ندارند؟ این غالم تو حقیقتا ،شرعا ،عرفا در پیش
جمیع مردم بنده تو است ،پس چرا مردم بنده آلمحمد نباشند؟ نهایت در
شریعت دو قسم بنده میتوان گرفت و صاحب بنده شد؛ یکی پولمیدهد و
بنده میخرد و صاحب بنده میشود ،یکی مبعوث به رسالت میشود و خدا
امت را بنده او قرار میدهد .همان کسی که حالل کرده برای تو ،تو پول به
زید بدهی که مبارک را برای تو بخرد و تو به او میگویی غالم منی ،همان
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کس حالل کرده این را و گفته هرکس مبعوث به رسالت میشود جمیع امت
کنیز و غالمش میشوند .و حاال که کنیز و غالمش شدند چه میشود؟ خدا
معزول نمیشود از بنده داشتن .پس جمیع کاینات بنده زرخرید ایشانند ،بلکه
از زرخریدی عظیمتر به نص آیه شریفه که النبی اولی بالمومنین من انفسهم
آیا آقا به جمیع چیزهای بنده اولی از بنده نیست؟ همچنین آیا پیغمبر اولی به
جمیع مردم از مردم نیست؟ بلکه پیغمبر از نفوس مردم اولی است.
باری ،خداوند اول وجود پاک همایون محمد وآلمحمد صلواتاهلل علیهم را
آفرید بعد از آن از شعاع ایشان و نور ایشان ،اول گوهری که در عرصه امکان
خدا آفرید عقل کل است .دیگر از آن پیشتر خدا چیزی را نیافریده ،عقل را
اول هر چیزی خدا قرارداد و عقل از نور پیغمبر است صلی اهلل علیه و آله .
این است که میفرماید ان روحالقدس فی جنان الصاقوره ذاق من حدائقنا
الباکوره عقل نوباوه هستی را از بوستان ما خورده ،آن هستیی را که به عقل
دادهاند از بوستان ماست .بوستان ایشان عرصه امکان است و در آن درختهای
هستی روییده .هستی دنیا ،هستی آخرت ،هستی آسمان ،هستی زمین ،هستی
هر موجودی .اینها درختهای بوستان ایشان است و روحالقدس آن عقل اول
است .فرمودند اول کسی که از نوباوههای هستی ما خورده ،روحالقدس
است .این است که فرمودند اول ماخلق اهلل العقل اول چیزی که خدا خلق
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کرد عقل بود .میفرماید العقل اول خلق من الروحانیین عن یمینالعرش این
عقل چون خودش روحالقدس است ،اول خلقی است از روحانیین از طرف
راست عرش .مقصود این بود که خداوند اول چیزی که آفرید عقل کل بود
و چون او را خلق کرد خطاب رسید به آن عقل که من از تو بهتر مخلوقی
نیافریدم ،از تو کسی دوستتر نداشتم ،به واسطه تو ثواب میدهم ،به واسطه
تو عقاب میکنم ،روی سخن من به تو است و تو را امر میکنم و تو را نهی
میکنم .و چون این عقل محبوبترین خلق بود ،این عقل را و عساکر این
عقل را مالکالرقاب و مالکالملک قرار داد و او را مکلف کرد و تکلیفها
همه به این شد .این عقل را خدا مالک اموال قرار داده همینکه عقل از سر
کسی رفت اموال او را به اوالد او میدهند .مالک زن تو ،آن عقل تو است.
عقل اگر از سر تو برود ،زن تو را شوهر میدهند ،ملک تو از دستت میرود،
پسرت سنگت میزند ،کنده و زنجیر بر پات میزنند ،اذیتت میکنند ،حبست
میکنند .اگر پادشاه روی زمین دیوانه شد او را از تخت سرنگون میکنند،
دیگری را پادشاه میکنند ،اموال او را به دیگری میدهند ،عساکر او را
دیگری صاحب میشود .پس بدان که پادشاه ،عقل است؛ مالکالرقاب،
عقل است .جمیع این ملک مال عقل است ،خطابها به عقل میشود ،امرها به
عقل میشود ،نهیها به عقل میشود .تو هرگز امر به دیوانه نمیکنی ،امر و
نهی را به عقل میکنی ،معامله را با عقل میکنی .اگر عقل ندارد تو با او
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معامله نمیکنی ،طرف بیع تو عقل است ،طرف اجاره تو عقل است،
همهکاره عقل است ،حرمتها همه برای عقل است .عقل را باالی مجلس
مینشانند ،منصب میدهند به عقل میدهند .صانع هر صنعتی عقل است ،پس
مدبرالممالک عقل است ،وزیر عقل است ،شاه عقل است ،تاجر و کاسب
عقل است ،جمیع صانعین عقلند .حاال این عقل را میآییم خراب میکنیم،
شما را به حق خدا انصاف بدهید آیا سزاوار است ما این عقل را خاموش
کنیم و سعی در زوال این و ضعف این بکنیم؟ روز به روز این را بکاهیم؟
انصاف بدهید بعینه مثل این است که بخواهیم دنیا را خراب کنیم .بجهت
آنکه جمیع اینها که گفتم مال عقل است ولکن کو آن کسی که عقل داشته
باشد و گوش به این سخنان بکند؟ حاال اقال آنهایی که اینجا نشستهاند یک
نفری ،دونفری که پیدا میشود که عقل دارند ،انصاف بدهند متنبه بشوند،
آنها بفهمند .عرضم این است که انصاف نیست این عقل را ضایع بکنی .آخر
فکر کن دیوانه که شدی زن خودت را رحم نمیکنی ،فرزند خودت را رحم
نمیکنی ،میزنی .به بچه مردم میرسی او را میزنی .حاال انصاف نیست
بیایی این عقل را خراب کنی ،شهوت را بر آن مسلط کنی که یک ساعت
من شهوتم حظ کند .چه حظی است در خراب کردن عقل و خود را دیوانه
کردن؟! اینها نامربوط است و خیلی بیانصافی است .قومی این را به چرس
خراب میکنند ،قومی به بنگ خرابش میکنند ،قومی به شراب خرابش
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میکنند ،قومی وافور میکشند این را خرابش میکنند .به هر وسیلهای که
باشد از این مسکرات میگیرند استعمال میکنند ،این عقل را خراب میکنند.
بابا اینکارها را که کردی عقل از سر تو میرود ،عقل که رفت آدم خر
میشود .چه حظی دارد آدم خر بشود؟ پس انصاف نیست ،عقل دارید،
هوشیارید ،بیایید سعی کنید که این عقل را زیاد کنید .اسباب زیادتی این
عقل را آیا میدانید چیست؟ پول داخل جمادات این دنیاست ،همه سعی
میکنید که آن را زیاد کنید و مالک این پول عقل است .اگر عقل کم بشود
پول را از آدم میگیرند به تصرف دیگری میدهند .پس مالک عقل است،
چرا در زیادتی آن نمیکوشید؟ و زیادتی او به اقسام میشود؛ یکی آن است
که تحصیل عقل کنی ،تحصیل علم کنی به اینطور که هی از عقلهای مردم
بگیری و روی عقل خود بگذاری .اعلمالناس من جمع علمالناس هرکس
پول مردم را بگیرد و جمع کند و روی هم بگذارد زیاد میشود .همچنین
هرکس هم از عقلهای مردم و علمهای مردم بگیرد و روی هم بگذارد زیاد
میشود و عقلش از همه بیشتر میشود .حاال باید از عقال و علما آموخت و
تا معاشرت نکنی ،عقل و علم از آنها نمیتوانی بیاموزی .تا بازار نروی و
کسب نکنی پول نداری ،همچنین تا با علما و صاحبان عقل معاشرت نکنی،
علم و عقل نداری .پس باید معاشرت کرد و آنانی که معاشرت نمیکنند مگر
در سالی یک دفعه آن هم بانهایت کسالت ،حیرانم اینها از کجا زندگی
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میکنند؟! کسی که با صاحبان پول معاشرت نکند و از احدی پول نگیرد و
پول هم نداشته باشد ،آیا تو حیرت نمیکنی که چگونه این زنده است و
چهکار میکند؟! همینطور من حیرانم که آن کسی که معاشرت نمیکند با
عقال و علما ،این از کجا زنده است ،از کجا روح دارد ،چطور زندگی
میکند؟ عقل و علم را که از شکم مادر کسی بیرون نیاورده ،المحاله باید
کسب کرد .حاال که کسب نکرد ،ندارد .حاال من حیرانم که این که روح
ندارد از کجا زندگی میکند و با عقال و علما نمینشیند و چیزی نمیپرسد.
آیا محتاج به چیزی نمیشود هرگز؟! حیرانم که این از کجا عقل پیدا کرده!
این یکراه برای تحصیل علم و عقل.
راهی دیگر برای تحصیل علم و عقل این است لکن آن شاهراه عامه نیست،
راهی است از پسکوچهها ،بسیار نزدیک ولکن راه عامه خلق نیست و آن
این است که انسان به ریاضات ،به مجاهدات ،به مالزمت شریعت ،به عمل
کردن به واجبات و مستحبات و اجتناب از محرمات و مکروهات ،به
قاعدهای که از شرع رسیده ریاضت بکشد و بر عقل و علم او به این واسطه
بیفزاید و مواظبت بر این شریعت عقل را زیاد میکند به جهتهای بسیار.
یک وجهش اینکه خود این شریعت بیان عقل است و تفصیل عقل است و
چون خود را به تفصیل عقل آراسته کردی عقل تو زیاد میشود .واهلل این
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شریعت تفصیل عقل است در معرفت خداوند عالم ،در معرفت پیغمبر و امام،
در معرفت حقایق اشیاء ،در معرفت اخالق نیک .همین شریعت خودش عقلی
است مفصل ،اگر تو خود را به آن آراسته کردی ،تو هم عاقل میشوی .مکرر
عرض کردهام که هرکس به این شریعت راه رود میان خلق معتبر است ،عاقل
است ،محفوظ است .مالش ،عزتش ،آبروش ،اعتبارش ،همه محفوظ است
در جمیع امتها حتی پیش فرنگیها و هندوها شخص معتبر است .آخر در
شریعت چه گفتهاند که خوب نباشد؟ گفتهاند ظلم مکن میبینی خوب چیزی
است ،گفتهاند دروغ مگو ،خلف وعده مکن ،غیبت مکن ،تهمت مزن ،افترا
مبند ،همه اینها موافق عقل است .گفتهاند مال مردم را مخور ،چشم به زن و
فرزند مردم مدوز ،همه اینها خوب است .درست راهبرو ،درست بگو ،شکر
نعمت بکن ،با نیکان بنشین ،با بدان منشین ،همهاش باعث اعتبار آدم است.
در جمیع امتها و فرقهها اگر کسی این کارها را کرد میگویند این مرد عاقلی
است .وقتی سر مردم را فاش نکردی میشوی محرم راز همهکس ،امین کل
مردم میشوی ،مرجع میشوی .آیا نمیخواهی مرجع باشی ،هدیهها برای تو
بیاورند ،امانتها پیش تو بگذارند ،تو را معتبر بدانند ،تصدیق تو را بکنند؟
کیست اینها را نخواهد یا از اینها بدش بیاید؟ یک نفر نیست که همچو کسی
را بد بداند مگر الواط هرزه چنین کسی را بد بدانند .هستند یک پاره از مردم
که مالمت میکنند بعضی را ،میگویند برو برو تو آدم بیمصرفی هستی.
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شراب نمیخوری یا قماربازی نمیکنی .لکن اگر تو شراب نخوردی و
قمارنکردی و مرد معقولی معتبری شدی ،همان قمارباز میآید پولش را
دست تو میدهد و به تو میسپارد .این شریعت خودش عقل است ،عقل زیاد
میشود به مواظبت شریعت .گیرم کسی در دنیا بیاید و دین نخواهد،
میخواهد مردی باشد دنیادار و دین نداشته باشد .واهلل اگر دنیا میخواهد
باید به این شریعت عمل کند .پس بدانید که عقل زیاد میشود به مواظبت
شریعت؛ این یک جهتش بود و یک راهش.
راه دیگر اینکه به این شریعت که راه رفتی اعتدالی در مزاج تو پیدا میشود،
صحتی در مزاج تو پیدا میشود ،قوهای برای تو پیدا میشود که میتوانی مزاج
را صحیح کنی .اغلب مردم که مریض میشوند خالف شرع میکنند .در
شرع حرام است با سیری غذاخوردن .حاال این میداند اشتها ندارد ،میخورد
مریض میشود به جهت خالف شرعی که کرده .هر بالیی به سر مردم میآید
به جهت این است که خالف این شریعت مقدسه کردهاند .جایز نیست چیزی
که اضرار به مال تو میکند یا اضرار به بدن تو میکند تو آن کار را بکنی.
هرچه اضرار به بدن تو بکند در شرع ،کردن آن جایز نیست .پس وقتی خالف
شرع کردی مبتال میشوی به همان ضرر .هرکاری که ضرر به عزت تو
میکند وقتی آن را کردی ،خالف شرع کردهای و مبتال میشوی به ذلت.
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این بابها را به مردم نمیگویند ،مردم هم خبر ندارند .حدیث است خدا مومن
را به هر چیزی رخصت داده مگر به اینکه خود را ذلیل کند که در آن مأذون
نیست .حاال میبینی که به واسطه حرص ،خود را در مواقع ذلت میاندازد،
این خالف شرع است .حتی آنکه مرد شریف که خدا او را محترم کرده
نمیتواند در شریعت دوپول سبزی بگیرد ،مثال علف بخرد کولش بکند ببرد
خانه .بده یک پول به کسی برای تو بیاورد .جایز نیست شرعا که خود را
ذلیل کند .هرکاری که برای تو ذلتی دارد خالف شرع است.
خالصه غرضم این بود که آنچه در شرع وارد شده اگر بعمل بیاوری باعث
صحت مزاج تو میشود و باعث اعتدال مزاج تو میشود .همین که مزاج
اعتدال پیدا کرد صفا پیدا میکند ،صفا که آمد صیقلی میشود ،دل که صیقلی
شد نور عقل کل در او بهتر و بیشتر جلوه میکند .پس هرچه در این شریعت
بیشتر میکوشد ،عقل او زیادتر میشود .این هم راه باطنی است و به همین
جهت است که یک مو که از شریعت تخلف کردی ،به قدر همان یک مو از
عقل تو کم میشود .یک شخصی مثال اگر به تو بگوید زنفالن ـ حاال امری
به تو کرده و تو دور جنبیدهای ـ میگوید زنفالن! بگو ببینم این دیوانگی
هست یا نه؟ آخر زن گفتن یعنی چه؟ زن مسلم را برای چه میگویی؟ زن
شیعه را برای چه میگویی؟ حاال زن مسلم ،زن شیعه ،بیاید این نسبت را به
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او بدهد این خالف کرده .حاال دور جنبیدی چه دخلی داشت به زن تو؟ پس
به همین اثبات کرد دیوانگی خود را .پس ببین یک مو که تخلف کردی ،
خود تو دیوانه شدی و عقل از سر تو رفت.
غرض ،آنچه خالف شریعت است عقل را ناقص میکند ،انسان را در نزد
عقال قبیح میکند ،حرف آدم را نامعتبر میکند .اینها که عرض میکنم مثل
این آفتاب بدیهی است .حاال دنیادار هم هستند ،به این شریعت راه روند
دنیای ایشان اصالح میشود .لکن همینکه اسم شریعت سرش آمد میبینی
نمیخواهد عمل کند واال عقل سلیم همین کارها را بالفطره میکند .واهلل
اگر این دستورالعمل از هند آمده بود مثال یک مردکه هندی آمده بود و این
دستورالعمل را برای مردم آورده بود و عاقل میدید ،میگفت میبایست به
این دستورالعمل راه رفت و این موافق عقل است .پس باید انشاءاهلل عقل را
زیاد کنید و زیادتی عقل به این میشود که با عقال بنشینید و این شریعت را
مواظبت کنید تا به این واسطه عقل شما زیاد شود و هرچه عقل شما زیاد
شد کارها بهتر رواج میگیرد .واهلل زن شما بهتر فرمان شما را میبرد ،مردم
با شما بهتر راه میروند ،امالکتان نظم و نسق بهتر میگیرد ،تجارت شما
بیشتر برکت میکند و اینها که عرض میکنم تجربه شده است .شما هی
عقل خود را زیاد کنید ببینید چقدر منتفع خواهید شد.
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باری ،این عقل را خداوند آفرید یعنی عقلکل را و این عقلهای جزیی مردم
جمیعا شعاع اویند و نور اویند .او آفتابی است جهانتاب ،در هرجا آئینهای
مقابل آن شد ،عکس آن آفتاب در آن میافتد .پس وقتی که آفتاب عقل در
آسمان علو خود هست ،همینکه بدنی خدا در زمین خلق میکند و آئینه دل
او مقابل با آن عقل میشود ،عکس جمال عقل در آن ظاهر میشود و اگر آن
عقلکل عنایت خود را از او بردارد آن شخص دیوانه میشود و عقل از سر
او میپرد و میرود .این است که از عقل در بعضی از اخبار به اینطور تعبیر
آوردهاند که ملکی است که به عدد جمیع مخلوقات سر دارد و بر آنسر خود
نقابی دارد .همینکه کسی در اینجا دنیا آمد ،آن سری که تعلق به این دارد
آن نقاب را بنامیکند پس کردن .هریک مو که پس میکند عقل یک مو زیاده
میشود و زیاده میشود و میشود تااینکه تمام نقاب از روی آن ملک برداشته
میشود و تمام روی او به آن شخص تعلق میگیرد .این است حالت عقلهای
مردم جزیی و حالت عقلهای جزیی ولکن خود آن عقل ،عقلکل است و
آن عقل ،عقلی است که بعد از آنی که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله تولد
فرمود از آن مأل اعلی فرود آمد به این دنیا و عقل پیغمبر شد صلواتاهلل و
سالمه علیه وآله و مقامی از مقامات پیغمبر شد .هیچ پیغمبری الیق آن عقل
نبود مگر پیغمبر ما صلواتاهلل و سالمه علیه وآله .این است که فرمودند
روحالقدس بر پیغمبر نازل شد در وقت تولد آن بزرگوار و هنوز باال نرفته و
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پس از آن بزرگوار به حضرتامیر تعلق گرفت و پس از آن به امامحسن و پس
از آن به امامحسین و همچنین امامی پس از امامی تا اکنون که در نزد امامزمان
است صلواتاهلل و سالمه علیه .پس آن عقلکل را که خدا آفرید از شعاع آن
عقل و از نور آن عقل ،خداوند روح را آفرید و از شعاع آن روح و نور آن
روح ،خداوند نفس را آفرید .اینها را نمیگویم عوام یادبگیرند ،عوام
نمیتوانند یادبگیرند بلکه برای این است که رشته سخن متصل باشد و به
کار خواص هم میآید .بعد از آن از شعاع نفس ،طبیعت عالم را آفرید بعد
از آن از شعاع آن ،عالم مثال را خلق کرد و عالم مثال آنجاست که خواب
که میروی آنجا را میبینی .از شعاع عالم مثال این عالم را بنیاد کرد و
همچنین این عالم صاحب عرشی بود و صاحب کرسی و صاحب آسمانها
و صاحب زمینها ،اینها همه از شعاع آن عقل اول است لکن تو تجربه
کردهای که آفتاب که به صحن مسجد افتاده ببین مسجد چقدر روشن است
و از آنجا عکس افتاده به این شبستان .به اینجا که آمده ببین چقدر نورش
ضعیفتر شده .از آن صحن فرض کن اگر اینجا اطاقی باشد و روشنایی اینجا
هم عکس به آن اطاق بیندازد ،آنجا دیگر چقدر روشنائیش کمتر خواهد بود.
دیگر اگر اطاقی عقب آن اطاق باشد و روشنایی آن اطاق در آن بیفتد ،ببین
آن چقدر ضعیفتر میشود .همچنین اطاقی پس از اطاقی تا هفت اطاق .حاال
همچنین عقل را که خدا آفرید در کمال نور و جلوه و درخشانی بود .بعد از
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آن از نور آن روح را آفرید و روح ضعیفتر شد .بعد از آن از نور او نفس را
آفرید ضعیفتر شد و همچنین هرچه پایینتر آمد ضعیفتر شد تا جسم را
آفرید که این عالم باشد .حاال ببین چقدر شعور جسم کم است .جان که از
تن مرده بیرون میرود چقدر شعور دارد؟ این سنگها چقدر شعور دارند؟
همینطور این عالم نسبت به عقل شعورش و علمش کم شد .این عالم هم
باز عرشش بهتر است ،بعد کرسیش بهتر است ،بعد از آن آسمانها بهتر است،
همچنین تا به خاک .دیگر این خاک از همه ضعیفتر است و پستتر ،جان
ندارد ،عقل ندارد ،حرکت ندارد ،حس ندارد ،به هیچ وجه منالوجوه در او
آثار حیاتی و علمی و حرکتی بروز نکرده .مثل آن خانه هفتمی که تاریک
شده و دیگر نور آفتاب به آنجا نرسیده و هرچه از اینجا باال بروی و رو به
عقل بروی ،هی علم زیاد میشود ،حیات زیاد میشود تا میرسد به پیش آن
عقل کل که آنجا همه علم است ،همه حیات است ،همه قدرت ،همه صفا،
همه لطافت برای آن است .این بود کیفیت خلقت هزار هزار عالم بهطور
اختصار آنقدری که در اینجا میتوان گفت .حاال آن عقل ،باالی عالم هزار
هزارمی است و همه این عالمها شعاع او و شعاع شعاع او و شعاع شعاع
شعاع اوست تا هزار هزار عالم و این عالم آخری آن عالمهاست و این شعاع
آخری آن شعاعهاست و این نور آخری آن نورهاست که به خاک آمده و به
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اینطور است که میبینی که آمده در این خاک پنهان شده ،جانش از تنش
رفته ،حرکت او تمام شده ،جمادی شده.
بعد مشیت خداوند عالم چنین قرار گرفت که مخلوقاتی که میخواهد
بیافریند در این عالم از این خاک بیافریند و چون از این خاک خدا این خلق
را آفرید ،این خاک معلوم است فهمی و عقلی ندارد .ببین این فرزندی که از
خاک آفرید و به دنیا آمد ،عقل ندارد ،شعور ندارد ،فهم چیزها نمیکند .روز
به روز از پدر و مادر یادمیگیرد و اگر این فرزند را در جایی حبس کنند،
کسی با او چیزی نگوید و کسی را نبیند ،همان شیر بخورد و کسی را نبیند،
آخر هیچ نمیداند مثل االغ میشود ،هر را از بر نمیداند ،عقل ندارد ،شعور
ندارد .این مردم اگر کسی به اینها چیزی تعلیم نمیکرد ،اگر برای این خلق
معلمی نمیبود ،اگر عاقلی به اینها چیزی نمیآموخت ،جمیع بنیآدم مثل
حیوانات و حشرات روی زمین راه میرفتند .نهایت حیوان بیدم و بیمو
بودند .بلکه عرض میکنم اگر با عقال ننشینند و چیزی از آنها نیاموزند،
تنهاشان هم مو بیرون میآورد مثل حیوانات .هستند قومی که اینقدر شعور
ندارند که نوره بکشند بعد از صد و بیست و چهارهزار پیغمبر هنوز
یادنگرفتهاند .وانگهی صنعت لباس نمیدانستند .این صنعت لباس از عقل
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پیدا شد ،جمیع این صنعتها تعلیم انبیاست .خیاطی از صنعت ادریس است و
هکذا سایر صنایع از انبیا در مردم منتشر شده.
پس خداوند از حکمت بالغه خود همچو قرار داد و همچو مقرر شد که مردم
را خدا از عرصه نادانی بیافریند و ببین چه حکمت بالغهای بکاربرده! مردم
را از نطفه نجس آفریده و مردم را در آخر میمیراند و مردار و جیفه نجس
میشوند و در مابین این دو حالت کناس است و حامل عذره .همینطور که
راه میرود خالیی است که دارد راه میرود .خودش روزی یک مرتبه ،دو
مرتبه زیراب خودش را میکشد با دست خود .به این ذلت که اول او را نادان
آفریده ،به طوری که بر تن خود بول میکند ،تغوط میکند ،لیاس خود را
خراب میکند ،دست خود را توی نجاست خود میگذارد و بسا آنکه
میخورد .با آن ضعف و نقاهت که نتواند دست خود را حرکت دهد .بزرگتر
هم که میشود جاهل نافهم حامل عذره ،خالیی راهرونده .به این ذلت او را
آفریده به این جهت که ادعاهای خام نکند ،نقصان خود را بشناسد ،چارق
خود را گاهگاهی نگاه بکند و به یاد بیاورد و مغرور نشود .حاال باوجود
این میبینی ادعاها دارد ،ادعای خدایی دارد ،گوش نمیدهد به نصیحت
ناصحین ،چیزها میگوید ،ظلمها میکند ،خود را فراموش میکند ،به این
حیات دو روزه دنیا مغرور میشود .به زبان حال میگوید خدا گفته و من
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نمیکنم ،میدانم حرام است ولکن میکنم اناالذی عصیت جبارالسماء حاال
کسی که به این ذلت و خواری است که خالی راهرونده است ،همچو کسی
چه حرمتی دارد؟ حاال بنده چرا باید کبر کنم؟ خیلی این فکر را کردهام وقتی
که سوار میشوم توی دل خود فکر میکنم که این چه فخری است که سوار
شوی و مردم را از اطراف دور کنند .از یزد هم دائم زارچیها بارمیکنند و
میروند و میبرند ،فریاد هم میکنند ،مردم را هم دور میکنند .چه تفاوت
میکند؟ این هم بار زارچی است ،با آن چه فرقی دارد؟ مردکه جوالهای
خود را عذره بار کرده ،تو هم شکم خود را پر از عذره کردهای .نهایت او
پیاده راه میرود ،تو این حیوان را بار حیوان دیگر کردهای .بلی اگر از میان
این قاذورات جانی و نوری و ایمانی و عقل لطیفی پیدا شد ،آن گوهر
گرانبهایی است که قیمت دارد واال این عذره هیچ قیمتی ندارد .بعینه مثل
گوهری است که توی خال افتاده باشد .حاال اگر کسی بگوید این خال صد
هزار تومان میارزد ،معنی ندارد .آن گوهر به این قیمت میارزد ،آن گوهر
است که این قیمت را دارد .این انسان هم همینطور است ،اگر آن گوهر
عقل در او باشد ،قیمت دارد واال به هیچ نمیارزد .پس خداوند عالم جلشأنه
انسان را چنین مقدر کرده که در اول او را از آن خون نجس بیافریند که به
اوعیه منی آمده و منی شده .لفظ خودش را بگویم ،مجاور شاشدان شده و
منی شده .او را از ممر بول بیرون آورد ،در ممر بول دیگر در آن رحم بریزد
صفحه | 467

و او را در آنجا بنشاند و از خون حیض به او غذا بخوراند که از همه خونها
نجستر و کثیفتر است .تا بعد از مدتی او را از ممر بول بیرون آورد ،حاال
که بیرون آورده چه بیرون آورده؟ یک خالیی است ،یک خیکی است پر از
نجاست .حاال دیگر باید این خیک را متوجه بشوند ،این خیک را پشتش را
بشویند و او را توی کهنه ببندند تااینکه قوتی بگیرد و راه رود تا کمکم بزرگ
شود .دیگر اگر در آن خیک ،گوهری پیدا شد ،آن وقت خوب است و بکار
میخورد .واهلل آن گوهر پیدا نمیشود مگر به واسطه پیغمبران و مگر به
واسطه اطاعت ایشان و التزام امر و نهی ایشان .مپندار کسی آن گوهر را دارد
و اطاعت پیغمبران را نکرده باشد ،کی ،کجا دارند؟! آنها چه چیزشان موافق
قاعده است؟ از کجا آوردهاند؟ چه دانستهاند؟ همین تکلمی که میکنند از
فضل انوار پیغمبران است .پیغمبر اول حرف زده مردم یادگرفتهاند .همینی
که میبینی روی خودش را میشوید ،از تصدق سر پیغمبر است .حاال به
خاطر کسی از شما نرسد که اگر چهار کلمه علمی یادگرفتید اینها مال
خودتان است .از کجا آوردهاید؟ بلکه از تصدق سر پیغمبر است .پس چون
بنیآدم چنین بودند و خداوند چنین مقدر کرده بود که اینها به این حالت
جهالت و نقص در اول مرتبه مخلوق شوند تااینکه در آخر ادعا نکنند ،خدا
تدارکش را پیش گرفته .باز معالجه نمیشود ،دست برنمیدارد میبیند هرگز
خالی از عیب نیست .یا گوشش عیب دارد ،یا چشمش درد میگیرد .امروز
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به یک مرض مبتال میشود فردا یک صدمه به او میرسد معذلک باز آرام
نمیگیرد و دست از ادعا برنمیدارد.
باری ،چون چنین مقدر شده بود خداوند عالم جلشأنه چنین مقدر کرده
است که در هر عصری یک عقل در این جهان باشد و عقلی معلم این جاهالن
باشد که اگر آن عقل را از میان مردم بردارند ،بقیه مردم همه جاهالنند و
چون جاهلند خلقشان بیمصرف میشود و چون خلقشان بیمصرف شد ،خدا
این خلق را مهلت نمیدهد و همه را هالک میکند و آن عقلی که در هر
عصری باید باشد ،آن حجت خداست در روی زمین که عقل اوست .و
عرض کردم که امروز حجت عقل است هرکه را عقل تصدیق کرد تصدیق
کن و هرکه را عقل تکذیب کرد تکذیب کن و این عقل را خدا در وجود
انبیا کامل کرده و ایشان را نمایش و شهاده عقل قرار داده .آن نبی عقلی
است ناطق در میان مردم دارد راه میرود .این را بدان که زمین برقرار نخواهد
بود مگراینکه حجت خدا دائم باشد .این زمین اگر حجتی در او نباشد لو
خلیت لقلبت زیر و رو خواهد شد اگر حجت نباشد مردم به آن قاعدهای که
برای آن خلق شدهاند نمیرسند و خلقشان بیمصرف میشود و چون خلقشان
بیمصرف شد هالک خواهند شد .این خلق را برای عذرهپختن خلق نکرده،
پس به این جهت در هر عصری حجتی از حجتهای خدا باید در روی زمین
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باشد .پس از حکمت بالغه خود این بود که اول از بنیآدم حضرت آدم را
بیافریند .او است اول عقلی که در روی زمین پیدا شد .اول عقل را آفرید بعد
جهال را از نور عقل آفرید .از این جهت عقل مقدم بر جهل شد و حجت بر
جهل شد .زیرا که خدا راضی نمیشود عقل را از میانه ببرد و مردم جاهل
بمانند .پس درست شد که حجت پیش از خلق بود و با خلق بود و هست و
بعد از خلق خواهد بود و خدا رفع حجت از زمین نمیکند.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه نوزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
دیروز عرض کردم که خداوند عالم جلشأنه اول مخلوقی که آفرید عقل بود
و چون او را آفرید بهاو فرمود رو بهمن کن ،رو کرد بهخداوند عالم .و فرمود
بهاو که پشت بهمن کن ،پشت کرد بهخداوند عالم .خداوند از او راضی شد
و او را پسندید .و اما چون جهل را خلق کرد بهاو گفت پشت کن بهمن،
پشت کرد و گفت رو کن بهمن ،رو نکرد .خداوند بر او خشمناک شد و او
را در نهایت دوری از خود خلق کرد .و اما عقل را در دار قرب خود منزل
داد .معنی این کالم را آیا فهمیدید یا نفهمیدید؟ چون قدری مشکل است
آنرا شرح کنم.
اما خداوند عالم عقل را که آفرید فرمود بهمن پشت کن ،یعنی برو ای عقل
از نزد من و از جوار قرب من برو بهنهایت دوری .گفت سمعا و طاعه .از
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عالم اول آمد بهعالم دویم و از عالم دویم آمد بهعالم سیوم و همچنین عالم
بهعالم فرود آمد تا بهاین دار دنیا .رسید بهعرش از عرش آمد به کرسی ،از
کرسی آمد بهآسمانها و از آسمانها به چهار عنصر .در چهار عنصر منتهای
سیر او به این خاک بود .در هر عالمی که این عقل میآمد نور او ضعیفتر
میشد ،لطافتش کمتر میشد ،وجودش کثیفتر میشد ،حیاتش ضعیفتر
میشد .به اینطور آمد تا به این خاک رسید .در این خاک حیات او و علم و
قوت و قدرت او بکله کم شد .و این خاک خاکی است که میبینید ،ببینید
چقدر حیات در خاک ضعیف است که گویا هیچ حیات ندارد .لکن دارد نه
اینکه هیچ حیات نداشته باشد .جمیع این جماداتی که شما میبینید حیات
دارند ،این گیاههایی که شما میبینید حیات دارند ،این حیواناتی که شما
میبینید شعور دارند این است که خداوند میفرماید و ان من شیء اال یسبح
بحمده ولکن التفقهون تسبیحهم میفرماید هیچ چیز در ملک خدا نیست
مگر آنکه تسبیح خدا میکند ،ذکر خدا میکند ولکن شما تسبیح آنها را
نمیفهمید .و همه در و دیوار و آسمان و زمین به تسبیح خداوند لب
گشودهاند و همه عبادت میکنند خدا را .این است که میفرماید والطیر
صافات و یقبضن مایمسکهن اال الرحمن میفرماید کل قد علم صلوته و
تسبیحه جمیع موجودات دانستهاند نماز خود را و دانستهاند تسبیح خود را.
پس تسبیح دانستن و نماز دانستن با بیشعوری درست نمیآید .جمیع در و
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دیوار و کوه و دشت و بر و بحر و جماد و نبات و حیوان ،جمیعا جان دارند
و جمیعا بنده خدایند و بر جمیع اینها پیغمبران مبعوث شدهاند و اینها را
دعوت به سوی حق کردهاند .هرچیز ایمان آورده طیب و طاهر شده و هرچه
ایمان نیاورده نجس و خبیث شده .اگر کسی این معنی را فهمید ،معنی
احادیث متواتره را خواهد فهمید که وارد شده که خداوند عرض والیت ما
را بر همه چیز کرد ،هرچه قبول کرد مومن و طیب و طاهر شد و هرچه قبول
نکرد کافر و رجس و نجس شد .خدا میفرماید انا عرضنا االمانه علی
السموات و االرض و الجبال فابین انیحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان
انه کان ظلوما جهوال .ما امانت را که والیت است عرضه کردیم بر آسمانها
و زمین و کوهها ،پس اباکردند از حمل آن و ترسیدند و انسان حمل آن امانت
کرد .مقصود این بود که آسمانها و زمینها و کوهها شعور دارند .اگر شعور
نداشتند چگونه بر آنها عرضه میشد و چگونه میترسیدند از قبول آن؟ معلوم
است جمیع سنگ و کلوخی که هست ،جمیعا حیات دارند و جمیعا شعور
دارند .نهایت حیات ایشان در نهایت ضعف است ،شعور ایشان ضعیف است.
مثل انسان شعور ندارند و گیاهها مثل حیوانات شعور ندارند و جمادات مثل
گیاهها شعور ندارند .هریکی در درجه خود به قدر قابلیت خود حیاتی و
شعوری دارد .پس چون هر چیزی شعوری دارد ،هرچیزی هم تکلیفی دارد
و تکلیف را باید پیغمبران برسانند .پس برای هر چیزی پیغمبری مبعوث شده
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و به زبان آن چیز ،آن چیز را دعوت کرده و تکلیفات هر چیزی را به او
رسانیده .نهایت نمیتوان گفت تکلیف جماد مثل تکلیف انسان است .دریا
تکلیف ندارد روزه بگیرد ،نماز بکند ،هیچ واجب نکرده .بلکه هر چیزی
تکلیفش مناسب خود آن چیز و به قدر قابلیت خود آن چیز است .الیکلف
اهلل نفسا اال وسعها خدا تکلیف نمیکند به هیچ نفسی مگر آنچه را که وسعت
دارد .الیکلف اهلل نفسا اال مااتیها تکلیف نکرده مگر به قدر قابلیت و آنچه
از عقل و شعور به او داده .این است که خدا به عقل فرمود من به تو امر
میکنم ،من تو را نهی میکنم ،به تو ثواب میدهم ،تو را عقاب میکنم .پس
چون آن عقل در جمیع عالم و در هر چیزی آمد تا به این خاک رسید ،در
جمیع این عالمها عقل مکلف بود و امر و نهی خداوند به او رسیده بود لکن
در هر عالمی به طور خود او و مناسب اندازه او آفرید .پس چقدر آسان شد
برای شما معنی آن احادیثی که میفرماید عرض والیت ایشان را بر هر چیز
کردهاند ،هر حیوانی قبول کرد طیب و طاهر و حالل شد و هرچه قبول نکرد،
حرام و نجس و زهردار شد و اذیتکننده شد و مسخ شد .همچنین هر گیاهی
که والیت ایشان را قبول کرد شیرین و شفا شد و هر گیاهی که قبول نکرد،
تلخ و زهردار و مضر شد .همچنین هر زمینی که والیت ایشان را قبول کرد
شیرین شد و قابل زراعت شد و محل گل و الله شد و هر زمینی که قبول
نکرد شورهزار شد ،کوههای آتشفشان و چاههای گوگرد و امثال اینها شد.
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هر سنگی که والیت ایشان را قبول کرد معدنی شریف و عزیز شد و هر
سنگی که قبول نکرد خبیث و کثیف شد .و همچنین جمیع ذرات کاینات
به اینطورند لکن مردم نمیدانند در کجا عرض والیت شده و چگونه عرض
والیت شده لکن اگر بدانند که محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین
اصل هر خیری هستند و اصل هر نوری و اصل هر کمالی هستند ،و چون
جمیع عالم از نور ایشان خلق شده هر خیری در هر چیزی که هست ،در هر
چیزی که نوری هست ،در هر چیزی که کمالی هست ،فاضل کمال
آلمحمد و خیر آلمحمد و نور آلمحمد است صلواتاهلل و سالمه علیهم
اجمعین .و چون اعدای ایشان اصل هر نقصی و هر شری و هر مضرتی و هر
خیانتی هستند ،پس در هر جایی شری ،نقصی ،ضرری ،خیانتی پیدا شده همه
از ظل اعدا است .و تا کسی رو به آفتاب نکرده باشد نورانی نمیشود و تا
کسی پشت به آفتاب نکرده باشد ظلمانی نمیشود .پس اهل شر پشت
کردهاند به آلمحمد علیهم السالم پس قبول والیت اعدا کردهاند و چون
پشت کردهاند به آلمحمد گفتهاند ما روگردانیم از شما و شما را
نمیخواهیم .و چون رو کردهاند به اعداء آلمحمد گفتهاند ما خواهانیم شما
را و شما را میخواهیم .چنانکه مومنان که روکردهاند به محمد وآلمحمد
علیهم السالم گفتهاند ما شما را خواهانیم و پشت کردهایم به ماسوی .چون
پشت به ماسوی کردهاند ،به همین پشت کردن خود گفتهاند ما اعراض از
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غیر آلمحمد کردهایم و بری هستیم از هر مطاعی غیر آلمحمد علیهم السالم
و چون رو به آلمحمد کردهاند گفتهاند ما موالی آلمحمدیم علیهم السالم
از اینجهت شدهاند اهل الاله اال اهلل .پس به پشت کردن به ماسوی ،الاله
گفتهاند و به رو کردن به محمد وآلمحمد علیهم السالم اال اهلل گفتهاند .و
اما آنهایی که برخالف ایشان هستند ،انکار توحید کردهاند به پشت کردن به
ایشان ،و اثبات بتان و خالقان و خدایان برای خود کردهاند به رو کردن به
اعدا .پس از این است که آنها منکر الاله اال اهللاند و اهل ایمان نیستند .اما
آنانی که رو به محمد و آلمحمد کردهاند اهل الاله اال اهللاند و اهل محمد
رسول اهللاند و اهل علی و آله اولیاءاهللاند و اهل اوالی من واالهم و اعادی
من عاداهماند ،پس مومنند به خداوند عالم .پس هر خیری و طیبی مومن
است به خداوند عالم چنانکه هر خبیثی و شریری کافر است به خداوند عالم.
برویم بر سر مطلب ،پس عقل آمد تا به این خاک و به نهایت دوری رسید.
خداوند به او فرمود بیا به سوی من و رو کن به سوی من ،بناکرد حرکت
کردن و از این خاک سر بیرون آوردن .و به قوت جذب این کالم و حرارت
این فرمان ،عقل قوتی گرفت و حرارتی در او پیدا شد و به واسطه کمال این
فرمان ،در عقل کمالی پیدا شد و آنافآنا بر کمال عقل افزود و رو به خدا
کرد و قدم به قدم بنای سلوک گذارد .پس در اول سلوک سر از خاک بیرون
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آورد و نباتی شد و در نبات حسی و حرکتی زیاده بروز نکرد .باز خدا
فرمایشش متصل بود که بیا به سوی من .از عرصه گیاهها باال آمد تا به عرصه
حیوانات رسید .در آن عرصه حس و حرکت از او بروز کرد و کمال او افزود
و از او حیات بیشتر بروز کرد .باز فرمایش خدا متصل بود که از عرصه
حیوانات بیا باالتر ،باالتر آمد و رسید به رتبه انسانی .انسان را ببین چگونه از
او آثار عقل بروز میکند و چه صنعتها از او ظاهر میشود و حس و اراده و
حرکت ببین چگونه در او ظاهر شده! و جمیع این صنعتهای عجیب و
علمهای غریب همه به جهت آن عقل است که در رتبه انسانی پیدا شد .ببین
عقل چه جوهری بوده ،چقدر احاطه به حقیقت چیزها پیدا کرده ،باوجودی
که در رتبه انسانیت که هنوز درست پاک از آالیشها نشده اینقدر در او بروز
کرده .باز فرمایش خدا متصل بود و عقل را خطاب کرد که بیا باال و از رتبه
انسانی پا باالتر بگذار ،باالتر گذارد و به رتبه انبیا رسید و در رتبه انبیا از او
کماالت عجیب و معجزات غریب و علمهای بینهایت و قدرتهای نافذه و
کامله از او بروز کرد و این آثار عجیب که از پیغمبران بروز کرد ،احاطه به
حالل و حرام ،احاطه به احکام ،علم به فساد و صالح چیزها ،همه در رتبه
پیغمبران از آن عقل بروز کرد .ببین در آن رتبه باال چه میدانست و چه بوده
که در رتبه پیغمبران که هنوز پاک نشده بود از آالیشها و ترکاولی از پیغمبران
بروز میکرد ،ببین چه چیزها بروز کرد! از همان عقل ،ید بیضاء بروز کرد،
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همان عقل عصا را انداخت اژدها شد ،همان عقل دریا را شکافت ،از همان
عقل آیات و معجزات و خارق عادات بروز کرد ،جمیع آثار انبیا همه از عقل
بروز کرد .و چنین است در رتبه انسانی ،اگر انسان هم پاک کند خود را،
هرچه پاکتر شود آثار عجیبتر و غریبتر میشود و همه آنها آثار عقل است.
آیا نشنیدهاید در بزرگان مومنین چه آثار عجیب و غریب از این عقل بروز
میکند؟ چه کرامتها که از این عقل بروز میکند! و این وقتی است که مومن
نفس خود را از آالیشها پاک کرده باشد ،خود را طیب و طاهر کرده باشد به
واسطه مناسبت طیبین طاهرین تزکیه نفس کرده باشد تااینکه خود را ملحق
کرده باشد به ائمه طاهرین چنانکه فرمودند انما صار سلمان من العلماء النه
رجل منا اهلالبیت سلمان از علما شد بجهت آنکه مردی از ما اهلبیت بود.
آیا هیچ میدانی این که میفرماید سلمان از علما شد یعنی چه؟ در حدیث
دیگر میفرماید نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون ماییم علما و شیعیان ما
شاگردان مایند .پس معنی علمایی که آلمحمد علیهم السالم بفرمایند یعنی
حجتهای خدایند ،فرستادگان خدایند و حجتها از جانب خدا بر خلقند .ایشان
عالم را چنین کسی میگویند و سایر شیعیان را شاگردان ایشان میگویند.
پس جمیع علمای شیعه که هستند ،همه شاگردانند برای آلمحمد ،جمیعا
طفل ابجدخوانند در نزد ایشان و جمیع علم کاینات در نزد ایشان است.
چنانکه فرمودند اگر بخواهم یک بار شتر از تفسیر باء بسماهلل بار کنم،
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میتوانم .این به جهت این است که علم کاینات و علم اولین و آخرین در
قرآن است و علم قرآن جمیعا در سوره حمد است و حمد در بسمله است و
آنچه در بسمله است در باء بسمله است .حاال اگر بخواهند علم کاینات را
و علم اولین و آخرین را از تفسیر باء بسماهلل بگویند ،میتوانند و ایشانند آن
نقطه باء بسماهلل .پس همهکس طفل ابجدخوان است در نزد ایشان .پس
علمایی که ایشان میفرمایند امری عظیم است و رتبهای جسیم است و این
امر دخلی به این شوخیها و بازیها و ادعاها ندارد .پس اینکه میفرماید سلمان
مردی است از علما ،یعنی حجت خداست بر جمیع خلق جن و انس .فرمودند
در حدیثی که سلمان باب اهلل فی االرض است .در حدیثی دیگر فرمودند
سلمان کان محدثا مالئکه با سلمان حدیث میگفتند ،برای او علم ماالیعلم
را میآوردند .کدام فضل برای سلمان باالتر از اینکه محدث باشد به امام
خود؟! محدث یعنی چه؟ پیغمبر و امام باالی منبر هم که حدیث میگفتند
جمیع نواصب میشنیدند ،این آن محدث نیست .آن محدثی است که امام از
آن اسرار نبوت ،اسرار امامت و والیت هرکس الیق آنها باشد به او بگوید و
آن گفتن دخلی به گفتن زبانی ندارد و آن گفتن چنین است که اگر من جامه
سرخی به تو بنمایانم ،به همین نمودن گفتهام این جامه سرخ است .همینطور
امام به سلمان مینمودند آنچه را که میخواستند سلمان بداند .فرمودند سلمان
علم علم االولین و االخرین در حدیث دیگر فرمودند سلمان بحر الینزف
صفحه | 479

سلمان دریایی است که آب علم آن کشیده نمیشود ،آب دریای او به این
چیزها تمام نمیشود ،نمیتوان این آب را از این دریا کشید .باری ،فرمودند
سلمان صار من العلماء النه رجل منا اهلالبیت سلمان از علما شد به جهت
آنکه مردی بود از اهلبیت .یعنی ملحق بود سلمان به حجتهای خدا ،به اینکه
اگر حجتهای خدا را نداکنند در روز قیامت ،سلمان در جرگه ایشان میآید.
زیرا که منا است .منا که شد پس اگر گفتند یا اهلالبیت ،از جمله
لبیکگویان یکی سلمان خواهد بود و اجابت میکند دعوت داعی را به
جهت آنکه از آنهاست.
پس بسا آنکه در این زمان هم در میان شیعیان پیدا شود کسی که ظهور عقل
و کمال عقل او به جایی رسیده باشد که موید باشد به روحالقدس ،ایمن
باشد از نجوای شیطان .هرکس قلب او ایمن شد از نجوای شیطان ،موید به
روحالقدس که حجت خداست میشود .دیگر هرچه از نجوای شیطان
ایمنتر باشد و به روحالقدس بیشتر تأیید شده باشد ،کاملتر خواهد بود
تااینکه آنقدر موید میشود که از اهلبیت میشود .و سلمان چون از اهلبیت
است ،قلب او قلب اهلبیت است ،روح او روح اهلبیت است .پس باب اهلل
فی االرض است .پس سلمان خیر من جبرئیل است چنانکه فرمودند .پس
سلمان خیر من لقمان است چنانکه فرمودند .پس از این جهت آثار عجیبه از
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او بروز میکرد چنانکه نظرم میآید حدیثی که روزی ابوذر نشسته بود
خدمت سلمان و سلمان دیگی بارگذارده بود .ناگاه دیگ افتاد و سرنگون
شد .سلمان دیگ را برداشت و باز روی اجاق گذارد ،ابوذر نگاه کرد دید
ابدا نریخت ،وحشت کرد .اینگونه آثار نیست مگر از کمال عقل ،در
هرکسی که عقل کاملتر شد ،به قدری که عقل در کسی کامل شده باشد
همانقدر خدا او را برتری میدهد و او را حجت میکند .از این جهت مومنان
بر دو قسمند؛ عقال و جهال .عقال حجتهای خدایند بر جهال و بر جهال
اطاعت عقال واجب و الزم است و اگر جهال اطاعت عقال نکنند بر جهل
میمانند و چون بر جهل بمانند نه خدا میشناسند ،نه پیغمبر میشناسند ،نه
امام میشناسند .پس بر زمره جهال اطاعت عقال واجب شده .و خدا به عقال
حجت میکند بر جهال ،و عقال را خدا حجت بر جهال قرار داده .چون
تشنگان آفریده آب آفریده ،چون سردی آفریده برای رفع آن آتش آفریده،
چون گرسنگی آفریده نان آفریده ،چون جهال آفریده عقال آفریده که آن عقال
جهال را هدایت کنند و بکشانند به سوی مبدء خود .حاال اگر اطاعت کردند
به ایشان میرسد آنچه به عقال میرسد ،هرگاه اطاعت عقال نکردند نمیرسد
مددها و فیضها به ایشان .از این جهت عالم میآید در روز قیامت و بر سر او
تاجی است از نور که انوار او ساطع است در اطراف محشر .هرکس در دار
دنیا از علم او منتفع شده ،در روز قیامت به نور او متشبث میشود و چون او
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را به بهشت ببرند ،جمیع آنانی که متمسک به علم او شدهاند در دنیا ،در آنجا
متمسک به نور او خواهند شد .چنانکه در اینجا آن عاقل رئیس جاهل است،
در قیامت هم عاقل رئیس جاهل است .در اینجا این تابع او است ،در آنجا
هم آن تابع او است .پس آن عاقل را که به سوی جنت میکشند ،جمیع اینها
که به او هدایت جستهاند و اتباع اویند ،بهمراه اویند .باری ،مقصود این بود
که عقال حجت خدایند بر جهال.
برویم بر سر سخن ،سخن این بود که عقل در رتبه پیغمبران که آمد در آنجا
صاحب معجزات شد ،در آنجا مطلع بر حقایق اشیا شد .به این عقل کشف
شد برای پیغمبران جمیع حقایق در آنجا .باز ندای «اقبال کن» و «بهسوی
من باال بیا» برای عقل میآمد و این ندا متصل بود .از رتبه پیغمبران باز عقل
صعود کرد رسید به محمد وآلمحمد صلواتاهلل علیهم که منزل اول او بود.
در آنجا خالص و صافی شد از جمیع شوائب مادون .این است که خدا فرمود
کما بدأکم تعودون چنانکه خدا ابتدای خلق شما کرده ،در همانجا عود
خواهید کرد .پس عود کرد عقل و به سرمنزل اول خود برگشت و در پیش
محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین عقل از جمیع شوائب جهل بری
شده و به هیچوجه جهل در او راه نداشت .برای او حیاتی جاویدان پیدا شد،
قدرتی بینهایت پیدا شد ،احاطه به ماکان و مایکون از برای او پیدا شد العقل
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جوهر دراک محیط باالشیاء من جمیع جهاتها عالم بالشیء قبل کونه
میفرماید عقل جوهری است صرف ادراک ،دراک است ،محیط است به
جمیع چیزها از جمیع اطراف نه از یکطرف .به کمیت چیزها احاطه دارد،
به کیفیت چیزها احاطه دارد ،به اصل چیزها احاطه دارد ،به فرع چیزها
احاطه دارد ،به ذات چیزها احاطه دارد ،به صفات چیزها احاطه دارد از
جمیعجهات هر چیزی را میداند .عقل عالم است به چیزها پیش از آنی که
ایجاد شوند .پس در رتبه محمد وآلمحمد علیهم السالم آن عقل به حد
کمال رسید و در آنجا صافی و خالص شد ،در آنجاست که حضرت امیر
میفرماید انا الواقف علی الطتنجبین ،انا الناظر فی المشرقین والمغربین
آنجاست که میفرماید نحن ناشئه القطب و اعالم الفلک آنجاست که
میفرماید العقل وسط الکل پس پیغمبر و اهلبیت پیغمبر در جایی ایستادهاند
که نظر میکنند به مشرق ،نظر میکنند به مغرب ،نظر میکنند به شمال ،نظر
میکنند به جنوب ،نظر میکنند به دنیا ،نظر میکنند به آخرت ،نظر میکنند
به هزارهزار عالم و حقایق چیزها را میدانند و میبینند .این است که حضرت
امیر میفرماید و یحتمل معنی فرمایش او باشد که علمت ماکان و مایکون
علم مشاهده و عیان ال علم اخبار و اذعان یعنی من جمیع ماکان و مایکون
را دانستم و همه اینها علم احاطه و معاینه بود نه اینکه علم اخبار و اذعان بود
که دیگری اینها را به من گفته باشد .پس ایشان دانا شدند به کل خلق ،نگاه
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میکنند به این دیوار ،مغز دیوار را میبینند و از اندرون دیوار مطلع میشوند
و میدانند .نگاه میکنند به زمین ،پرده روی زمین را میبینند ،پرده زیرش را
میبینند و پرده زیریش را همه را میبینند .نظر میکنند به دنیا ،پرده ظاهر او
را میبینند ،پرده غیب او را میبینند تا هزار هزار عالم همه را عالنیه میبینند.
زیرا که عقل در آنجا صرف و خالص شده از جمیع شائبهها ،در آنجا پاک
شده ،این است که فرمودند روحالقدس الیسهو و الیلهو و الیغفل و الینام
روحالقدس سهو نمیکند و روحالقدس همین عقل ایشان است که سهو
نمیکند و خطا نمیکند ،فراموشی از برای او نیست .میبیند هر چیزی را
پیش از آن چیز .فرمودند برای ما عمودی است از نور ،در احادیث متواتره
فرمودهاند همینکه امام صلواتاهلل علیه به دنیا میآید ،خداوند عالم برای او
عمودی بلند میکند از زمین تا آسمان و از پیش قلب او تا پیش خدا ،هرچه
میخواهد بگوید از آن سر عمود خبر میرسد و خوردهخورده میآید به گوش
امام میرسد .در آن عمود میبیند اعمال خالیق را و جمیع چیزها را ،جمیع
آنچه در مشرق و مغرب واقع میشود عکس آن در آن عمود میافتد .و این
عمود نه در بیرون وجود امام است ،بلکه آن عمود از اندرون قلب امام مرتفع
است و بلند شده است و از پیش قلب او کشیده شده است تا پیش خدا و در
جمیع فکر او و خیال او و علم او ،آن عمود کشیده است تا به مبدء اول ،و
این همان روحالقدس است .آنچه خدا بخواهد به او بگوید ،به واسطه
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روحالقدس میگوید .هرچه را از امام سوال میکنند نظر میکند به
روحالقدس و روحالقدس تأیید میکند او را مثل اینکه امام از روحالقدس
میپرسد و روحالقدس حقیقت را عرض میکند .مثل این را اگر بخواهی
عرض کنم ،آنچه که از تو بپرسند تو رجوع به قلب خود میکنی ،تو از دلت
تعلیم میگیری ،از کسی دیگر تعلیم نمیگیری لکن نگاه میکنی قلب تو در
این مسأله چه حکم میکند ،رضای تو در این مسأله چیست .پس ایشان
رجوع میکنند به قلب خود ،رجوع میکنند به عقل خود ،رجوع میکنند به
روحالقدس یعنی به عقل خود و میفهمند که رضای خدا در این چیست .این
است معنی آنکه از روحالقدس میپرسند .و روحالقدس لب از لب برنمیدارد
مگر به امر خدا ،تکلم نمیکند مگر به اذن خدا الیسبقونه بالقول و هم بامره
یعملون سبقت نمیگیرد روحالقدس در گفتار بر خدا .پس خدا به پیغمبر
خود و امام میگوید از لبهای روحالقدس و از زبان روحالقدس .پس خدا
تکلم میکند با او .این است که روزی حضرت پیغمبر با حضرت امیر نجوای
طوالنی کرد .منافقان گفتند محمد چقدر نجوی با علی میکند! پیغمبر
ملتفت شد ،به آنها فرمود من با علی نجوی نمیکردم ،خدا با علی نجوی
میکرد .و چون خدا میخواهد با علی نجوی کند ،آیا نه این است که از لب
پیغمبر نجوی خواهد کرد؟ کدام سبب تکلم مناسبتر به عرصه ربوبیت از
لب و دهان پیغمبر؟ پس به همین قاعده اگر امام با سلمان حدیثی بفرماید،
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خدا با سلمان حدیث کرده .هیچ مرتبه جبرئیل نازل نشد بر پیغمبر صلی اهلل
علیه و آله مگر آنکه سالم مخصوص از جانب ربالعزه برای سلمان میآورد
بهجهت آنکه محدث بود .پس هر وقت پیغمبر با حضرت امیر سخن
میگفت ،خدا با حضرت امیر سخن گفته بود و هرکس روحالقدس با او
سخن میگوید ،خدا با او سخن گفته است .و این روحالقدس ملکی است
از روحانیین از یمین عرش .روحالقدس خلقی است اعظم از جبرئیل ،اعظم
از میکائیل ،و جمیع مالئکه رحمان در تحت روحالقدسند و جمیعا فرمانبر
اویند .از این جهت خدا او را استثنا کرده از مالئکه و فرموده تنزل المالئکه
و الروح و او را جدا از مالئکه شمرده .جمیع مالئکه رحمان همگی
مالئکهاند و روحالقدس را استثنا کرده و بیرون کرده زیرا که اوست سرهنگ
خیل مالئکه و اوست سردار کل مالئکه .جمیع مالئکه باید به امر و نهی
روحالقدس حرکت کنند .یک ملک در ملک خدا یافت نمیشود که قدم از
قدم بردارد مگر رخصتی و اذنی از روحالقدس باید بگیرد .و اگر این
روحالقدس مشغول به جهتی شد از جهتی دیگر بازنمیماند و از جمیع اطراف
کار میکند .آفتاب اگر مشرق را نورانی کرد مانعی از نورانی کردن جانب
مغرب ندارد .اگر جنوب را نورانی کرد مانعی از نورانی کردن شمال ندارد.
اگر نور آفتاب سرتاپا نور است ،پس در مشرق و مغرب و جنوب و شمال
همه جا هست و گواه است بر کل .همچنین است روحالقدس چون سرتاپا
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علم است ،سرتاپا حیات است و شعور است ،از جمیع ملک خدا و از جمیع
هزار هزار عالم در یکآن مطلع میشود و همه عالمها را در یک آن سیر
میکند.
حاال بعد از آنی که روحالقدس را فیالجمله به قدر وسعت امروز شناختی
عرض میکنم که امام میفرماید ان روحالقدس فی جنانالصاقوره ذاق من
حدائقناالباکوره روحالقدس در آن جنان اعالیی که ما داریم ،آن میوه نوباوه
وجود را از باغهای ما چیده .نوباوه وجود را ،اول او خورده و از باغهای
عطای ما که به ید رحمان غرس شده است و اشجار آن جنت را خداوند به
دست قدرت خود نشانیده ،روحالقدس از آن باغستان ما نوباوه هستی را
خورده .پس روحالقدس خادمی است از خدام آلمحمد  :و الزال مشغول
است به خدمتگزاری ایشان .اگر عالمی ملتفت شده باشد و بگوید پس
چگونه معنی میکنی آنچه را که در احادیث هست که ائمه موید به
روحالقدسند ،ایدهم بروح منه در قرآن است و روحالقدس عرضه میکرد بر
ایشان و تعلیم ائمه میکرد ،آنچه را که نمیدانستند به ایشان یاد میداد اینها
در احادیث هست و تو میگویی روحالقدس خادم آلمحمد است  :جمع
مابین اینها چگونه میشود؟ از برای جواب این مسأله مثلی عرض کنم .آیا
تو میبینی چیزی را مگر به چشم خود؛ نمیبینی چیزی را مگر به چشم خود
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ولکن آیا تو کاملتری یا چشم تو؟ آیا تو موالی چشمی یا چشم موالی تو
است؟ تو صاحب چشم هستی یا چشم صاحب تو است؟ شکی در این نیست
که تو صاحب و موالی چشمی؛ و چشم ،بنده تو است و تو مطلع بر چشم
میشوی ولکن اگر چشم به دل تو عرضه نکند که در این بیرون جامه سرخی
است ،دل تو بیآنکه چشم بر آن عرضه کند آگاهی ندارد .یا اگر چشم تو به
دل تو خبر ندهد که شب شد ،دل خبر ندارد .و بعد از آنی که خبر داد میداند
و با وجود این ،چشم مطیع فرمان تو است و چشم تو خادمی از تو است و
هیچ شک در این نیست .لکن باوجودی که خادم تو است ببین تا نگوید روز
شد و فجر طالع شد ،تو خودت این مسأله را نمیدانی .همچنین است
روحالقدس نسبت بهایشان ،خادم ایشان است ،بنده فرمان ایشان است .ببین
چشم تو بنده تو است ،او را از این راه میگردانی ،از آن راه میگردانی،
میپوشانی ،میگشایی .پس چشم تو بنده تو است ولکن تا عرضه نکند بر
تو ،تو مطلع نمیشوی .همچنین روحالقدس بنده فرمان آلمحمد است ،بلکه
علم روحالقدس و حیات روحالقدس به آلمحمد است صلواتاهلل و سالمه
علیهم اجمعین .اگر ایشان مدد به روحالقدس ندهند و فیضبخشی به
روحالقدس نکنند ،حیات به روحالقدس نبخشند ،روحالقدس حیات و قوت
و قدرت و حرکت و شعور ندارد .بگو ببینم اگر قلب تو و جان تو حیات به
چشم تو نبخشد ،آیا چشم تو زنده است؟ حاشا .اگر قلب تو و جان تو قوت
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و قدرت به چشم تو ندهد ،آیا حیاتی دارد؟ اگر حیاتی دارد پس چرا مردگان
نمیبینند؟ به جهت این است که مردگان را جانی که جانبخش چشمشان
باشد نیست ،از این جهت چشمشان بیشعور میماند .اما زنده چون جانی
جانبخش دارد ،چشم او حس و حرکت دارد .پس بینایی چشم به واسطه
دل است ،حرکت چشم به واسطه دل است .همچنین روحالقدس و فهم
روحالقدس و حیات روحالقدس و حس و حرکت روحالقدس به واسطه
محمد و آلمحمد است صلواتاهلل علیهم اجمعین ولکن تا روحالقدس به
ایشان عرضه نمیکرد ،ایشان در این عالم مطلع نمیشدند و آن مسأله
بخصوص را نمیدانستند .و به اقسام مختلف بر ایشان عرضه میکرد .گاهی
در گوش ایشان صدایی میشد ،گاهی در دل ایشان چیزی میافتاد ،گاهی به
چشم ایشان چیزی میآمد که حقیقت مسأله را میدیدند ،گاهی به فکرشان
میآمد ،گاهی به خیالشان میآمد ،گاهی به حدسشان میآمد ،گاهی به
حواس ظاهرشان میآمد ،گاهی چیزی به ذائقهشان میآمد .این مسأله که
فالن میوه در دنیا چه طعم دارد ،در ذائقه این مسأله را میفهمد .این مسأله
که فالن صدا چطور است ،در گوش خود این مسأله را میفهمد .اینها همه
به تأیید روحالقدس بود و روحالقدس خادمی است از خدام آلمحمد که گام
از گام برنمیدارد مگر به اذن ایشان .حرکت جان او در تن او نیست مگر به
فیض محمد وآلمحمد علیهم السالم ولکن در خدمت پیغمبر و آل او
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صلواتاهلل علیهم روحالقدس خالص است در خدمت ایشان .هیچ چیز روی
ایشان را نگرفته ،علم و حیات و قوت و قدرت و کماالت خود را در آنجا
پنهان نکرده .و اما در رتبه پیغمبران به قدر ترک اوالیی که از ایشان سرمیزد،
نقصان در روحالقدس ایشان پیدا میشد و این نقصان از روحالقدس نیست.
اگر آفتاب جهانتاب در آسمان چهارم باشد و تو در روی زمین آئینه صافی
گذارده باشی ،آن آئینه آفتاب را صافی مینماید و اگر اندک کدورتی در آئینه
پیدا شود ،نور آفتاب را پنهان میکند به کدورت آئینه .روی قرص خورشید
در آسمان منقصتی پیدانکرده و نمیکند ولکن جلوه او در آئینه ناقص شده
است .حاال چون پیغمبران نفس خود را و قلب خود را آلوده کردند به یکپاره
ترک اوالیی ،در دل ایشان حجابی پیدا شد که نور روحالقدس به آن پاکی و
صافی که در آینه ائمه علیهم السالم بود در آنجا جلوه نکرد .بعد از آنجا
تنزل فرمود آمد در رتبه مومنان .در رتبه مومنان هم ترک اوالیی بیشتر از
کامالن بود .دیگر بسا آنکه ارتکاب مکروهی از بعضی مومنان سرمیزند و
ایشان را از آن مقام فرود میآورد .دیگر بسا آنکه معصیتهای صغیره از
ایشان سربزند و فرودتر آورد ،و هکذا به قدر معاصی ،روی روحالقدس را
میگیرند و روی عقل کل را میپوشانند و سایهها و جهلها و مردگیها در
ایشان پیدا میشود .اما کافران بکلی مردهانند و روحاالیمانشان هیچ حیات
ندارد و عقل و شعور در ایشان هیچ بروزی ندارد ،پس آنها هستند مردگان
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اموات غیر احیاء و مایشعرون ایان یبعثون و چنین است دلهای جمیع کافران
و خداوند به واسطه پیغمبران احیا کرده قلب مومنان را استجیبوا هلل و للرسول
اذا دعاکم لمایحییکم پیغمبران آمدهاند که زنده کنند مردگان را ،یعنی آنانی
که در دل ایشان روحالقدس نیست بلکه دلهاشان جمادی شده که ثم قست
قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجاره او اشد قسوه دلهاشان از سنگ سختتر
شده و بکلی عقل از آنها پنهان شده .پس در کفار عقل نیست ولکن در
مومنین به قدر ایمانشان عقل هست .همچنین هرچه فرودتر میآید پیدایی او
کمتر میشود تااینکه در سنگهای پاکیزه به قدر پاکیزگیشان نور روحالقدس
در آنها پیداست .پس اگر چشم بینانی داشته باشی میدانی تأللو الماس ،تأللو
روحالقدس است .برق و صفای الماس از روحالقدس است .اگر بشناسی
میدانی که شفایی که در دواهاست از روحالقدس است ،طعمهایی که در
گیاههاست ،طعم و حالوت روحالقدس است .هیچ حیوانی خوشخلق نشده
مگر آنکه از اخالق روحالقدس در او جلوه کرده و صاحب قوت و قدرت
شده؛ و همچنین هر انسانی .پس مومن موید به روحالقدس است ،هرچه بر
علم حق او و حکمت حق او بیفزاید ،روحالقدس است که در او جلوه کرده
و اگر به منتهای کمال برسد روحالقدس است که دارد راه میرود در میان
مردم .لکن چون در رتبه انسان است بعضی جهلها و نقصها در او پیدا
میشود .و همچنین در پیغمبران روحالقدس است و روحالقدس هستند که
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دارند راه میروند در میان مردم ،ولکن بهقدر ترک اوالیی که میکنند نقصان
در روحالقدس دارند .پس آلمحمد علیهم السالم روحالقدس هستند به طور
حقیقت که در روی زمین راه میروند .این است که حضرت عیسی خبرداده
در انجیل که فارقلیط خواهد آمد ،یعنی روحالقدس خواهد آمد .آن فارقلیطی
که بعد از عیسی آمد کیست به غیر از محمد صلی اهلل علیه و آله ؟ به زبان
دیگر گفت مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد گفت بعد از من احمد
میآید .این همان فارقلیط بود که به زبانی دیگر ادا کرد که رسولی که بعد
از من میآید نامش احمد است .مصدقا لمابین یدیه است این است که پیغمبر
آمد و تصدیق عیسی را کرد .پس عجب مکنید که چنانکه در امت عیسی
روحالقدس بود در این امت نباشد .در امت عیسی روحالقدس بود چنانکه
در انجیل است که عیسی روحاهلل بود ،یعنی روحالقدس در او جلوه کرده
بود و تالمذهای که میگرفت چنانکه دوازده شاگرد از برای خود که
حواریین باشند گرفت ،به همه روحالقدس بخشید و روحالقدس در تن
هریک از آنها قرار گرفته بود .از این جهت آن تالمذه شدند صاحب اسرار،
حواریین شدند صاحب آثار .حاال گمان مکن که نظیر این در این امت
نیست ،نظیرش در این امت هم هست .میفرماید هیچ امامی از ما قائم
نمیشود مگر اینکه دوازده نقیب برای او در عصر او باید باشد و هفتاد نجیب
برای او باید باشد .آن دوازده نقیب که برای هر امامی هستند ،اسباطی هستند
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که در این امت برای آن امام هستند و آنها حواریینی هستند برای او و در آن
حواریین روح را قرار میدهد و ایشان را صاحب اسرار و صاحب آثار میکند
و صاحب حکم در ممالک میکند .پس حکم میکنند به اذن امام بر هرچه
بخواهند ،هرچه را بخواهند به آن چیز بگویند بشو ،میشود .چنانکه در
حدیث قدسی است یاابنآدم انا رب اقول للشیء کن فیکون اطعنی
فیماامرتک اجعلک مثلی تقول للشیء کن فیکون ای پسر آدم من خدایی
هستم که اگر بگویم به چیزی بشو ،میشود .تو هم اطاعت کن مرا در آنچه
تو را به آن امر کردهام تا تو را مثل خود گردانم ،تو هم به هرچه بگویی بشو،
بشود .پس آن حواریین امام تو که در هر عصری هستند ،روحالقدس را امام
در ایشان میگذارد و روحالقدس را چون در نقبا گذارد صاحب احکام
میشوند و چون در نجبا گذارد صاحب علوم و اسرار میشوند .غرض اینکه
روحالقدس در گردش است در مومنان .جمیع مومنینی که عمل صالحی
میکنند ،در آن آنی که آن عمل صالح را میکنند ،در آن آن موید به
روحالقدسند و آن آنی که عمل قبیح و معصیتی میکنند ،روحالقدس در آن
آن از بدن ایشان بیرون میرود و دور میایستد و چون از آن عمل قبیح و از
آن معصیت فارغ شد و توبه کرد روحالقدس عود میکند به بدن آن مومن .و
اگر معصیت کرد و روحالقدس خارج شد از بدن او و این شخص نیت عود
ندارد و توبه نمیکند و عازم است و مصر است ،دائم در معصیت است و
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بهجهت آن اصراری که دارد کبیره میشود ،در این وقت روح عود نمیکند.
لکن تا توبه کرد باز روحالقدس میآید ،این است که فرمودند الیزنی الزانی
و هو مومن و الیسرق السارق و هو مومن زناکننده زنا نمیکند در آن حالی
که مومن است و همچنین دزد دزدی نمیکند در حالی که مومن است و
همچنین از کلیات اخبار آلمحمد علیهم السالم آنچه فهمیدهام این است که
آن کسی که دروغ میگوید در حال ایمان دروغ نمیگوید بجهت اینکه در
آن حال روحاالیمان از بدن او بیرون میرود .آنوقت که کسی را غیبت
میکند ،روحاالیمان در آنوقت بیرون میرود .تهمت که میزند در آن حال
روحاالیمان بیرون میرود .پس وای بر حال کسی که بعد از آنی که
روحالقدس به واسطه معاصی از بدن او بیرون رفت ،دیگر روح فرصت نکند
از شدت معصیت که دومرتبه به او برگردد و خوشا به حال کسی که
روحاالیمان دائم در تن اوست و اگر هم یکوقتی بیرونش کرد ،باز توبه
میکند و او را در تن خود جا میدهد .خوشا به حال کسی که روحاالیمان
دائم در تن او مسکن داشته باشد.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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*«موعظه بیستم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
دیروز کالم منتهی شد به کیفیت خلقت عقل و فرودآمدن عقل تا بهاین دنیا
و از اینجا باالرفتن تا به سرمنزل اصلی خود رسید .به طور اختصار بیان
کردیم ،اگرچه از کالمهای دیروز عوام بهره زیادی نبردند ولکن برای
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خواص بهره زیادی بود و اسرار زیادی در آن کلمات بود .دیگر هرکس
هرچه فهمید ،فهمیده است.
پس چون کیفیت فرود آمدن عقل را دانستید مناسب این است که برای مقدمه
مطلبی که میخواهم عرض کنم ،اول کیفیت خلقت انسان را به طور اختصار
عرض کنم بعد این مقدمه را ،و مثل را که دانستید آسان میشود کیفیت
ترتیب اوضاع عالم .و برای این مقدمه ،مقدمه دیگر چند کلمهای عرض کنم
و آن این است که خدای یگانه با مشیت یگانه خود ،اما خدای یگانه معلوم
است که انما الهکم اله واحد و اما مشیت یگانه به جهت آنکه و ما امرنا اال
واحده مشیت خدا یگانه است به جهت اینکه خدا یگانه است .پس خدای
یگانه با مشیت یگانه خود جمیع خلق را بر یک نسق آفریده ،برای او یک
مشیت است ،یک حکمت است از این جهت فرموده ماتری فی خلق الرحمن
من تفاوت در خلق خدا تفاوت نخواهی یافت .این است که امام علیه السالم
میفرماید قد علم اولواااللباب ان االستدالل علی ما هنالک الیعلم اال بماهیهنا
پی به عالم غیب نمیتوان برد مگر به واسطه عالم ظاهر .این عالم را که
فهمیدی عالم غیب را میفهمی از این جهت خدا میفرماید در قرآن که و
لقد علمتم النشأه االولی فلوال تذکرون دنیا را که دیدید ،چرا متذکر آخرت
نمیشوید؟ آخرت هم بر حسب همین دنیا و مثل همین دنیاست.
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باری ،جمیع خلق خدا مثل همند ،میفرماید ماخلقکم و البعثکم اال کنفس
واحده خلقت جمیع چیزها مثل خلقت یک چیز است .در این دنیا یک نفر
چگونه میآید ،همه همانطور میآیند .در این دنیا یک نفر چطور در رحم
ایجاد میشود ،همه همانطور ایجاد میشوند .کل خلق خدا یکنواختند و به
یک طور آفریده شدهاند .و اگر بفهمی کیفیت خلق انسان را ،خواهی فهمید
کیفیت خلق عالم را .کیفیت خلق انسان به طور اختصار چنین است که اول
نطفه در رحم انسانی قرار میگیرد .بعد از آنی که عقل آمد تا به خاک رسید
و خدا به او خطاب فرمود بیا باال به سوی من ،عقل بناکرد حرکت کردن.
اول که او حرکت کرد ـ چه فایده مطلبها بسیار عظیم و شیرین است و حالی
عوام نمیتوان کرد ،وانگهی که دل ندهند ،وانگهی که سالی یک مرتبه
بشنوند ،چه خواهند فهمید؟! ولکن بحول و قوه خداوند و به برکت امام
زمان علیه السالم امیدوارم که خداوند چیزی چند بر زبانم جاری کند که
نفعی به عوام بدهد و خواص هم بهره ببرند ـ باری ،عقل وقتی به خاک رسید،
خدا او را به سوی خود خواند .و حاال که عرض میکنم حاالت نطفه را
عرض میکنم ،وقتی است که عقل حرکت کرده که به سوی خدا میخواهد
باال رود خوردهخورده عرضها و مرضهای او میخواهد تمام شود و پاک شود
تا به سرمنزل اصلی خود برسد .پس عقل در اول مقام نطفه را دارد و نطفه را
ببین چه عقلی دارد و چه حیاتی دارد! عقل در اندرون نطفه است هنوز بیرون
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نیامده ،حیات در اندرون نطفه است هنوز ظاهر نشده و این نطفه در شکم
مادر ترقی میکند و ایامی چند بر حال نطفه است .بعد علقه میشود ،یعنی
یک تکه خون بسته میشود .بعد از آنی که علقه شد ،رنگ نطفه که سفید
بود از میان رفت ،طبیعت نطفه که طبیعت دوایی بود از میان رفت ،حاالت
نطفه گذشت ،حاالت علقه در میان آمد .رنگ او رنگ خون شد ،حالت او
حالت خون شد ،مزاج او مزاج خون شد ،حالتی دیگر پیدا شد .باز ایامی
چند بر احوال علقه باقی است تااینکه بعد از آن مضغه میشود ،یعنی قطعه
گوشتی میشود .بعد از آنی که به حالت گوشت آمد ،حالت علقه رفت از
برای خود ،مزاج علقه برطرف شد ،رنگش از میان رفت .حالت مضغه و
مزاج و رنگ مضغه آمد ،مزاجی دیگر پیدا کرد .بعد از آن ایامی چند که
گذشت ،استخوان در او پیدا شد و استخوان سخت شد در بدن و حالتی دیگر
پیدا کرد و استخوانها به شکل اعضا شد .برای او دستی جدا شد ،پاها جدا
شد ،سری جدا شد ،بند بندی درست شد ،شکل شکل بدن شد .و این حالت
حالتی است غیر از حالت پارچه گوشت بودن .مزاجی دیگر ،رنگی دیگر،
حالتی دیگر پیدا شد .حاالت مضغه از میان رفت و باطل شد .بعد مدتی چند
بر این احوال باقی ماند تا استخوانها سختتر و شکل او محکمتر شد و
ترکیب بدن در او پیدا شد .بعد از آن خداوند بر او گوشت رویانید و جاهایی
که خالی بود از استخوان ،در آنها گوشت قرار داد و پر کرد ،هیأت او را
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هیأت گوشت و پوست کرد .صورت بدن صورت گوشت و پوست است
که اگر گوشت و پوست را از او بگیرند ،کأنه از هیأت انسانی بیرون میرود.
پس آنجاهایی که خالی بود از گوشت پر کرد و پردهها قرار داد و بر آن
گوشتها پوست پوشانید ،صورت انسانی درست شد .بعد ایامی چند بر این
حالت گذشت تا پوست او محکمتر شد و گوشت او محکمتر شد .هی
خداوند غذا از برای او در آنجا مهیا کرد تااینکه روح در او دمید .همینکه
روح در او پیدا شد ،بنا کرد به حرکت کردن .دستی زد ،پایی زد و آن در
چهارماهگی است که حیات در بدن طفل پیدا میشود و بنای حرکت را
میگذارد .و ایامی چند در شکم مادر باقی میماند تا پوست و گوشت او
سخت شود ،و روح او قوتی بگیرد .بدن او طاقت سرما و گرمای این دنیا را
بیاورد ،چشم او طاقت روشنایی این دنیا را بیاورد ،گوش او طاقت صداهای
این دنیا را بیاورد ،هوش او برای درک این عالم مستعد شود .به این حالت
که شد خداوند مادر او را به هیجان میآورد ،درد را بر او مسلط میکند و
آن طفل را سرنگون میکند به این عالم و میآید به این عالم .و پدر و مادر
متکفل او میشوند و او را در جامهها میپیچند و در اطاق تاریک نگاه
میدارند تا خورده خورده طاقت پیدا میکند .و او را شیر میدهند و ایام شیر
دادن تا دو سال است .و اگر بخواهم حکمت جزئیات تولد و شیردادن و
امثال اینها را عرض کنم ،در آن ایامی چند باید سخن گفت ،لکن به قدر
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حاجت عرض میکنم .پس تا دو سال این طفل را شیر میدهند و
خوردهخورده بصیرت این طفل به عالم زیاد میشود و روشنایی و تاریکی را
از هم تمیز میدهد ،و حال گرسنگی و سیری میفهمد ،درد و آرامی تمیز
میدهد .در حال گرسنگی و درد گریه میکند ،در حال صحت و سیری آرام
میگیرد .خوردهخورده پدر و مادر خود را میشناسد و تا آن اواخر
شیرخوردن ،خوردهخورده به سخن میآید .از دهان او حرفحرف ،حروف
بیرون میآید .چون نمیتواند حروف بسیار بگوید و مخرجهای بسیار ادا
کند ،اغلب کلمات او مکرر است .یک حرف را که یاد گرفت مکرر
میکند .همچنین تا حروف بیشتر یاد میگیرد ،خوردهخورده کلمات یاد
میگیرد و سخن میگوید و همچنین خوردهخورده تااینکه به سن هفت
سالگی میرسد .و از این سن تا سن هفت سالگی او را با مادر او میدارند
به جهت آنکه مزاج مادر مناسب مزاج طفل است و عقل او مناسب عقل طفل
است .پدر نمیتواند طفل را تأدیب کند به جهت آنکه پدر را حرارتی است
که طفل را میسوزاند .پس طفل ،امر و نهی پدر را طاقت نمیآورد و پژمرده
میشود .از این جهت فرمودند با مادر باشد تا اغلب اوقات مسرور باشد ،به
لهو و لعب مشغول باشد ،دم به دم این مادر متوجه او شود و هی این مادر
تری او را ،خشکی او را ،بول و کثافات او را ،همه را متحمل میشود تا به
سن هفت سالگی میرسد آن وقت قابل تأدیب پدر میشود .از پی پدر باید
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راه برود ،پدر او را امر و نهی کند که کجا برو کجا مرو ،بکن ،مکن ،بگو،
مگو .همچنین بخور ،مخور ،هی امر و هی نهی میکند تااینکه خوردهخورده
عقل او زیاد میشود ،ادب او زیادتر میشود تاآنکه قابل تعلیم میشود .برای
او معلمی ضرور میشود ،به مکتبخانهاش میبرند .و چنانکه در حالت تعلیم
دادن تکلم ،اول حروف گفتنی یاد میگرفت ،اینجا هم اول حروف نوشتنی
یاد میگیرد .در نوشتن هم اول حروف یاد او میدهند ،یادش میدهند بگو
الف ب ت ث .معلوم نیست که به کجا بند است ،به جایی بند نیست .بعد
از آن حروف را مرکب میکنند و کلمات یادش میدهند و کلمات را
میشناسد و یادمیگیرد و کمکم میخواند .چون سواد ظاهری پیدا کرد
میبیند آن شخص مکتبی و مالی مکتبی کفایت او را نکرد .چون آن شخص
مالی مکتبی باید اندکی عقلش کمتر باشد تا بتواند متحمل اطفال بشود ،تا
اطفال را بتواند تأدیب کند ،باید حوصله زیادی داشته باشد .بعد از آنی که
این اطفال علمشان و شعورشان زیادتر شد ،مال را تغییر میدهند ،مالی عالمتر
و داناتری از برای او مهیا میکنند تا او را مسائل دین و حالل و حرام بیاموزد
و به او از امور و علوم غریبه تعلیم کند تااینکه میرود به سنی میرسد که
نزدیک بلوغ است .و در آن وقت معرفت او نهایت قوت را پیدا میکند ،آن
وقتها بنا میکنند او را به عمل داشتن .به قول مالها او را تمرین میکنند ،به
نماز میدارند ،به ترک نماز میزنند ،به طهارت و وضو میدارند ،به احکام
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شرعیه میدارند که عمل کند تاآنکه به سن بلوغ برسد و در او ابتدای ظهور
عقل بشود .اینها که تا حاال داشت هوس بود ،فهم نبود ،عقل نبود .چون به
سن بلوغ رسید عقل به او تعلق میگیرد .عقل که آمد مکلف است ایاک آمر
و ایاک انهی همه امر و نهی برای عقل است .عقل که آمد آنوقت او را
مکلف میکنند ،او را بر معاصی حد میزنند ،واجبات شریعت بر او واجب
میشود ،مستحبات شریعت بر او مستحب میشود ،حرام میشود بر او
محرمات ،مکروه میشود بر او مکروهات .و از او دیگر توقع میکنند
عدالت و ایمان را و تقوی را و اگر معصیتی از او فاش بشود او را حد میزنند،
تعزیر میکنند .به اینطور میرود تااینکه به سن چهل سالگی میرسد ،در آن
وقت عقل او کامل میشود ،به منتهای کمال عقل میرسد ،نفس او ضعیف
میشود ،ابتدای ضعف شهوتها و عادتها میشود ،طبیعتهای او ضعیف
میشود ،شهوتها و عادتهای او ضعیف میشود .هرچه از چهل باال رفت
طبیعت او ضعیف میشود ،شهوتهای او به تحلیل میرود .و وای بر کسی
که سن او باال رود و شهوتهای او و حرص و طمع او و عادت و طبیعتهای
او به تحلیل نرفته باشد و بر حال خود باقی باشد و ضعیف نشده باشد ،او
دیگر نهایت شقاوت را دارد .پیرمرد زناکار نهایت شقاوت را دارد ،پیرمرد
شاربالخمر نهایت شقاوت را دارد .باری ،سنش باز باال میرود تا به سن
پیری میرسد و خوردهخورده آنا فآنا میمیرد .امروز چشم او کمنور میشود،
صفحه | 502

فردا گوش او سنگین میشود ،قوههای او کمکم به تحلیل میرود .مانند آن
چراغی که روشن میکنی در نقصان روغن او کمنور میشود و هی هرچه
روغن او کم میشود شعله او کوچکتر میشود تا یک مرتبه خاموش میشود.
و اگر برای انسان هیچ مرگی از خارج نرسد ،اصل وضع خلقت او اینطور
شده است که خوردهخورده شعله روح او کوچک میشود ،خون در بدن او
که به جای فتیله چراغ است که آن روح در آن خون مثل روغن در فتیله است
و مشتعل شده است .این خون کمکم به تحلیل میرود و کم میشود و این
فتیله باریک میشود و روغن او کم میشود و هرچه پیر شد ،برودت بر مزاج
او غلبه میکند ،حرارت او که کم میشود برودت خون او را غلیظتر میکند
و خون منعقد میشود و میبندد .و حرارت که تمام شد و روغن بست،
آنوقت چراغ روح او خاموش میشود و میمیرد .همینکه مرد و از دنیا رفت
چشم باز میکند به عالم برزخ ،آسمانی دیگر و زمینی دیگر میبیند چنانکه
بعد از آنی که میخوابی و چشم از دنیا میپوشی ،میبینی عالمی دیگر را،
آسمان و زمینی دیگر را ولکن در حالی که زندهای و میخوابی ،چون این
بدن هنوز روح در او هست ،به هم ربطی دارند و به یکدیگر متصلند .در این
دنیا از این بدن تو آثاری چند بروز میکند ،بخاری چند باال میرود و خیاالتی
پیدا میشود و خوابهایی میبیند که گاهی راست است و مربوط به هم است
و بعضی اوقات که اخالط فاسده در این بدن پیدا شده و مرضها و عرضها
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بهم رسیده ،بخاری چند از آن حاصل میشود که خواب تو پریشان و کذب
میشود و از این جهت راست و دروغ در خواب بسیار میشود .ولکن وقتی
مرد و این بدن را ترک کرد و چشم از این دنیا پوشید و روح خالص شد،
آنوقت عالم برزخ را میبیند به طور خلوص؛ دیگر از حرفهای این دنیا داخل
او نیست .میبیند آسمان و زمین و خلق آن عالم را ،میبیند اعمال را که
مالزم او شدهاند .اگر طاعات است و اگر معاصی است مالزم او شدهاند.
اگر معصیتها کرده روح خود را میبیند به صورت آن معاصی و نمیتواند آن
صورت را از خود دور کند .آیا پسر این دنیا میتواند پسری را از خود دور
کند؟ نمیتواند .آیا پدر این دنیا میتواند پدری را از خود دور کند؟ نمیتواند.
زشت آیا میتواند زشتی را از خود دور کند؟ نمیتواند .زیبا میتواند زیبایی
را از خود دور کند؟ نمیشود .مردم در برزخ به صورت اعمال خودند و آن
صورت ،الزم آنهاست .و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه مثال شخصی در
دنیا نمامی و سخنچینی کرده ،در آنجا میبیند خود را به صورت عقرب .در
این دنیا خبیثالنفس است ،در آن دنیا به صورت خوک است .در اینجا
غریبآزار است ،در آنجا میبیند خود را به صورت سگ .در آنجا مکار خود
را به صورت روباه میبیند ،در آنجا دزد فاسق خود را میبیند به صورت
موش .در اینجا شخصی بوده که متکبر بوده ،در آنجا میشود به صورت
مورچه .اگر در این دنیا فاسق است و شهوت لواط و زنا دارد ،در آنجا به
صفحه | 504

صورت مادیان است .زن زناکار در آنجا به صورت مادیان است .دیگر
هرگاه دو معصیت کرده ،دو صورت برای او هست مانند فاجری که دروغ
بگوید و زنا هم بکند ،برای او دو صورت است .سه معصیت میکند ،میبیند
برای خود سه صورت .مثل این زرافه ـ شترگاوپلنگ ـ که مرکب است از
چند صورت .و همچنین بسا کسی که صورتهای بسیار برای او هست ،خود
را میبیند به صورتهایی که در دنیا تحصیل کرده و نمیتواند از آن صور تغییر
کند و آن صور مالزم اوست .این است که روز قیامت دستهای تو و پاهای
تو و جمیع اعضای تو شهادت بر آن اعمالی که کردهای میدهد .چنانکه
قاطر دستش شهادت میدهد که قاطر است ،پایش شهادت میدهد که قاطر
است ،سر و گوشش ،همه اعضاش شهادت میدهد که قاطر است ،نمیتواند
حاشا بکند با اینهمه شهود ،همچنین روز قیامت تشهد علیهم السنتهم و
ایدیهم و ارجلهم بماکانوا یعملون دست و پا و زبانشان همه شهادت میدهد
که این چه کاره بوده است در دنیا هرگاه نیکو بوده میبیند خود را به
صورتهای نیک ،جمالها در خود میبیند ،خود را به صفت انوار شارع
میبیند ،بوی خود را معطر میبیند .برای او اندامی است صحیح و درست
برحسب اعمال او و از برای او آثار و انوار و جنود و عساکری است .بسا
اعمال هست که از برای او درختها میشوند ،بسا اعمال هست که از برای
او حیوانات میشوند ،بسا اعمال قصور میشوند ،بسا اعمال حور میشوند،
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بسا اعمال حیوانات سواری و ناقهها و اسبها میشوند ،بسا اعمال غلمان
میشوند ،میوهها میشوند ،نهرهای جاری میشوند ،لعلها و یاقوتها و
مشکها میشوند برای او .و همچنین از آنطرف آن خبیث .دیگر بسا اعمال
است که برای او هاویهها میشود ،بسا اعمال مارهای بزرگ میشود ،بسا
اعمال عقربها میشود و بسا اعمال که برای او آتشها میشود ،زقوم میشود
و همچنین چیزهایی که مناسب او است میشود ،خدا شیاطینی چند قرار
میدهد که او را اذیت کنند .آن یکی مالئکهای چند بر او موکل میشوند
که او را شاد کنند .مومن همنشین محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم
اجمعین میشود ،همنشین برادران مومن میشود و این یکی همنشین شیاطین
و ابلیس بزرگ میشود .همنشین ابیبکر و عمر میشود ،شهر اینها شهر
سگساران است .وقتی همنشین شیاطین شد او را میگزند ،او را اذیت
میکنند .در این دنیا هم دوتاشان که توی یک مجلس جمع میشوند ،این به
آن فحش میدهد آن به این فحش میدهد ،این توی کله آن میزند آن توی
کله این میزند ،این به آن هرزه میگوید آن به این هرزه میگوید یلعن بعضهم
بعضا و یتبرأ بعضهم عن بعض اما مومنین پیش هم که میآیند ،به یکدیگر که
میرسند ،این به آن میگوید غفراهلل لکم ،آن به این میگوید رحمکماهلل ،آن
یکی میگوید بارکاهلل .این برای او حدیثی میگوید ،آن برای این علمی و
فضایلی میگوید .آن اظهار محبت به این و این اظهار محبت به آن میکند.
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و از آن طرف آن کفار و منافقین همه بدنهایی هستند پر از شیاطین ،همه با
هم عداوت دارند .عمر یک لگدی به او میزند ،او یک دندانی به عمر
میگیرد ،آن وقی به صورت این و این وقی به صورت آن میکند ،همه دست
و پای یکدیگر را میجوند ،همه به اذیت یکدیگر مشغولند ،همه از هم
بیزاری میجویند ،نفرین به یکدیگر میکنند ،فحش به یکدیگر میدهند.
این او را زیر پای خود میاندازد ،لگد توی سرش میزند ،آن این را زیر پای
خود میاندازد لگد توی سرش میزند .حالتشان در برزخ همینطور است و
میمانند طول ایام برزخ به همین حالت .مومنان را میبرند در بهشتی که در
جانب مغرب است و در آنجا متنعمند و یا یکدیگر صحبت میدارند و در
وادیالسالم نزد ولی رحمان مجتمع خواهند شد .جوقه جوقه ،دونفر دونفر،
سهنفر سهنفر ،چهارنفر ،هر کدام که مناسبتی و آشنایی و تعارفی با یکدیگر
دارند نشستهاند و مینشینند و با یکدیگر صحبت میدارند بهقدر درجاتشان
و گاهی مأذون میشوند از آنها بعضیشان که هروقت بخواهند به دیدن اهل
و عیال خود بیایند و به خانه خود هفتهای یک دفعه ،ماهی یک دفعه بیایند و
اهل و عیال خود را ببینند .دیگران هم برحسب درجاتشان اذن میگیرند و
به دیدن اهلبیت خود میآیند .و چون مومنند مالئکه بدی اهل خانه ایشان
را از ایشان پنهان میکنند و نمیگذارند بدی آنها را ببینند که مبادا غمگین
شوند .بدیهایی که هست همه نیکی میشود و به او مینمایانند و میبیند و
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حظی میکند .و اما آنهای دیگر یعنی منافقین را ،آنها را میبرند در برهوت
که وادیی است در یمن .رودخانهای است که در آنجا چاهی است که از آن
چاه دایم دودی چند و عفونتی چند متصاعد است و آن وادی از اودیه جهنم
است در آنجا معذبشان میکنند .و از آنجا میبرند آنها را در جهنمی که در
طرف مشرق است و آنها را در زیر چشمه آفتاب معذب میکنند .و اگر یک
وقتی بگذرد به خانواده خود ،آنچه بدی است به او نشان میدهند و اگر نیکی
است از او میپوشانند .و به همینطور هستند تا وقتی که صور را میدمند.
آنگاه که اسرافیل صور دمید ،جان از بدن جمیع اینها بیرون میرود ،جمیع
اهل دنیا و برزخ میمیرند و اهل زمین و آسمان میمیرند .تفصیل اینها را اگر
خدا خواست بعد انشاءاهلل عرض میکنم و حاال به طور اختصار مثل میآورم.
بعد از آنی که روح از بدن اهل زمین و اهل آسمان بیرون رفت ،عالم چهارصد
سال همینطور میماند .که در این مدت در او صاحب شعوری و مخلوق
مرکبی نیست .آن وقت خداوند میفرماید لمن الملک الیوم این ملک امروز
مال کیست؟ خود میگوید هلل الواحد القهار بعد از آن چند روزی باران از
آسمان میبارد و جمیع روی زمین را آب میگیرد و جمیع آن استخوانهای
مرده که از هرجا به هرجا رفته ،آنها را جفت میکند و بدنها در قبور نمو
میکند .مثل آنکه گندم در جوف زمین میروید ،بدنها در جوف زمین
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میروید ،بدنها در جوف قبرها میروید .بعد از آنی که بدنها رویید و درست
شد ،اسرافیل صوری دیگر میدمد و جانهای خالیق که در صور است مانند
ملخ در این هوا منتشر میشود و هر روحی به طرف بدن خود میرود و داخل
تن خود میشود و مردم سر از خاک برمیدارند و خاک قبر از سر ایشان
میریزد و اسم این را نشور میگویند و نشر یعنی زنده شدن مردگان ،آن وقتی
که سر از خاک برمیدارند آن نشر است و بعد از آن حشر است .حشر به
معنی جمع کردن است ،بعد از آن اینها همه را در یک بیابان جمع میکنند و
زمین را مسطح میکنند تا دیگر پستی و بلندی نداشته باشد ،کوهها یکجا
تمام میشود ،جمیع زمین یک سطح میشود و خلق اولین و آخرین در آنجا
جمع میشوند و همه محشور میشوند به سوی ربالعالمین و آنوقت منبر
وسیله را در میان محشر میگذارند و حاکم علیاالطالق و مالک یومالدین
خداوند عالم است و پیغمبر صلی اهلل علیه و آله قائم مقام اوست ،بر آن منبر
برمیآید و کلیدهای بهشت و دوزخ را برای او میآورند و لوای حمد را برای
او میآورند و حضرت امیر در پله دویم آن منبر است و آن بزرگوار حامل
لوای حمد است و کلیدهای جهنم و بهشت را پیغمبر به دست او میدهد و
قسیم جنت و نارش میکند و حاکم بر آنهاش میکند و خلق را یکیک
میآورند به سوی رسول خدا و اندازه اعمال آنها را معین میکنند ،تقصیر
هرکس هرچه هست معین میکنند و آن کسی که نیکوکار است درجات
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اعمال او را معین میکنند .آن وقت او را یا به دست مالئکه عذابی یا به دست
مالئکه رحمتی میدهند و یکیک را میآورند خدمت پیغمبر و آن بزرگوار
حکم میکند درباره کل و هرکس را به جای خود میفرستد یا بهشت یا
جهنم.
این بود به طور اختصار از حالتی که انسان نطفه بود تا وقتی که رسید به
سرمنزل اصلی خود و منتهای سیر خود ،که یا در جنت است یا در نار است.
این را بدانید که خانهای پشت سر این خانه نیست مگر جهنم یا بهشت .یا
باید در جهنم رفت یا باید در بهشت رفت .اینها را عرض میکنم بد نیست،
متنبه میشوید و آنچه که میشود در آخرت آیا نمیدانید که این دیگر زوال
ندارد؟ و این را اگر تأمل کنی میبینی احدی طاقت آنرا نمیآورد .اگر
صدهزارسال عذاب بکنند کسی را هنوز مثل آن اول است و عذاب
نمیگذرد .هرچه عذابش کنند هنوز آن اول نگذشته است و نمیگذرد و
ابداالبد او را به اینطور عذاب میکنند و آخر برای آن نیست .زیرا که او
حقیقتش اینطور است .نگوید کسی که مردکه سیسال معصیت خدا را
کرده ،خدا چگونه اینهمه او را عذاب میکند؟ این چه عدالت است که
برای سیسال معصیت او را ابداالبد عذاب کنند؟ جواب از این را اوال به طور
مدارا در این عالم عرض میکنم که احکام آخرت به نیتهای مردم است.
صفحه | 510

چون این مردکه نیتش این بوده که اگر صدهزار سال عمر کند عصیان کند،
خدا هم به همین نیت او را عذاب میکند .این نیت خودش اعظم گناهان
است .این نیتش این است که تا در ملک دنیاست اینطور باشد ،اگر میگوید
نیتم این نیست دروغ میگوید ،محض مباحثه میگوید اگرنه چرا به اصالح
نفس خود نمیکوشد؟ چرا استغفار نمیکند؟ چرا ندامت برای او دست
نمیدهد؟ بلکه نیتشان و عملشان چنین است که اگر تا عمر دنیا هست زنده
باشند ،همه را به معصیت بگذرانند .عذابشان هم در آخرت به همین جهت
آنافآنا اقوی و اعظم میشود .همچنین مومن هم چون عزمش این است که
اگر تمام عمر دنیا در دنیا زیست کند ،شبها را به عبادت بگذراند و روزها
روزه بگیرد ،جمیع دنیا را میخواهد صرف عبادت بکند ،چون عزمش این
است پس او هم باید در آخرت مخلد باشد .بنابراین سیسال و چهلسال
بهشت یا جهنم جزای نیت ابدی نمیشود بلکه ابدا باید یا در بهشت یا در
جهنم باشد قل کل یعمل علی شاکلته فرمودند بنیاتهم خلدوا.
باری ،چنانکه خلق انسانی را یافتی در این دنیا ،عرض میکنم که شخص
ایمانی و روحاالیمان ،آن هم یک مخلوقی است در دنیا .درست ملتفت
باشید ،همه شماها چه عالم شما و چه جاهل شما که چه میگویم .شخص
ایمانی و روحاالیمان ،آن هم یک مخلوقی است ،و آن هم به همین تفصیل
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که در شخص انسانی دنیایی عرض شد مردی است .برای شخص ایمانی هم
پدر و مادری است ،پدر شخص ایمانی نبی است و مادر شخص ایمانی ولی
است انا و علی ابوا هذهاالمه را شنیدهاید .پس شخص ایمانی تولد نمیکند
مگر از انبیا و اولیا ،از ایشان باید تولد کند .چه بسیار مردم که در روی
زمین دارند راه میروند و در اندرون ایشان شخص ایمانی ننشسته .این بدنها
خانهای است ساخته شده که شخص ایمانی در اینها سکنا کند .در بعضی از
این خانهها کسی نشسته و مسکون شده و بعضی از این خانهها را شخص
کفر ،غصب کرده و بعضی از آنها گبرمحله است و در آن کسی نیست نه
شخص ایمانی نه شخص کفری و خالی است ،و یک پاره بدنهاست که شهر
لندن است ،یک پاره نمسه است و در آن کفار مسکن کردهاند ،نصرانیان
ساکن شدهاند .جمعی از آنها بیتالمقدس و جانب مصرند ،یهودیان در آنجا
سکنا دارند .جمعی دیگر شهر صورند و مجوسان در آنجا منزل گرفتهاند،
یکپاره دیگر هستند که مکهاند و مدینه و سایر شهرهای دیگر که در دست
سنی است و در آنجا نواصب و سنیان سکنا کردهاند و یکپارهای هم هستند
که شهر ایمانی هستند و مدینه الرسولند و شهر پیغمبرند ،خانه خدا هستند،
شهرهایی است که در آنجا اشخاص ایمانی و شیعیان مسکن کردهاند و
انشاءاهلل معاینه دیدید که همینطور بود که برای شما گفتم .این است که
خداوند در کتاب محکم خود ،مردم را قریه نامیده میفرماید کم من قریه
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اهلکناها صدنفر دویستنفر که یکجا جمع میشوند قریه هستند و آنها
خانههایی هستند که خدا آنها را بنیاد کرده است و در این خانهها یا مومنان
و شیعیان منزل گرفتهاند یا یهودیان و نصرانیان سکنا دارند .و یکپاره خانهها
هست مجوسان و مشرکان و هندوها مسکن کردهاند .همه خانهاند نهایت
خانههایی سیارند ،خانهاند دارند راه میروند .گیرم حیوان باشد چه بسیار
مردم که در هودج مینشینند و آن هودج را بر حیوان بارکردهاند و آن حیوان
راه میرود .بلکه بسا آنکه بر انسان بار میکنند .اینجاها متعارف نیست واال
در بعضی والیات چنانکه در والیت ما خر سوارشدن و از جایی به جایی
رفتن مال مردمان صاحب شأن نیست ،آنجا هم اسب و قاطر سوار شدن
همینطور است .آنها هم برای خود تختها درست میکنند و جماعتی عمله
این کارند که هروقت میخواهند به جایی بروند در آن تختها مینشینند و آن
جماعت آن تخت را به دوش میگیرند و مثال از کرمان به کربال میروند.
همچو مردم را در آن والیات میگویند خیلی متشخص هستند که بر انسان
سوار میشوند .همینطور است موافق واقع اتفاق افتاده .حاال این روحاالیمان
اگر بر حیوانی به شکل انسانی سوار شود ،بر حیوانی دوپا سوار شود ،یا بر
اسبی سوار شود ،یا بر قاطری و خری سوار شود ،البته این شکل احترامش
بیشتر است .چه بسیار میبینی مردم را ،بدنها میبینی که خانههایی است
ویران ،هیچکس در آنها نیست و خراب است .چه میتوان برای آنها گفت؟
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برای اینها چه میتوان ذکر کرد؟ نیست کسی در خانه که چیزی به او
بگویند .گفتهاند «در خانه اگر کس است ،یک حرف بس است» وقتی اینتو
هیچ نیست ،این همان حیوان است .چشمهاش باز است ،این طرف و آن
طرف هم نگاه میکند ،گوش هم دارد ،دستها دارد ،پاها دارد به اینصورت،
و حیوان است ولکن
لقد اسمعت لو نادیت حیا
ولکن ال حیوه لمن تنادی

چه بسیار بدنها که هیچکس در آنها نیست ،شسته و رفته است به طوری که
اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم لکن کأنهم خشب مسنده مثل چوبهایی که تکیه
دادهاند آنها را مقبول و خوشگلشان کردهاند و آنجا گذاردهاند و هیچ فایده
برای ایشان نیست .جماعتی در اندرون ایشان کفار مسکن کردهاند ،اعدای
رحمان منزل کردهاند لکن لب از لب اگر برداشتی و از ایمان کلمهای از
دهان تو بیرون آمد ،میبینی دستهاست که باال میرود ،دهنهاست که باز
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میشود .میخواهند تکهتکه کنند آدم را که چرا از ایمان سخن میگویی و
چرا فضایل امیرالمومنین را میگویی؟ چرا حقایق اشیاء را بیان میکنی؟ بنا
میکند آن کافری که توی این خانه نشسته به فریاد و فغان کردن .دیگر تا
چطور کافری نشسته باشد .بسا آنکه سنی توش نشسته باشد ،وقتی سنی توش
نشسته باشد ،قرآن هم راه میبرد ،حدیث هم میداند .جمیع حرفهای فخر
رازی را ،آن مطالب دقیقه همه را یادگرفته ،جمیع تحقیقات بیضاوی را هم
میداند ،جمیع حکمتهای باطله را میبینی میگوید لکن یکی از سنیان است
در این خانه نشسته ،همه این علمها مال اوست.
لکن قومی هستند که در بدن اینها مومنانند همه اخوانا علی سرر متقابلین این
بدن مومن ،آن بدن مومن ،در این مومن نشسته است در آن مومن نشسته
است .اسم خدا را میبرند مستبشر میشوند ،فضائل پیغمبر و ائمه را ذکر
میکنند ،در دل این برای او حقدی نیست در دل آن برای این کینهای نیست،
این به قربان او میرود او به فدای این میشود .مثل یک جان که در دو قالب
باشند اینها همه یکی هستند ،مومنان یک نورند .پس شخص ایمانی کسی
است که در اندرون آن دلهاست ،شخص کفر کسی است که در اندرون این
دلهاست .دلیل این اینکه این بدن غیر از آن شخص مومن و غیر از آن شخص
کافر است .چه بسیار بدن هست که نه شخص کفری توش هست و نه
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شخص ایمانی .صبح است گاه است هیچ توش نیست و شام میکند و در
اندرون او مسکن کرده روحاالیمان .صبح هیچ توش نیست شام میکند و
در اندرون او روحالکفر مسکن کرده .پس آن روحاالیمان یک کسی دیگر
است ،او است که فرزند محمد و آلمحمد است و آن روحالکفر آن است که
فرزند ابیبکر و عمر است و از ذریات و از اوالد و نسل او است آمده در این
خانه که استادحسینبنا بنا کرده است منزل کرده .اینجا استاد حسین یک
خانهای ساخته دخلی به کسی ندارد ،خانهای که بنای استاد حسین است
دخلی به پسر ابیبکر ندارد .پسر ابوبکر مدتی در این خانه میماند بعد میرود
پی کار خود و باز میرود و به ابیبکر ملحق میشود.
خالصه ،پس آن روحاالیمان میباید تولد کند ،میباید نطفهای داشته باشد،
علقه و مضغهای داشته باشد و خداوند تدبیر این عالم را بر این نسق فرموده
و چون به واسطه انبیا و اولیا باید پیدا شود ،آن روحاالیمان در زمان
حضرتآدم و شریعت آدم در دنیا به منزله نطفه بود لکن نه برای اهل آن زمان
بلکه برای کلیه عالم به منزله نطفه بود .برای اهل آن زمان تمام بود و به
کارشان میخورد ،ولکن برای کل عالم به منزله نطفه بود .آیا تو نمیدانی
آنها معرفتی نداشتند ،دقایق توحید و نبوت و حکمت و معارف نمیدانستند؟
چیزی از ظاهر ایمان ،آدم به ایشان گفت .اول کجا فهم و طاقت معارف و
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حکم را داشتند؟ حضرت آدم روز به روز به ایشان فرمایش کرد از ظاهر
ایمان تااینکه خوردهخورده به حرارت رحم شریعت حضرت آدم و به برکت
وصی حضرت آدم ،شخص ایمان که به منزله نطفه بود فیالجمله قوتی گرفت
و حضرت آدم به دوای مناسب و غذای مناسب از مسائل ظاهر علمی و از
پوست علم به ایشان میآموخت .همینطور اینها ترقی مختصر مختصر
میکردند تا در زمان حضرت نوح که خداوند عالم دید بینه عالم فیالجمله
قوتی گرفت .میخواهی بدانی مابین آدم و نوح چقدر قوت داشت
روحاالیمان ،ببین آدم بود و حوا و هابیل و قابیل ،دیگر کسی در روی زمین
نبود .قابیل زد هابیل را کشت ،آنها عقلشان اینقدر بود و ایمانشان اینطور
بود .کمکم اوصیای آدم رفتند کناری گوشهنشین شدند و اوالد قابیل در دنیا
ظاهر بودند و میکشتند ،هرجا مومنی میدیدند او را اذیت میکردند ،آسیب
میرسانیدند .شما را به اینها خبر میدهم که شما بر خود بگذارید یکپاره
چیزها را .از عهد قابیل بنا بر این بوده غلبه با اوالد قابیل بوده و هست و
همینطور این روزها غلبه با ایشان است .زمان زمان ایشان است ،دولت
دولت ایشان است ،حکم حکم ایشان است .نه خیال کنید که در این روزها
مومنین غلبه میتوانند بکنند ،نه اینکه منتظر این باشید که قبل از ظهور برای
شما غلبهای اتفاق خواهد افتاد ،این نخواهد شد .باید مغلوب و مقهور باشید
تا آقایان شما بیایند .پیشتر از آن گمان مکنید که برای شما فرجی باشد،
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نهایت کمتر و بیشتری دارد .امروز خیال میکنی راحتی ،راحت آن روز است
اگرچه امروز خیال میکنی به راحتی .خبر نداری که آن روز چقدر راحت
خواهی شد .آخر کل دنیا مال شما بوده از دست شما رفته ،هنوز براحتی؟
این راحتی که امروز خیال میکنی مثل این است که روزی هزار درد
داشتهای ،حاال روزی که صد درد داری خیالت میرسد راحت شدهای! چه
راحتی که باز صد درد داری؟ خدا جمیع دنیا را برای مومن آفریده است و
در دست غیرمومن غصب است .مالهای تو را غصب کردهاند و آسیبها به تو
رسانیدهاند .تو کی آرام بودهای؟ از عهد قابیل غلبه با آنها بوده است ،از آن
وقتی که بنای بتپرستی و آتشپرستی را گذاردند تااینکه نوح تشریف آورد،
خوردهخورده در زمان نوح عالم فیالجمله نضجی گرفت و روحاالیمان در
مومنین دنیا قوتی پیدا کرد واال کفار همانطور که بودند ،بودند .بواسطه
حضرت نوح ،روحاالیمان قوتی گرفت و صالح عالم تغییر کرد .شریعتی
دیگر آورد و شریعت حضرت آدم منسوخ شد .پس نوح نبی به واسطه آن
اسماء عظیمه که خداوند عالم به او تعلیم کرده بود و به جهت آن علم وافر
و آن شریعت کاملی که داشت بنای دعوت گذارد و نهصد و پنجاه سال
دعوت کرد ،آخر هشت نفر مومن پیدا شد .حالت عالم ببین چه بوده؟!
جمیع روی زمین کافر بودند ،هشتاد نفر با او در کشتی نشستند ،از آن هشتاد
نفر هشت نفرشان مومن بودند ،دیگر باقی مردم کفار بودند .بچههاشان به
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پدرهاشان میگفتند بابا سنگ بده به من که بزنم به این مرد که من میترسم
بزرگ نشوم و بمیرم در بچگی و این مرد را اذیتی نکرده باشم ،آسیبی
نرسانیده باشم .اینطور خلقی بودند ،حاال ببین معرفت اینها چه خواهد بود؟!
و آن هشت نفر توی این دنیا چگونه میتوانند سر بلند کنند ،چگونه اظهار
ایمان میتوانند بکنند؟ به اینطور صبر میکردند مومنان .پس ما منت چندانی
به این صدمههای جزیی بر خدا نداریم اگرچه اصال منتی نباید بگذاریم لکن
مقصود این است که مردم آنطور زندگی میکردند و صبر کردند بر مصیبتها
و محنتها و اذیتها.
خالصه ،عالم به اینطورها بود تاآنکه حضرت نوح عالم را پخته کرد و
بنیههای مردم استعداد بیشتر پیدا کرد و قابل برای این شد که شریعتی نازکتر
و لطیفتر بر آنها عرضه شود .فهم مردم قابل معرفت بیشتر شد ،به این جهت
خداوند عالم حضرت ابراهیم علی نبینا وآله و علیه السالم را به پیغمبری
مبعوث کرد .شریعتی نازکتر ،حکمی لطیفتر و معارفی دقیقتر و شریفتر به
او داد .یعنی مأمور کرد او را که به مردم برساند و رسانید و مومنان بیشتر
شدند .باز به برکت او و وصی او عالم ترقی کرد و آمدند و ترقی کردند
تااینکه شریعت نوح منسوخ شد ،مأمور شدند مردم در زمان ابراهیم به
شریعت نوح عمل نکنند چنانکه حالت علقه که از دنیا رفت و حالت مضغه
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آمد ،دیگر نباید به طور علقه راه روند .پس آن سنیانی که از برای خود وسیله
قرار میدهند که آنچه در شریعتهای سابقه بوده ما به او میتوانیم عمل بکنیم
اگر ما را از آن مسأله بخصوص نهی نکرده باشند ،این حرفی است بیپر و
پا .آن شریعتها و آن دینها و آن مزاجها و آن حاالت بکلی از میان رفت .دیگر
نباید از آن راه رفت .از این قرار شریعت ما ناقص است و محتاج هستیم به
آنها .پیغمبر ابالغ دین خود را نکرده ،قدری را گذارده است که ما از
مالموشی یادبگیریم ،قدری را گذارده از مالابو یادبگیریم! پس از این قرار
باید رفت پیش مالموشی و او را ثقه دانست ،امین دانست ،باید تقلید او کرد!
پس ما ،در این شریعت باید مقلد مالموشی باشیم نعوذباهلل! حاشا که پیغمبر
چنین رسالتی کرده باشد ،حاشا که خدا چنین دینی نازل کرده باشد .ءانزل
اهلل دینا ناقصا فاستعان بهم علی اتمامه ام قصر الرسول عن ابالغه و ادائه پس
اینها مزخرفات است و به آن شریعتهای گذشته نباید رجوع کرد و نباید عمل
کرد .و آنانی که ایمان نیاوردهاند و به آن شریعتها باقیند ،کفار و فساق و
فجارند .نه روایتشان مقبول است ،نه قولشان مسموع است.
پس حضرتابراهیم عالم را ترقی داد و عالم نضجی گرفت و روزبهروز عالم
ترقی کرد تااینکه در زمان حضرتموسی عالم به منزله آن حالتی بود که
بندبند و استخوانها در بدن روحاالیمان پیدا شد .و بهاین جهت حضرتموسی
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صاحب ناموس مفصل و شریعت مفصلی بود .از برای هر چیزی حکمی و
حدی بیان کرد .آن پیشترها این همه مسائل حالل و حرام نمیدانستند .اول
ناموس مفصل ،شریعت حضرتموسی بود .پس در بدن عالم این بندها و
استخوانها که دویستوچهلوهشت است پیدا شد و اعضا و جوارح برای او
پیدا شد .شریعت نوح منسوخ شد ،شریعت ابراهیم منسوخ شد ،دیگر شریعت
شریعت موسی بود و وصی او تعلیم مردم میکرد .پیغمبران بنیاسرائیل همه
در شریعت موسی بودند و رواج دین موسی میدادند ،تا زمان حضرتعیسی
علی نبینا و آله و علیه السالم  .لکن متوجه این نکته باشید که آن استخوانهایی
که در طفل پیدا میشود ،آن بندبندهایی که پیدا میشود اینها میماند و دیگر
برداشته نمیشود .نهایت محکمتر میشود ،سختتر میشود ،صالبتی پیدا
میکند ،بزرگ میشود .پس نه این است که احکام استخوان بکلی ازمیان
برود .نمیبینی در شریعت موسی نماز بود در این شریعت هم نماز هست ،در
آن شریعت حج بود در این شریعت هم حج هست ،در آن شریعت روزه بود
در این شریعت هم روزه هست ،در آن شریعت قربانیها بود در این شریعت
هم هست ،در آن شریعت احکام طهارت و نجاست بود در این شریعت هم
هست .پس معلوم میشود که آن استخوان کم نشده ،نماز کم نشده نهایت
آنرا تکمیل کردهاند و اصالحش کردهاند .روزه کم نشده ،کتب علیکم
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الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ولکن تکمیل شده ،اصالح شده،
قوت گرفته.
باری ،همچنین بود تا رسید به شریعت عیسی .در آن عصر در شریعت عیسی
بر آن استخوانها گوشت رویید و اصل آن شریعت را دیگر تغییر نداد ولکن
هیأت و اندام او را اصالح کرد .بر جمال بدن او افزود ،بر حسن او افزود.
این است که حضرتعیسی در انجیل میفرماید که من نیامدهام ناموس را از
میان شما بردارم ،آن امرهای غیبی موسی را آمدهام آشکار کنم .پس عیسی
آمد که دین موسی را تکمیل کند ،خدا در قرآن میفرماید احل لکم بعض
الذی حرم علیکم این شریعت بعضی دشواریها و سختیها را از آن شریعت
برداشت و بر حسن و جمال آن دین افزود .حکمتها آورد ،دقایق گفت ،مثلها
بیان کرد ،اخالق حمیده ذکر کرد .پس در زمان حضرتعیسی و وصی او،
بدن روحاالیمان درست تمام شد و روزبهروز این بدن قوت میگرفت تا در
زمان حضرتپیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه وآله که جان در تن عالم دمیده
شد ،بدن تمام شد و نماینده جان غیبی شد .این است که این امت یومنون
بالغیب در شأنشان نازل شد .از خواص شما این است که ایمان به غیب
آوردهاید .آن پیشتریها مومن به شهاده هستند ،همان بدنهای روحاالیمان را
دیدند ایمان آوردند ،اما روح از عالم غیب است ،همینکه روح دمیده شد
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از غیب تکلم میکند .پیغمبر از قیامت برای شما خبرآورده ،خبر غیب است.
از جنت و نار خبرآورده ،غیب است .از صراط و میزان خبرآورده ،غیب
است .از برزخ و احوال بعد از مرگ خبرها آورده ،همه اینها غیب است و
شما تصدیق میکنید و ایمان میآورید .پس از خواص شماست که ایمان به
غیب آوردهاید .پس چنانکه روح از وقتی که در بدن آمد باید در بدن باشد
تا هنگام مردن ،همچنین شریعت پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه هست تا
هنگامی که این عالم بمیرد .و آن وقت وقتی است که آن صور عظیمی که
هست دمیده شود ،جمیع این عالم آن وقت خواهد مرد .پس وقتی پیغمبر
مبعوث شد ،جان در تن عالم آمد .روزبهروز این جان قوت گرفت تا روز
غدیرخم که طفل روحاالیمان تولد کرد .آن روز روحاالیمان بروز کرد،
معنی ایمان آمد .بهحسب ظاهر تا حال در نهان بود و بدن او را و جان او را
در نهان درست میکردند ،آنوقت که پیغمبر ایمن شد و جبرئیل گفت واهلل
یعصمک من الناس آنوقت این روحاالیمان از پرده غیب سربیرون آورد و
فرمود پیغمبر من کنت مواله فهذا علی مواله هرکس من موالی اویم این علی
موالی اوست .این است حقیقت ایمان ،این است روح ایمان .دوست او
مومن است ،دشمن او کافر است و ایمان نیست مگر والیت علیبنابیطالب
و جمیع آنچه پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه گفته بود مقدمه این کار بود و
از برای این کار گفته بود.
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خالصه ،روحاالیمان در روز غدیر خم تولد کرد .ولکن طفل که تولد کرد
مقدار قوت او و شعور او معلوم است بهچه اندازه خواهد بود .در آن زمان
روحاالیمان مردم اگرچه تولد کرد ولکن شعور اینکه علی کیست و چکاره
است ،شعور نکردند .اگر شعور کرده بودند ابوبکر را بر او ترجیح نمیدادند،
اگر شعور کرده بودند عثمان را بر علی ترجیح نمیدادند ،معاویه را با علی
برابر نمیکردند .همهشان ایمانهای ضعیف داشتند ،نهایت میگفتند علی
یکی از امت پیغمبر است و مردی است عالم و کامل .آن علمایی که
احتجاجهای حضرتامیر را بر ابوبکر و عمر دیدهاند که حضرت بهچه
احتجاج میکرد بر آنها ،میدانند که چگونه احتجاج میفرمود ،مضطر بود
بهاین گونه احتجاجات .مثال میفرمود آیا آن روزی که پیغمبر خرما میل
میفرمود گفت خدایا دوستترین خلق خود را برسان ،آیا من رسیدم یا شما؟
و هکذا امثال اینها؛ به اینگونه چیزها احتجاج میفرمود .نمیفهمیدند سر
والیت را و حقیقت نبوت را .نداشتند معرفت روحاالیمان را ،نهایت علی را
افضل امت میدانستند ،قاریتر امت میدانستند و قاطبه مردم دیگر اگرچه
اقرار بهاین داشتند ،لکن ابوبکر را میگفتند معمر است و به اینواسطه او را
اولی به خالفت خیال میکردند .بعد عمر را خلیفه کردند ،معرفتشان و
شعورشان اینقدر بود .پس آن روز طفل ایمان تولد کرد و همینقدر شد که
مردم به چشم خود ایمان را دیدند ،خدا هم نازل کرد الیوم اکملت لکم
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دینکم امروز کامل کردم دین شما را ،آن دینی که از عهد حضرتآدم
شالودهاش را برای شما ریختهام تاکنون و هی پیغمبران را برای اصالح آن
فرستادهام همان دین را الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی بر
شما تمام کردم نعمت خود را ،امروز نعمت را بر شما تمام کردم و رضیت
لکم االسالم دینا راضی شدم برای شما دین اسالم را .جمیع آنچه پیغمبران
برای مردم آوردهاند اسالم است بجهت آنکه ان الدین عنداهلل االسالم و من
یبتغ غیر االسالم دینا فلنیقبل منه رضیت لکم االسالم دینا آنچه اسالم است
من راضی شدم امروز آن دین شما باشد.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه بیستویکم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
دیروز عرض کردم که چنانکه انسان را خداوند عالم جلشأنه در چند طور
آفریده است ،اول به طور نطفه است بعد از آن منقلب میشود و علقه میشود،
و بعد از آن منقلب میشود و مضغه میشود ،و بعد از آن منقلب میشود و
استخوان در او پیدا میشود و اعضای او از یکدیگر جدا میشود ،بعد از آن
برای استخوانها گوشت و پوست پوشانیده میشود و صورت بدن درست
میشود .و بعد از آنی که بدن تمام شد و صورت گرفت ،روح در بدن دمیده
میشود و از عالم غیب شمیمی به او میرسد و جانی در او پیدا میشود .و
چون خانه تمام شد ،در آن صاحبخانه را مینشانند که آن روح حیوانی باشد
و آن روح در آنجا مدتی میماند و آن بدن را گرم میکند و به او حیات
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میبخشد و خبر از افالک و آثار آن به بدن میدهد .بدن هم به تدریج سخت
میشود و طاقت این دنیا را میآورد تا تولد میکند .تولد که کرد آن وقت
اول تعلق نفس ناطقه انسانی است به این طفل .و پیشتر که در شکم مادر بود
حیوان بود ،یعنی حیوانی که صالحیت و قابلیت دارد که انسانی در او بروز
کند و مرکوب انسانی بشود .و در شکم مادر همان حیات را داشت و شعور
از برای او نبود مثل شعوری که در این دنیا از برای او پیدا میشود که خورده
خورده چیزها را میفهمد .بعد از آنی که تولد کرد شعور انسانی و نفس
انسانی به او تعلق میگیرد.
درست ملتفت باشید اگرچه جمعیت زیاد است و حواس جمعی پریشان
است ،آنانی که میتوانند حواس خود را جمع کنند ،آنها جمع کنند .بسیاری
از مردم که برای تماشا آمدهاند و نمیدانم چه خبر است ،تماشای چه چیز
میخواهند بکنند؟ و آنی که برای تماشا آمده است البد است دلش پیش این
سخن نباشد .یک پاره برای تماشای مسجد آمدهاند ،یک پاره به تماشای
مردم آمدهاند .ولکن هستند مومنان صالحان که برای خدا صائم شدهاند،
برای خدا به مسجد آمدهاند و برای فضل جماعت ،جمعیت کردهاند ،به جهت
استماع علم حاضر شدهاند و ساکت شدهاند .انشاءاهلل آنها دلشان در پیش
سخن است و سخن را روی با صاحبدالن است ،آنها ملتفت بشوند.
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پس عرض میکنم که بعد از آنی که بدن در شکم مادر ساخته شد ،جان
حیوانی و روح حیوانی به آن تعلق میگیرد .در اینجا نکتهای است که باید
عرض شود و آن این است که این بدن از نطفه مادر ساخته شده و غذایش از
خون حیض مادر است و چون در آن وقت ،حالت او حالت گیاه بود مانند
سایر گیاهها از ریشه خود آب میخورد .از آن ریشهای که دارد که آن روده
باشد که از ناف ریشه کرده و آن ریشه در زمین جفت که زمین آن گیاه
است فرورفته و خون حیض از جگر مادر و اعضاش میرود در آن جفت
جمع میشود .مثل اینکه تو از نهر جاری زمین را آب میدهی ،همینطور از
نهرهای رگهای مادر که خون در آنها پر است خون جاری میشود در زمین
جفت و طفل بواسطه آن ریشهای که دارد که آن ریشه بند است از ناف طفل
به زمین جفت ،خون را میکشد به خود و از راه ناف آب میخورد و در
معده طفل به حرارت مادر ،آن خونی که از اندرون مادر در شکم طفل رفته
طبخ میگیرد و غذا میشود برای طفل .و از رگهای طفل میرود در اعضا
و جوارح او ،بدن او قوی میشود ،بزرگ میشود ،مدد میگیرد ،چاقتر
میشود ،اعضا و اندام او قوی میشود .پس معلوم است که از اجزاء مادر،
این بدن ساخته شده و از غذای مادر ،بدن او مدد گرفته.
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بعد از آنی که معلوم شد که چگونه بدن طفل ساخته شد ،حاال ببینیم جان
حیوانی از کجاست .خون که رفت در معده طفل ،و از آنجا رفت در اندرون
دل او ،بواسطه آن حرارتی که در دل است آن خون بخار میکند و باال میرود
و دود میکند مثل اینکه آتش که به روغنی مسلط شد دود میکند بعد از آنی
که بخار از آن خون باال رفت .چون با آن خون حیات مادر همهجا آمده،
کمکم به حیات مادر حی میشود مثل آن چراغی که خاموش کرده باشند
دود کند ،یا آتش به فتیله چربی که میرسد دود میکند .اگر آن دود را برابر
چراغ دیگر بگیری یک دفعه مشتعل میشود .به همینطور بخار خون آن
طفل هم که باال آمده دود کرده برابر شد و رسید به آن بخار که از خون مادر
برخاسته و دود کرده و مشتعل شده به روح حیوانی ،به همینطور بخار طفل
هم مشتعل میشود و حیات میگیرد .پس حیات طفل هم از حیات مادر پیدا
میشود .بعد از آنی که طفل به دنیا آمد ،نفس ناطقه طفل بواسطه پدر و مادر
پیدا میشود ،زیرا که نفس ناطقه انسانی شعور است ،نفس ناطقه انسانی تعلیم
است و تمیز است و شعور نیک و بد است و معرفت چیزهاست ،علمی است
که شخص باید از خارج تحصیل کند .این علم از گوشت و پوست و خون
و صفرا و سودا حاصل نمیشود .نهایت این روح حیوانی در او پیدا میشود،
حیوانی است که قابل ادب کردن است و پدر و مادر نیک و بد را به او تعلیم
میکنند ،سخنها به او میآموزند ،این را میگویند بد است مخور ،این خوب
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است بخور ،این کار را مکن بد است ،این کار را بکن خوب است ،پیش
حوض مرو توی حوض میافتی ،به آتش دست مزن میسوزی .بنا میکنند به
او خیر و شر یاد دادن.
درست بفهمید چه عرض میکنم ،مقصودم نه بیان بزرگ شدن طفل است،
اینها مثل است .عرض میکنم پدر و مادر خیر و شری که خودشان میفهمند
به این میآموزند و تمیزی که راهی از چاهی بشناسد باین تعلیم میکنند.
منتهای علمش بقدر علم پدر و مادر خواهد بود ،آنچه میداند چیزی است
که آنها به او آموختهاند.
باری ،چون آن تمیزها را پیدا کرد آدمی و انسانی میشود ولی جفت پدر و
مادر .از این جهت تفاوت میکنند اوالد نجیبان و اوالد نانجیبان ،از این است
که مردم میروند به اصل خود ملحق میشوند .هرکس را بخواهی بدانی
چونست ،ببین پدر او چون بوده ،مادر او چون بوده ،اقوام و عشیره او که به
او تعلیم میکردهاند چون بودهاند .المحاله این با آنها معاشرت کرده ،انسانیت
او بقدر همانهایی است که تعلیم او کردهاند.
باری ،انسانیت ،آن تمیز و شعوری است که از خارج باید بیاید و آنچه از
گوشت و نان حاصل میشود منتهای او جان حیوانی است ولکن تمیز و
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شعور چیزی در او نیست .پس انسانیت را باید تحصیل کرد ،نه خیالت برسد
انسانیت را از شکم مادر بیرون میآورند .پس خود را مستبد به رأی مکن در
عالم ،که خطاست .به طور خود راه مرو ،به فهم خود اکتفا مکن ،با عقال
بنشین تا عقل پیدا کنی ،با علما بنشین تا علم پیدا کنی واال از خوردن نان و
پنیر و گوشت و پلو ،عقل پیدا نمیشود .ببین با که محشور هستی ،قوت
جان تو معاشر تو است المرء علی دین خلیله این است که پیغمبر فرمود ایاکم
و خضراءالدمن عرض کردند و ما خضراءالدمن فرمود المرأه الحسناء فی
منبت السوء فرمود بپرهیزید از سبزهای که در پهن روئیده .عرض کردند
سبزهای که در پهن روییده کدام است؟ فرمودند زن زیبایی که در جای بد
روییده باشد .زن زیبا که پدر و مادرش نااصل و نانجیب باشند ،سبز است و
خرم ،لکن توی پهن واقع شده این است که فرمودند الناس معادن کمعادن
الذهب والفضه یک خانواده است معدن طالست ،میبینی جمیعشان نجبا،
جمیعشان عقال .یک خانواده است معدن آهن است مردمان صلب سخت
خشنی هستند ،یک پاره خانوادهها معدن قلعند ،میبینی جمیعشان نرمند ،همه
شل ،همه بیمصرف .جمیع مردم معادنند به جهت آنکه انسانیت کسبی
است .مستبد به رأی خود مشوید ،مغرور به فهم خود مشوید ابدا .چون
انسانیت کسبی بود ،خدای روف رحیم در میان خلق ،انسانهای حقیقی و
عاقالن کامل و عالمان بالغ آفرید تا این حیوانهایی که اینجا دارند راه
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میروند ،انسانیت از آنها بیاموزند .پس از اینجا بدان که الناس کلهم بهائم
اال المومن و المومن قلیل و المومن قلیل و المومن قلیل آیا هیچ میدانی چرا
مومن انسان است؟ به جهت آنکه به تربیت پیغمبران مربا شده ،به علم اوصیا
تعلیم گرفته و اخالق زکیه ایشان را فراگرفته .پس مومن بر صفت ایشان
است .اگر پیش پیغمبران کسی نرفت و به خدمت اوصیای ایشان کسی
نرسید ،همان روح حیوانی است نهایت بقدر پدرش و مادرش یک پاره تمیزی
پیدا کرده .حیوان هم میتواند این تمیز را داشته باشد .گربه هم دست و روی
خودش را میتواند بشوید ،خود را میلیسد و پاک میکند .بچهگربه هم بقدر
گربه تعلیم میگیرد از مادرش ،دیگر کارهای انسانی از او برنمیآید و این به
جهت این است که گربه بنیه انسانی را ندارد ،منحرف است بنیه او .بنیهای
که معتدل نیست علم انسانی را نمیتواند تعلیم بگیرد .بنیه بز و قاطر اعتدال
ندارد و چون اعتدال ندارد قابل تعلیم تمام نیست ،همهچیز را نمیتواند یاد
بگیرد .بنیه انسانی اعتدال دارد ،اسباب او صالحیتی دارد برای تعلیم .پس به
تعلیم پدر و مادر میآموزد و انسانیتی بقدر انسانیت پدر و مادر او برای او
پیدا میشود .و این نفس ناطقهای است که در معنی آن درمانده بودند بسیاری
و مخفی بود بر آنها و آشکار شد الحمدهللربالعالمین که چگونه نفس انسانی
در اول تولد ،تعلق میگیرد .در اول که تعلق میگیرد نهایت ضعف را دارد،
همین که صدای پدر و مادر را میشنود اول چشم باز میکند اطاق را میبیند.
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از دیدن اطاق حالتی دیگر میفهمد ،صحن خانه را که دید حالتی دیگر برای
او معلوم میشود .همچنین نفس ناطقه او در اول تولد مثل نطفه میماند و
هی ترقی میکند .پس از اینجا بدان به طور حقیقت که این مردم محتاج به
انبیا و اوصیایند .اگر انبیا و اوصیا را از میانه برداری ،پدر و مادر هم تعلیم
نکنند ،انسانی و نفس ناطقهای نیست .پس معلوم شد که اگر پیغمبران نبودند
انسانیت این انسان مخفی میماند در امکان ،از عدم به وجود نمیآمد.
پیغمبران که آمدند نفس ناطقه و انسانیت بروز کرد .خدا ما را به فدای
پیغمبران کند که چقدر به گردن ما حق دارند که ما را انسان کردهاند .یک
وقتی گفتم که اگر خدا هیچ ثواب به ما ندهد مگر همین که ما را انسان
کرده ،ما را بس است .هیچ ثواب ندهند به ما مگر همین که ما را از عرض
خران بیرون بردهاند و ما را بر انسانیت داشتهاند و صفات خیر و شر را به ما
تعلیم فرمودهاند ،این خودش ثواب است .به کسی که این ثواب را دادند و او
را انسانش کردند ،چه ندادند؟! انسانیت را به تو مفت بخشیدهاند ،دیگر ثواب
چه میخواهی؟ یادت دادهاند چه بکن تا منفعت ببری ،چه مکن تا ضرر نبینی
و اینها صفات انسانیت است .از این جهت عرض کردم صاحبان هوش باید
متذکر باشند که در زیر این قبه قمر ،در زیر این عرش عظیم ،هیچ الزمتر از
این نیست که انسان استادی کامل و بزرگی عاقل داشته باشد که ببخشد به
او انسانیت را .یومافیوما انسانیت به او بدهد و هرکس این را ندارد ،چه دارد؟
صفحه | 533

یک خری است مثل سایر خرها که هیچ نمیدانند .اگر انسانیت نداری و سر
در قدم انسانی نگذاردهای ،چه داری جز حیوانیت؟ انسانیت را از کجا
آوردهای؟ خون حیض خوردهای انسان شدهای؟ گوشت خوردهای انسان
شدهای؟ به اینها کسی انسان نمیشود .پس واهلل نجاتی نیست برای احدی در
زیر این قبه قمر مگر برای آن که استادی داشته باشد انسانوش ،انسانی داشته
باشد که انسانیت را از او فرابگیرد .حاال این انسان را ،تو را به خدا بیا پیدا
کن .بگو ببینم آیا آن سیاههای مکشوفالعوره هستند ،آنها انسانند؟ سیاهی
که شعورش همسر خراطین نیست ،چطور انسان است ،چطور ولی خداست؟
روی خودش را نمیتواند بشوید ،همسر گربه شعور ندارد ،هر از بر تمیز
نمیدهد ،هنوز نفهمیده آداب طهارت را ،نجاسات سرش نمیشود ،هنوز رب
و رب را از یکدیگر ندانسته .این است آن انسانی که باید از او انسانیت را
آموخت و حاشا.
جور دیگرش را عرض کنم ،آیا آن انسان آن است که منتهای حظ او این
است که سکوت کند و آن اخالق ردیه را داشته باشد که اگر یک ساعت
چایی او دور شود ،سماور را میپراند ،مجموعه را میاندازد ،ظرفها را
میشکند ،فحش عرضی میدهد به پدر نوکر به مادر نوکر ،به زن نوکر؟ حاال
تو را به خدا این انسان است و این انسانیت به تو میبخشد؟! خودت انصاف
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بده ،همچو کسی انسان است؟ احکام دو پول معامله را نمیداند ،چطور
همچو کسی انسان است؟ حاشا .همچنین درجهای دیگر آنهایی که منتهای
حظشان همین است که مثل درخت گلی خود را پاک و پاکیزه بسازند و
منزلشان و لباسشان را شسته و رفته دارند ،هی بر سر هم حرمیشان را جاروب
میکنند و چینهاش را صاف میکنند .دیگر هیچ از امر دین نمیدانند ،هیچ
از معرفت خدا و رسول خبری ندارند .آیا این آن انسان است؟ چطور شد تو
انسان شدی؟ بله ،من سر پیش فالنکس سپردهام و جوز مرا شکسته ،یک
کاغذی هم نوشتهاند به او دادهاند .حاال آیا این آن انسان است که انسانیت
تعلیم مردم باید بکند؟ واهلل نیستند انسان.
ما شیخ نادان کمتر شناسیم
یا علم باید یا قصه کوتاه

انسان را اگر میخواهی بشناسی برای تو بگویم .انسان باید عاقل باشد ،عقل
داشته باشد .عالم بالغ باشد ،عقلش کامل شده باشد .العقل ماعبد به الرحمن

صفحه | 535

واکتسب به الجنان باید عاقل باشد ،باید اخالق زکیه داشته باشد ،صفات
حسنه باید داشته باشد ،اعمال صالحه باید داشته باشد ،عالم بالغ باشد،
عقلش کامل شده باشد .همچنین کسی از برای هدایت شایسته است .اگر
چنین کسی بگیر آمد ،دست از دامان او برمدار که او به تو انسانیت میبخشد.
اگر خدا چنین کسی را برای تو رسانید بدان که به تو حیات جاویدان
بخشیده ،جنات نعیم را به تو ارزانی داشته .واهلل هیچ انسانی به جهنم نخواهد
رفت ،از آنطرف هم هیچیک از حیوانات به بهشت نخواهند رفت .و اگر
انسانیت به تو بخشیدند تو میشوی انسان .پس تو را جنت بخشیدهاند و
جنات نعیم روزی کردهاند ،پس به تو روحالقدس بخشیدهاند ،پس تورا از
جنس محمد وآلمحمد علیهم السالم کردهاند و از طینت ایشان کردهاند و
طینت ایشان از علیین است .چنین کسی انسان است و انسانکن مانند چراغ
است و چراغکن .حضرت امیر میفرماید انا من محمد کالضوء من الضوء
من از محمد مانند چراغی از چراغی هستم .او انسان کامل بود ،من از او
انسان شدهام .و از اینجا بیابید که اثر این انسانها بقدر قوه خودشان است پس
اگر انسان کاملتری است ،تو را زودتر انسان میکند .نفس او و اخالق او
چنان است که به محضی که با او معاشرت کردی میبینی خود به خود
احوالت خوب شد .اینها را که میگویم تجربه کردهام ،از باب و اما بنعمه
ربک فحدث عرض میکنم .همین اظهار شکر است که خداوند منتی بر ما
صفحه | 536

گذارده و نعمت وجود مبارک شیخمرحوم را به ما انعام فرموده .به محضی
که اسم شیخی برسر انسان آمد ،حالت او دگرگون میشود .مثل شما مثل
ماهیان است ،شما در توی آبید و غافل که بیرون آب چه خبر است و آنهایی
که بیرون آبند ،چگونه حیات در تنشان باقی نمانده .میخواهید این را خوب
بفهمید ،قیاس کنید یک یک خود را به یک یک مردمی که در این طریقه
نیامدهاند .اخالق خود را با اخالق آنها موازنه کنید ،صفات خود را با صفات
آنها بسنجید ببینید چگونه است .اگر ادنی ادنای ماها هیچ ندارد ،اعتراف به
تقصیر را که دارد و بس است و سبب اینکه اینها مخلد در نار بشوند نیست.
سبب نجات از خلود ابدی همین این است که شخص اعتراف داشته باشد به
تقصیر خود .اگر معترفی ،مخلد نخواهی شد و این نعمتی است از خدا بههرکه
بدهد و این نعمت به واسطه این بزرگوار به ماها رسیده .هرچه هستیم اعتراف
داریم اگر ده روز بدی از ما سرزده ،روز یازدهم دست میکشیم و باز
پشیمانیم .در نوع که نگاه میکنیم الحمدهلل والیت آلمحمد در دلشان
مستحکم است ،دلهاشان ساکن است بر اقرار به فضایل آلمحمد .راغب به
عبادتند ،نادم از معاصی هستند .چه بسیار از اعمال قبیحه را که تائب هستند،
نافلهگزارند .چقدر حاالت مردم تفاوت میکند! واهلل یک ذات در وجود کل
مردم اینگونه تصرفها بکند ،خیلی حکایت است و این به قوت نفس او و به
قوت انسانیت او بود که انسانبخشی توانست بکند؛ و این است شفاعت.
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هرکس را انسانش کردند به همین شفاعتش را کردند .انسان نشده هیچکس
را شفاعتش نمیکنند .غیر انسان را شفاعت نمیکنند .االغ را ببرند توی
بهشت ،این نخواهد شد .اگر تو رفتی و عیال خود را انسان کردی ،شفاعت
آنها را کردهای و شفاعت تو مقبول است درباره آنها .همین حاال شفاعت
آنها کردهای .این است که در قیامت اهل حق یکی بقدر دو نفر را شفاعت
میکند ،یکی بقدر چهار نفر را شفاعت میکند ،یکی ده نفر را ،یکی صد
نفر را ،یکی هزار نفر را .به همینطور که انسانیت تعلیم میکند ،ایشان هم
همینطور شفاعت میکنند .حاال ما باید ممنون ایشان باشیم که ما را شفاعت
کنند و خودمان باید کمک کنیم در اینکه شفاعت کنند .دست از دامان
ایشان برنداریم تا با ایشان محشور شویم و سعی در کسب انسانیت بکنیم.
اگر این کار را کردید کمک کردهاید ایشان را .این است که فرمودند اعینونا
بورع و اجتهاد ما را کمک کنید به ورع و جد و جهد در دین .خالصه ،به
جهت این سری که عرض کردم که الحمدهلل از برکت محمد وآلمحمد
علیهم السالم تعلیم شده بود ،مسأله معلوم شد و انسانیت معلوم شد .گمانم
این است که خیلی واضح شد ،مثل روز ،واضح و روشن شد و حقیقت
طریقت آشکار شد برای صاحبان هوش.
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برویم بر سر مطلب و آن این بود که اول خدا آدم را آفرید و او نطفه انسانیت
را آورد و مردم چیز جزئی یادگرفتند ،و نوح علقه انسانیت راآورد قدری
بیشتر به مردم آموخت .دیگر ابراهیم مضغه انسانیت را آورد ،دیگر در زمان
موسی او استخوان را درمیان آورد و استخوان انسانیت را در میان مردم
گذارد .و در زمان حضرت عیسی بدن تمام شد و اعضا و جوارح درست
تمام شد و بدن را به طور حکمت مرتب ساخت .بعد خداوند بدن را که
کامل کرد به برکت محمد صلی اهلل علیه و آله شمیمی از عالم غیب به مشام
این بدنهای انسانی رسانید و اینها را داخل مومنان به غیب کرد و غیبدان
کرد .جمیع شما علم غیب دارید ،میدانید قیامت هست ،این علم غیب
است .میدانید صراط چون است ،جنت هست ،نار هست ،همه اینها را
میدانید .میدانید برزخ چون است ،احواالت قبر چطور است ،اینها همه علم
غیب است .این حکایاتی که خبر دادهاند از ظهور امام و از احواالت رجعت
که به تفصیل انشاءاهلل عرض میکنم ،شما میدانید .اینها همه علم غیب
است و اینها همه به برکت محمد وآلمحمد سالماهللعلیهم از برای مردم پیدا
شد .و چنانکه جان در تن طفالن که آمد تا هنگام مردن جان در تن باقی
میماند ،این شریعت مقدسه هم که جانی است در تن انسانیت از هنگام
ظهور او منسوخ نخواهد شد تا روز قیامت اگرچه جزئیات تغییر میکند به
حسب اقتضای زمان .هرطور خداوند عالم مصلحت میداند بر همانطور
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جاری میکند ولکن نوعا همان شریعت است و تغییربردار نیست ،همه همان
است نوع شریعت از بدن نمیرود تا هنگام مردن و این شریعت باقی است تا
روز قیامت .حالل محمد حالل الی یومالقیمه و حرام محمد حرام الی
یومالقیمه اما آنهایی که خیال میکنند شریعت منسوخ میشود یا منسوخ شده
و دینها اختراع کردهاند و دلیلهای نامربوط میگویند و حرفهای احمقانه را
دلیل قرار میدهند ،آن حرفها و آن دلیلها برفهایی است در پیش آفتاب
تابستان؛ آب میشود و ثباتی ندارد .ببین چگونه گفتند و آب شد و رفت به
اصل خود ملحق شد ،و خداوند بطالن همه آنها را بر مردم واضح کرد و از
ایشان آثاری نگذارد .اما امر ثابت دائم باقی مستمر این امری است که از
جانب خداست و هیچ چیز او را تغییر نمیدهد .پس آنانی که به جهت
رخصت دادن نفسشان به آنچه میخواهد حرامهای خدا را حالل کردهاند و
رفتهاند مباحیمذهب شدهاند ،آنها احمقانند .خدا میداند که حرفهایی که
میزنند از روی بیشعوری است .همه چیز مباح است یعنی چه؟ اگر همه
چیز مباح است میخواهم نی به ناخن تو کنم .اگر میگویی مکن ،میگویم
اینکه میگویی مکن از قول که میگویی؟ اگر تو پیغمبری ،من امت تو
نیستم .اگر هیچکس به هیچکس بکن مکن نباید بگوید ،من میخواهم نی
الی ناخنهای تو بکنم ،تو چرا میگویی مکن؟ چرا مانع میشوی ،راه منع
چه چیز است؟ صدهزار عمل قبیح الواط با تو بکنند ،تو مانع مشو .مالت را
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ببرند مانع مشو ،نجاست بر سرت بریزند مانع مشو .اگر منع میکنی پس در
دنیا تابعی برای کسی ،و اگر تابع کسی باید شد و کسی تابع پیغمبر است،
پس دیگر مباحیمذهب یعنی چه؟ صلح کل یعنی چه؟ صلح کل اوال تکذیب
پیغمبر است ،پیغمبر صلح کل نداشت .با یهود و نصاری و مشرکان صلح
نداشت .جهاد مقرر کرد ،قومی را نجس خواند ،اجتناب از آنها را الزم
فرمود .پس صلح کل یعنی چه؟ اگر صلح کل است من خون تو را میخواهم
بریزم ،میخواهم سر تو را ببرم ،خورد خوردت کنم .پس اینکه میگوید
صلح کل دارم دروغ میگوید مثل سگ .نیستند اینها از امت محمد صلی اهلل
علیه و آله  ،اینها کفارند ،مشرکینند .شریعت منسوخ شده یعنی چه؟ انسانیت
از روی جهان برداشته شود یعنی چه؟ پس این انسانیت مستمر است و این
طفل دین بواسطه پیغمبر صلی اهلل علیه و آله جان پیدا کرد و روحاالیمان
حیات پیدا کرد .در زمان حضرتامیر تولد کرد روحاالیمان .و مردم
روحاالیمان را به چشم خود دیدند و شناختند .اصل ایمان و حقیقت ایمان
را به چشم خود دیدند و شناختند و در والیت او روزبهروز قدم گذاردند و
از پستان والیت شیر خوردند و آثار والیت از ایشان بروز کرد .شیر اثر
میکند ،این است که گفتهاند دایه بسیار جمیلی باید گرفت که صاحب
اخالق زکیه باشد ،اخالقش خوب باشد .به جهت این است که شیر اثر
میکند و طفل بر اخالق دایه میشود.
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خالصه ،مردم شیر والیت علیبنابیطالب را خوردند و آلمحمد صلواتاهلل
علیهم را به چشم خود دیدند و شیر والیت ایشان را در ایام ظهور امر ایشان
مردم میخوردند .و هی شیر خوردند و خوردند و آلمحمد علیهم السالم
ایشان را شیر دادند .و آن شیر علومی است که قوت جان ایشان و قوت
روحاالیمان ایشان باشد .هی مثل مرغی که بچه خود را قوت میدهد به
همینطور آلمحمد علیهم السالم هی علم توی دهان روحاالیمان گذاردند
و ایشان را تربیت کردند و کردند و آنها را غذا دادند تاآنکه این دین را
خوردهخورده بقدر قوه آنها ،به آنها رسانیدند .و دین همین است که آلمحمد
آن را آوردهاند و این است که کفایت جمیع مردم را میکند .واهلل معاینه
میبینم که امر همینطور است و غیر از این نیست .غیر از این در تمام روی
زمین حقی دیگر نیست ،حق همین طریقه آلمحمد است علیهم السالم و
بس .مپندارید که مذهبی دیگر جز مذهب آلمحمد علیهم السالم کفایت
امر دین مردم را میکند .چه بسیار مذهبها که در عالم هست و هیچیک از
آنها کافی نیست .واهلل تتبع کردهام در خیلی از مذهبها ندیدهام دینی که این
ملک وسیع را کافی و شافی باشد .کجا همچو دینی هست؟ نیست چنین
دینی .حاال یک مذهب پیدا شود کنج کوهی این چگونه کفایت مردم را
میکند؟ چگونه جمیع محاسن را پند مردم میدهد؟ جمیع معایب را حالی
کل خلق مینماید؟ گیرم فرضا چهار کلمه علمی بداند ،حاال این چهار کلمه
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علم ،جمیع عالم را اصالح میکند؟ از جمله مذهبها که نوشتهاند مذهبی
است که هرکدام از اهل آن مذهب به عمامه خود جاروبی بستهاند و از پشت
سر خود آویختهاند و به همینطور توی بازار راه میروند .حاال تو را به خدا
این مذهب شد؟ مردکه اعتقادش این است که مرشدشان در عرش
جاروبکش خداست .حاال شما را به خدا این دین شد ،و طریقه شد؟ این
انسانیت میدهد به اهل دنیا؟ جمیع مصالح عالم را این میداند نعوذباهلل و
کارهای ملک را نظم میدهد؟ یااینکه به همین میشود که مریدش را یک
گوشهای بطلبد و جوزش را بشکند و توی گوشش الحی الحی بگوید و به
او بگوید در حال عبادت صورت مرا درنظر بگیر و مرا عبادت کن .آیا امر
ملک به همین میگذرد؟ جمیع معامالت به این درست میشود؟ آیا نظم این
عالم و سیاست عباد و بالد به همین میگذرد که جوز مرا بشکنی و سرت
را توی شکم من بگذاری بگویی الحی؟ همه همین شد؟ باقیش را از که یاد
بگیرم؟ پس بدانید که اینها بچهبازی است ،با اوضاع بزرگ این بازیها درست
نمیآید .مثل این اوضاع را یک وقتی عرض کردم مثل بچههایی است که در
کوچه گلوله مایه بازی میکنند ،یکی بر یکی غلبه میکند یکی مغلوب
میشود .توی خودشان حقی دارند باطلی دارند ،یکیش دغل کرده یکیش
راست گفته ،یکی برده یکی باخته .برای خود قانونی ،قاعدهای دارند که
اگر مطابق و موافق با آن قاعدهشان شده حق است و اگر نشده باطل است.
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در خودشان داستانها دارند ،اما همچو که کبکبه امیر از دور پیدا شد ،میبینی
جمیع اینها میگریزند ،کنج خانهها پنهان میشوند .جمیع صلحشان و
نزاعشان همه برطرف میشود ،حقش و باطلش همه برچیده میشود ،علمش
و جهلش جمیعا ازمیان برداشته میشود .واهلل اوضاع این مذهبهای باطل
جمیعش اینطور است .اگر اهل حق آمدند و دولت حق آمد ،خواهی دید که
جمیع اینها بچهبازی است .کبکبه جالل حق که نمودار شد این مذاهب
فاسده چنان بگریزند که اثری از بازیهاشان و از حق وباطلهاشان و از دلیل و
مدلولهاشان باقی نماند .کدام بازی با این مقابلی میکند که منادی از آسمان
ندا کند که اال ان الحق فی علی و اوالده کدام بازی با این مقابلی میکند
که صورتی در کنار خورشید نمایان شود و منادی به ندای بلند ندا کند که
هذا امیرالمومنین قد کر فی هالک الظالمین دیگر آن وقت کدام مرشد باقی
خواهد ماند؟ حاال کسی را نمیبینند خانه را خلوت دیدهاند بنای قماربازی
گذاردهاند .یکی مرشد شده ،یکی دلیل شده ،یکی مرید شده و برای خود
اسباب بازیی فراهم آوردهاند ولکن وقتی صاحبخانه آمد ،دیگر این بازیها
ازمیان برداشته میشود.
خالصه برویم بر سر مطلب و آن این است که عرض میکنم .پس از پستان
والیت این شیر علم را خوردند شیعیان .تااینکه زمان غیبت شد و امامزمان
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غایب شد و مادر که ولی باشد روی خود را از عالم پنهان کرد و این طفل
روحاالیمان تا آن روز از پستان والیت ائمهطاهرین شیر میخورد .تااینکه در
زمان غیبت امام عصر عجلاهللفرجه طفل عالم از شیر باز شد و حاال که طفل
از شیر باز شد ،دده میخواهد که او را تربیت کند .پس به این جهت این
طفل شریعت در دست ددگان که فقهای بعد از زمان غیبت باشند افتاد .و
معلوم است که در هر عصری خداوند به مردم القا میکرد از علوم ،آنقدر
که متحمل بودند .پس تصور کنید که با نطفه چه توان گفت و با علقه چه
توان بیان کرد .و همچنین بایستی که در هر درجه آنچه از علم و شریعت و
حکمت به خلق القا میشود مناسب فهم آنوقت باشد .پس در صدر زمان
غیبت ،علمای ظاهر بقدر افهام خالیق از اصول و فروع به ایشان القا
میکردند و بقدر حاجت ،از امام به ایشان القا شده بود و از ایشان به سایر
رعایا القا میشد .و همچنین عالم در ترقی بود و علما تأدیب آن اطفال را
میکردند و ایشان را از آب و آتش پرهیز میدادند و نجاست و طهارتی به
ایشان تعلیم میکردند .بعینه مثل ددگان که میگویند فالن چیز را مخور،
فالن چیز را بخور ،دست به فالن چیز مگذار ،فالن جا مرو ،فالن کار را
مکن .غذا که خوردی دست بشوی ،رو به قبله بول مکن و هکذا امثال اینها.
جمیع احکام فقه همه امر و نهیهایی است که متعلق به ظاهر بدن این طفل
است و همه اینها برای طفل الزم است .و از آنچه عرض کردم کسی نگوید
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قدح علما کردی و نسبت به ایشان بیادبی کردی .حاشا ،چگونه؟ و حال
آنکه همه ،علمای دین مبینند و مروجین شریعت سیدالمرسلین صلواتاهلل و
سالمه علیه وآله اجمعین .این را به شما عرض کنم ملعون است کسی که با
ایشان عداوت کند و نجس است و کافر است هرکه با علمای شیعه عداوت
میکند و حال آنکه میداند اینها عالمند .و به عداوت علمای شیعه ،شخص
کافر میشود ،ناصب میشود و از سگ نجستر میشود .و اگر کسی بگوید
فالنکس تقیه میکند که چنین میگوید ،به والیت علیبنابیطالب
صلواتاهللعلیه که در این حرف که گفتم هیچ تقیه نکردم و آنچه گفتم
مطلب باطنی قلب خود بود که گفتم .خدا لعنت کند هرکس که علمای
شیعه را بد بداند یا با ایشان عداوت کند ولکن مخالفین شما دست از تهمت
برنمیدارند و مخالفین شما پیش از آنکه تهمت به ما بزنند ،خود را ضایع
میکنند .خوب مگر ماها داخل علما نیستیم؟ مگر شیخمرحوم و سیدمرحوم
از علما نیستند؟ اگر اینها عالم نیستند پس که در روی زمین عالم است؟ آیا
کسی که سیصدکتاب تصنیف کرده باشد همچو کسی عالم نیست؟ آیا
کسی که حقایق جمیع علوم را آشکار کرده باشد و از کتاب خدا بیرون
آورده باشد و نوشته باشد ،همچو کسی عالم نیست؟ سیدمرحوم قریب به
سیصدکتاب تصنیف کرده ،آیا همچو کسی عالم نیست؟ اگر عالم نیست
پس عالم کیست؟ چه داشتهاند کسان دیگر که ایشان نداشتهاند؟ و حال آنکه
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حقایق جمیع علوم را آشکار کردهاند .شما این را بدانید هر چیزی آثاری
دارد ،دلیل آنکه فالنکس استاد کفشدوز است اینکه در دکان او کفش
موجود است .میبینی خود او دارد کفش میدوزد ،میبینی هزارنفر دیگر
پیش او رفتند شاگردی او کردند ،کفشدوز شدند .پس کدام دلیل برای عالم
بودن مشایخ ما به از این که مردم از اطراف عالم میروند پیششان .یکسال،
دوسال درس میخوانند میبینی در اغلب علوم استاد شدند .پس ایشان
عالمدرستکن هستند .عالم که هستند که سهل است ،عالمدرستکناند.
تو میگویی اینها عالم نیستند ،حکایت غریبی است! اینهمه علمایی که
بروز کردند در زمان مشایخ ما ،اغلب آنها که در اغلب علوم و فنون مهارتی
دارند ،پیش ایشان درس خواندهاند با وجود این باز تو میگویی اینها عالم
نیستند؛ نیست اینها مگر از راه حقد و حسد .پس بعد از آنی که اینها عالم
شدند چطور شد قدح در ایشان جایز و قدح در سایر علما کفر است و نصب؟
چرا باید حکم اینها غیر آنها باشد؟ همچو چیزی شده است اگر قدح آنها و
نصب آنها کفر است ،واهلل قدح اینها و نصب اینها هم کفر است .اگر
میگویی اینها عالم نیستند که دروغ میگویی .اگر عالمند ،چطور شد غیبت
آنها حرام شد و غیبت اینها حالل؟ تهمت بر آنها حرام است و بر اینها حالل؟
خدا میداند نیست مگر از راه عداوت واال همه یکنواختند .نه غیبت اینها
جایز است نه غیبت آنها ،نه تهمت بر اینها جایز است نه تهمت بر آنها؛
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هیچیک در شریعت جایز نیست .پس خداوند عالم از جمیع شیعیان ائمه
طاهرین علیهم السالم که هدایت جستهاند به این بزرگواران اجر به آن علما
عطا کند و شریکند آن علما با اجر هرکه به هدایت ایشان هدایت جسته.
هرکس باعث عمل خیری بشود و سنت نیکویی بگذارد ،هرکس به آن سنت
عمل کند بقدر ثواب اینها همه برای او ثواب خواهد بود .به جهت آنکه همه
این عملها را او کرده .خدا اجر همه اینها را به او میدهد و اینها هم به ثواب
خود میرسند و خدا از ثواب اینها چیزی ناقص نمیکند.
پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که علمای شیعه ،شفیعان شیعیانند چرا
که انسانیت به شیعیان بخشیدهاند و چنانکه در دنیا علما معلمان خلقند ،در
آخرت هم شفیعانند و هرکس به علم ایشان هدایت جسته او را شفاعت
میکنند .همینطور که در این دنیا در پیش نفوس کامالن ،نفوس مومنان
ضعیف خاضع است ،به همینطور آن مومن ضعیف که به واسطه آن کامل
هدایت یافته در آخرت میبیند که برای آن کامل یک نوری است و خاضع
میشود در نزد آن نور و به روشنایی آن نور شفاعت مییابد .و از آنچه امروز
عرض کردم از کیفیت شفاعت معلوم شد که در حقیقت ،انسانیت که
بهکسی بیاموزند او را شفاعت کردهاند و حقیقت مسأله شفاعت معلوم شد
و حقیقت آنرا به شما آموختم و راه همین است که عرض کردم.
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برویم بر سر سخن ،پس همینطور در اوایل زمان غیبت و بعد از آن ،این
ددگان به اطفال ائمه که مومنان باشند و شیعیان باشند شیر دادند تا ایمان آنها
قوتی گرفت .و معلوم است که بعد از آنی که اطفال به تربیت ددگان تربیت
یافتند ،للگانی ضرور است و معلوم است هلل حرارت او بیشتر است از دده.
پس اول فقهایی چند قرار داد ،بعد عرفایی چند برای آنها فرستاد که حکمت
ظاهری و معارف ظاهری به آنها بیاموزد و آنها هم از حکمتهای ظاهره به
اینها آموختند.
و باز در حکمت چنین مقرر است که تا هفتسال بچه باید پیش مادر و هلل
و دده باشد و به تربیت آنها بزرگ شود .گاهگاهی لولویی برای او درست
کنند و او را بترسانند و گاهگاهی به وعده طعامی و شیرینی او را امیدوار
کنند و اطفال را به تأدیب حقیقی نباید واداشت و او را تا هفتسال باید
گذاشت که لهو و لعب کند .همینقدر بایست او را از آب و آتش و ضرر به
جان و تن او نگاه داشت و دیگر دماغ او را به حرارت تأدیب نباید بسوزانند
تاآنکه نمو کند و نشو نماید و رطوبات بدن او به حرارت ادب نخشکد تاآنکه
قد بکشد و بزرگ شود .و چون به هفتسال رسید تدبیر او تغییر کند و دیگر
آن بیادبیها که نسبت به پدر و مادر میکرد و نسبت به خلق خالف ادبی که
مینمود و شیطنتی که مینمود و فحشهایی که میداد ،باید موقوف شود و
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با او باید تندی کرد تااینکه به سن هفتسالگی رسید و چون هفتساله شد
آنوقت او را باید به مکتب برد تا معلم چیزهای دیگر به او بیاموزد و آنجا
دیگر باید درست بنشیند ،درس بخواند .آن علمها که اول تحصیل کرده بود
حاال کفایتش نمیکند ،حاال باید علمهای کتابی بخواند .پس از این جهت
بعد از آنی که للگان و ددگان طفل را تربیت کردند تا به سن هفتسال رسید
و این روحاالیمان را و این طفل شریعت را تربیت کردند و طهارت و نجاستی
تعلیم کردند ،حکمت الهی چنان اقتضا کرد که معلم بفرستد .این طفل را
چیزهای دیگر تعلیم کند .حاال معلم آمده هرچه میگوید که بچهها را روانه
کنید به مکتب ،هللها از ترس اینکه مبادا مواجب ایشان قطع شود و دیگر آن
مواجب نرسد ،این طفل را جلو میگیرند و نمیگذارند بیاید .و معلمان
میگویند که شما از این اندیشه نداشته باشید و مشغول کار خودتان باشید،
مواجب شما برقرار خواهد بود .زیرا که این آقای ما زن بسیار دارد و هر
روزی هزاران اوالد برای او هست و به دنیا میآید و برای شما و نصیب شما
و مواجب شما هر روزه اوالد به دنیا میآید تا شما تربیت آنها را کنید و
مواجب خود را بگیرید .غصه همانها را بخورید ،آنهایی که بزرگ شدهاند
بگذارید بروند پیش معلم .و للگان میگویند اجماع ما للگان بر این شده که
معلم نامربوط میگوید ،اجماع ما ددگان بر این شده که معلمی چیزی ضرور
نیست و فغان دارند .بابا اجماع شما به کار کسی نمیآید ،این معلم را پدر
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فرستاده ،بچهها بزرگ شدهاند ،برایشان معلم فرستادهاند ولکن پدر بازیش
بازی بزرگی است ،آنچه باید بکند در ملک ،به تدبیر ملکی میکند .پس
خداوند بعد از آن علما و عرفا ،معلمی برای طفل انسانی و روح ایمانی مقرر
فرمود تاآنکه به او بیاموزد آن علمها و حکمتها و چیزهای دیگر را که از او
پنهان داشته بود .پس معلمی مبعوث کرد که چیزی چند از ادب و انسانیت و
معرفت عظم پدر و مادر و کیفیت سلوک با خواهران و برادران و پدر و مادر
و سایرین به او یاددهد .و البته این مربی باید عالمتر و داناتر به حسن سیاست
و حکمت و تدبیر باشد ،چرا که این تدبیر دخلی به تدبیر هلل و دده ندارد .پس
عالم را در این زمان بهجتاقتران به مکتب بردهاند و به دست معلم سپردهاند
و علمای ربانی و حکمای صمدانی و فقهای الهی برای تربیت عالم
برانگیختهاند .اگرچه للگان و ددگان اطفال میگویند بگذارید اطفال ما بر
همان جهالت باقی بمانند و مال نشوند تا خلعت و انعام ما موقوف نشود و
ریاست ما بر آنها قطع نشود .و میگویند این درسهای شما همه خالف
اجماع هللهای سابق است .آنها ابدا حرفی از این را بر زبان نمیراندند و اطفال
را به بازی واگذارده بودند و این درسها و علمها خالف اجماع است .ولکن
غافل از اینکه بچهها بچههای ما نیستند و پدر و مادری دارند .آنها به دست
هرکس میخواهند میسپرند و هرگونه تربیت میخواهند میکنند و آنها به
اجماع هللها بند نمیشوند .موقوف به رأی خودشان و صالح اوالد است .پس
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صالح اوالد آن شد که از دست هللها بگیرند و به دست معلم بدهند و خواهند
داد .هللها را نمیرسد که بر پدر و مادر بحث کنند که معلم ،خالف اجماع
ماست ،چرا به معلم میدهی؟ در جواب خواهند گفت بهشماچه! خودم
میدانم و من مطیع شما نیستم .البته آنچه علما میدانند شما نمیدانید ،شما
اجماع بر نادانی دارید؛ و علم ،خالف اجماع جهل است .اگر علما بگویند
از گفته ما دیگر اجماع جهل شما ثمری ندارد ،حال هللها این بحثها را دارند
و اطفال ،لهو و لعب را دوست میدارند و میگویند ما از للگان علمی
نشنیدهایم و از ددگان حکمتی نیاموختهایم و تا حال بر همان وتیره بودهایم
و کسی از آن للگان نگفت که ما بر ضاللتیم .علما میگویند که ما آنچه به
شما تعلیم میکنیم دستورالعمل پدر و مادر شماست ،و سنت پدر و مادر
شماست در میان .و هللهای شما این کتاب و سنت را قبول داشتند که حجت
است ولی نمیفهمیدند ،ما به همان کتاب و سنت میگوییم و چنین هم
نیست که آنچه ما میگوییم بکلی اختراع باشد بلکه عین همان کتاب و
سنت است و از فرمایش پدر و مادر شماست و دلیل عقلی برای آن هم
میگوییم که عقل شما هم قبول کند.
مجمال اطفال به جهت حب لهو و لعب و للگان و ددگان به جهت حب
ریاست ،فغان دارند از درس معلمان .ولکن دلیل اینکه معلمان از جانب
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پدرند اینکه خوردهخورده تقریر معلمان را میکنند و امر معلمان را قوت
میدهند و حکمتشان را در عالم منتشر میکنند و ذکر للگان و ددگان را از
عالم قطع میکنند و هرچه آنها بر آتش معلمان میدمند روشنتر میشود و
پدر و مادر شاهدند و ایشان بر اطفالشان دلسوزترند .و این هللهای مهربانتر
از پدر و ددههای مهربانتر از مادر برای خود حرفی میزنند و سوز دلی بیرون
میدهند ولکن عالمت حق و باطل تصدیق پدر و مادر است .و شرح این
احوال را اگر به تفصیل بخواهم عرض کنم مجلس به طول میانجامد .و بعد
از آنی که سن عالم باال رفت به سن مراهقه رسید و آن سنی است که نزدیک
بلوغ است و شعور او زیادتر شد و به اینواسطه فساد او بیشتر شد.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه بیستودوم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
دیروز سخن به اینجا رسید که عرض کردم در امثال این زمان ،عالم رسیده
است به سن مراهقه ،نزدیک بلوغ رسیده .و این طفل عالم در این زمانها
امیدواریم که نزدیک بلوغ او شده باشد زیرا که فساد این عالم به اندازهای
رسیده است که دیگر زیاده از این بسیار مشکل است .زیرا که جمیع اطراف
زمین و جهات عالم مملو شده است از ظلم و فساد .و سبب اینکه در نزدیک
بلوغ ،فساد زیاد میشود این است که شعور طفل زیاده میشود و حیلههای
او در مرادهای او زیاده میشود و تدبیرهای او در مطلوبهای او زیاده میشود.
هر کاری را که شهوت او و طبیعت او اقتضا کند ،چون عقلی ندارد که جلو
آن کار را بگیرد ،شعورش هم زیاده شده ،تدبیرها میکند که آن شهوت و
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آن طبیعت را به انجام برساند و آنچه که میخواهد بکند .از این جهت این
عالم هم در این زمانها فتنه او و فساد او به سرحد اعلی رسیده .از برای این
مطلب یک سری یک وقتی عرض کردهام و عرض کردم این بدنهای مردم
به منزله مکتبخانهها است و در این مکتبخانهها یا ملک نشسته یا شیطان.
هرگاه ملک منزل داشته باشد هرچه این شخص تحصیل علم بکند ،آن ملک
علم و فهم او زیاد میشود و بر طاعت و عبادت او میافزاید و هرگاه در آنها
شیطانی نشسته باشد ،هرچه تعلیم شیطان کنی و علم شیطان زیاد شود ،فتنه
و فساد و مکر و حیله شیطان زیاد میشود .از این جهت است که در امثال
این زمانها سادهلوحان سلیمترند و فتنه و فساد سادهلوحان کمتر است،
ضررشان به بندگان خدا کمتر است ،معاصی ایشان کمتر است .اما هوشیاران
و صاحبان شعور این زمان فتنه ایشان زیادتر است بقدر شعورشان .و کم
است آن کسی که شعور او شعور ایمانی باشد .چون این کلمه را گفتم این
را عرض کنم اغلب این خلق در دریای طبیعت غوطهورند .اگر مردمانی
تندخویند به طبیعت تندخویند ،اگر مردمانی حلیمند به طبیعت حلیمند ،اگر
مردمانی زاهدند به طبیعت زاهدند ،اگر مردمانی حریصند به طبیعت حریصند،
اگر صاحب عفتند و حیا به طبیعت صاحب عفت و حیایند ،اگر مردمانی
هستند که مرتکب معاصی میشوند و بیحیایند به طبیعت این کارها را
میکنند .اما آن کسی که اگر حیا میکند از روی ایمان حیا داشته باشد و
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اگر غضب میکند از روی ایمان داشته باشد ،اگر لینت میکند از روی ایمان
باشد ،چنین کسی از گوگرد سرخ کمتر است .این است که اینها که
میگوییم میخواهیم امر بگذرد و حاال که میخواهیم امر بگذرد پس آن مرد
خوشخلق ،بهتر است و معاشرت با او ضررش کمتر است نه اینکه خوش
خلقی او کمتر باشد از بد خلقی آن دیگری .حاال صدهزار فحش بیخ گوش
االغ بگو ،هیچ کجخلق نمیشود و به این کجخلق نشدن هیچ درجهای برای
او زیاد نمیشود و هیچ مصرف برای او ندارد .طبع غضب و شعور غیرت در
این نیست و صبر و حوصله خر فایدهای ندارد برای او .زیرا که در مزاج او
شعور کجخلقی و غضب نیست نه به اینکه حاال حلیم است برای این رفع
درجهای میشود .چه بسیار حلیم که در دنیا به هیچوجه منفعت به او نمیکند
مگر منفعت دنیایی .همینقدر جانی به سالمت بیرون میبرد از دست
درندگان ،اذیت او را کمتر میکنند و دیگر این حلمها هیچ نفعی به آخرت
او ندارد .حلم کم کسی به معاویه میرسید ،همه مردم در حلم او تعجب
میکردند و همچنین سخاوت زیادی داشت .حاال میگویی جود معاویه رفع
درجهای برای او میکند؟! حاشا ،جود او منفعتی به او نمیبخشد ،حلم او
منفعتی به او نمیدهد .معاویه ملعون با وجود ادعای خالفتش در مجلس به
او گفتند معاویه اسم مادهسگی است که صدا میدهد ،شنید و حلم کرد.
حالت طبع او این است ،مثل اینکه روی کاغذ بنویسی حلیم .حاال آیا اینکه
صفحه | 556

نوشتی حلیم ،حلیمبودن حلیم هیچ منفعتی برای او کرد؟ «حاء» است و
«الم» است و «یاء» است و «میم» ،این هیچ منفعتی به او ندارد .همچنین
آن کسی که غضوب است ،نه این است که مجاهد فی سبیلاهلل است و از
برای او این غضب او منفعتی دارد ،حاشا .چیزی غیر از «غین» و «ضاد» و
«واو» و «باء» نیست ،همین حروف را دارد ،همین طبیعت را دارد .ولکن
مومن کسی است که نه حروف حلیم در مزاج او غلبه دارد و نه حروف
غضوب .نگاه میکند میبیند اگر منجانباهلل مأمور است به غضب ،چنان
غضبی میکند که هیچ شیر درندهای نمیتواند بکند و اگر همان آن امر الهی
بیاید که حلم کن ،فیالفور چنان حلیم میشود که بهتر از آن نمیشود شد،
آرام میگیرد بهجهت آنکه این غضب را که برای مردم نکرده بودم که حاال
نتوانم آرام بگیرم ،برای آن کسی که کرده بودم حاال میگوید حلیم باش.
اگر بهدست راست خود نگاه کند و مأمور به غضب باشد غضب میکند در
نهایت غضب و اگر بهدست چپ نگاه کند و مأمور به حلم باشد حلم میکند
در نهایت حلم .اینطور است حالت ایمان ،از خود اختیاری ندارد .لکن
مردم این چیزها را گوش نمیدهند ،داخل حرفهای متعارفیشان است
میگوید من مزاجم اینها را برنمیدارد ،طبعم از این چیزها خوشش نمیآید.
تو غلط میکنی خوشت نمیآید .میگوید من طبیعتم از این بدش میآید.
غلط کرده است طبیعت تو .تو مأموری به امر دیگری ،اگر مأموری به
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غضب ،بکن اگرچه با دوست جانی تو باشد رغماعلیانفها .اگر مأموری به
حلم ،بکن اگرچه با کسی باشد که پدر و پسر تو را کشته باشد .مومن به
طبیعت و عادت و شهوت کار ندارد .حاال میل من کشیده که اینجا همچو
بشود ،میل من غلط کرده است .خدا گفته یا نه؟ اگر گفته است که واجب
است و بکن و اگر نگفته است و نهی کرده که حرام است و مکن .لکن
آنقدر ایمان از میانه کم شده که قبح این حرفها را مردم ملتفت نمیشوند.
پس غالب بر این مردم عادت است ،طبیعت است ،شهوت است .و اما بر
مومن هیچ طبعی غلبه نمیکند و اگر طبعی بر او فیالجمله غلبه کند،
همانقدر در ایمان او و در عدل او نقصان و انحراف است .مومن باید عدل
باشد و در وسط باشد.
چون این را گفتم متذکر شدم که این را عرض کنم ،مپندارید که صفتی از
صفات بنفسه بد است .خود حرص را که گفته بد است؟ خود حرص از آالت
و اسباب مومن است و برای مومن آفریده شده که با این حریص در طاعت
باشد ،حریص در تحصیل رضای خدا باشد .اگر طبیعت حرص در ملک خدا
آفریده نشده بود ،احدی از آحاد در طاعات نمیتوانست حریص بشود.
خداوند برای حرص در طاعات ،حرص را آفریده .حرص را که در مال دنیا
خرج کنی ،آن بد است .همچنین بخل را که گفته است بد است؟ بخل خیلی
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چیز خوبی است .بخل را خدا برای مومن آفریده ،مومن باید بخیل باشد،
یک ذره از ایمان خود را به شیطان ندهد ،یک ذره از مال خود را برای عدو
خدا نخواسته باشد ،راضی نشود یک قطره آب بخورند ،راضی نشود هوا را
تصرف کنند ،نفس بکشند .و اگر بخل در ملک خدا نبود ،مومن این طبیعت
را از کجا میآورد؟ بخل بد است هرگاه در دادن خمس و زکات و انفاق و
در دادن نفقههای واجبه خرج شود .و همچنین تندخویی چرا باید بد باشد؟
نه واهلل بد نیست بر عدو خدا و رسول و بر عدو انبیا و اولیا چنان انسان باید
بد باشد که دیگر از آن تندخویی باالتر نباشد .اگر این تندخویی نبود در
عالم ،آنوقت ما چه میکردیم وقتی که برابر میشدیم با دشمنان خدا؟
تندخویی در غیر موضع بد است .جمیع صفات را آنچه را که خدا آفریده
برای منفعتی آفریده ،آنها را باید در راه طاعت خرج کرد .لکن مردم در راه
معصیت خرج میکنند ،در راه طاعت اگر خرج بکنی خوب است ،در راه
معصیت که خرج کردی آنوقت بد است.
باری ،برویم برسر سخن ،مقصود این بود که در این زمان ،این عالم ،طبیعت
او و شهوت او و عادت او برجای خود هست که جلو اینها را نمیتوان نگاه
داشت که اینها را در محل خود به عدالت خرج کنند ،بلکه خودسر و
خودرویند .شعورشان هم بیشتر شده است ،تدبیرها میکنند در اجرای
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طبیعت و اجرای شهوت و میل خود .از این جهت فتنه آخرالزمان به سرحد
اعلی خواهد رسید و این عالمت کلی است در اوضاع ظهور امام علیه السالم
 .و اما خداوند از کرم و جود خود بعضی عالمتهای خاصه از برای بلوغ عالم
قرار داده ،چون این عالمتهای عامه امتدادی دارد بسا آنکه در پانصدسال این
عالمات ممتد است ،یکی زیاد میشود یکی کم میشود .لهذا عالمتهای
خاصهای قرار داده برای بلوغ عالم که چون مومن آنها را بشناسد ،بداند عالم
بالغ شده و عقل بر سر عالم آمده.
چون کلمه عقل را گفتم الزم شد که این را عرض کنم در السنه و افواه مردم
افتاده که من در کتاب خود نوشتهام این زمانها زمان جاهلیت است و چون
چنین چیزی نوشتهام بر من است که شرح آن نمایم .شرح آن این است که
امام علیه السالم به منزله عقل عالم است و به نور امام مردم خیر و شر را
تمیز میدهند و به نور امام عاقلند .و چون امام در پرده غیبت رفته ،عقل مردم
پنهان شده زیرا که امام عقل کل است و وقتی او غایب شده عقل از سر عالم
پنهان شده و غایب شده .پس جهل بر مردم غلبه کرده و مردم جاهل شدهاند
و زمان ،زمان جاهلیت شده یعنی مردم در این زمان جاهلند ،یعنی امامشان
غایب است و چون امام بیاید و عقل بر سر عالم آید و عالم به نور جمال امام
منور شود ،آنوقت زمان تکلیف حسابی مردم است .مثل وقتی که
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حضرتپیغمبر به دنیا آمد ،آن زمانهای پیش زمانهای جاهلیت بود نسبت به
بعثت پیغمبر .و این زمان ،زمان جاهلیت است نسبت به ظهور امام به جهت
آنکه امام عقل کل است و حاال پنهان است .این است مطلب من که گفتهام
زمان ،زمان جاهلیت است .حاال برداشته این مسأله را وسیله خود کرده به
اطراف بالد نوشته ،به علمای جمیع بالد نوشته که فالنکس جمیع این زمان
را زمان جاهلیت و کفر میداند ،همه علما را کافر میداند .من کی همچو
چیزی گفتهام؟ مطلب مرا نفهمیده اینگونه اعتراضات بر کالم من میکنند.
چگونه این زمان ،زمان جاهلیت باشد؟ آخر یکی از اهل این زمان شیخ ما
است ،یکی از اهل این زمان سیدمرحوم است ،من چگونه میگویم این زمان،
زمان جاهلیت است؟ این علمایی که بودهاند و هستند و ترویج دین میکنند،
در این زمان هستند و بودهاند .من چطور میآیم بگویم زمان ،زمان جاهلیت
است و کی معنی این حرف این است که جمیع اهل این زمان کافرند؟ معنی
حرفی که زده بودم آن بود که گفتم ،واال خودبهخود بیایند و معنی کنند برای
حرف من ،که جمیع اهل این زمان را کافر میدانی ،شما را به خدا قسم آیا
هیچ کافر همچو حرفی میزند؟ وقتی کافر همچو حرفی نزند ،آدم مومن
نمیآید همچو حرفی بزند .سخن را نفهمیده و نسنجیده میگویند .جهال
منتشر کردهاند که شیخیها عقد باالسریها را باطل میدانند .ای مردکه این
چه حرف است؟! مادر ما را کی عقد بسته است؟ این چه حرفی است که تو
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میزنی ،چرا نفهمیده سخن میگویی؟ مزخرف گفتن چه فایده دارد؟ همین
یک چیزی را میخواهند وسیله کنند که مردم را با ما به عداوت بدارند واال
آدم عاقل میگوید عقد باالسریها باطل است؟! خوب میخواهم بدانم مادر
مرا که عقد بسته؟ مادر سیدمرحوم را که عقد بسته؟ مادر شیخمرحوم را که
عقد بسته؟ اینهمه شیخی که هستند مادرشان را که عقد بسته؟ حرفهای
مزخرف چه چیز است؟ حاال این حرف هم از آن جور است که میگویند
فالنی گفته است که تا امام نیامده ،مردم همه اهل جاهلیتند ،جمیع مردمی
که در این زمانها هستند ،کلشان را فالنی کافر میداند .اینها چه چیز است،
این چه نامربوط است؟ آنچه من میگویم این است که امام به منزله عقل
عالم است و حاال که امام پنهان است ،نور او پنهان است و در این زمانها
مردم خدمت امام نمیرسند و نسبت به زمانی که امام خواهد آمد جاهلند.
جمیع مردم تا چیزی را نمیدانند جاهلند ،هرکس چیزی را نمیداند جاهل
است .وقتی امام علیه السالم ظاهر میشود دست مبارک خود را بر سر مردم
میگذارد ،مردم عالم میشوند .حتی آنکه جمیع مردم در زمان او عالم
میشوند ،پیرزن در خانه خود قضاوت میکند ،به برکت وجود امام علم او
زیاد میشود .و از اینجهت در انجیل است که در آخرالزمان جمیع مردم
پیغمبر میشوند .اگر عبارت عیسی و انجیل حقیقی باشد و تحریف نشده
باشد معنیش این میشود که مردم همه دانا میشوند ،همه عالم ربانی میشوند
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و حق است و صحیح؛ خبری است که عیسی داده از ظهور و رجعت .پس
در آن زمان جمیع مردم از باب یغن اهلل کال من سعته از سعه امام و علم امام
عالم میشوند و بینیاز میشوند و حاال که امام ظاهر نشده ،نیست آن علم و
آن غنا .این است آنچه من گفتهام ،بر این چه بحث میتوان کرد و کیست
که منکر این باشد؟
باری ،اینها همه از اسباب بلوغ عالم است ،باید اینطور باشند ،اینطور
جعلها بکنند ،اینطور افتراها ببندند ،حق آلمحمد علیهم السالم را انکار
کنند ،فضایل ایشان را انکار کنند ،تهمتها بزنند ،عداوتها بکنند ،اذیتها
برسانند و هنوز کو تا بکنند .احتمال میرود که کار از این هم سختتر
بشود ،چنان کار سخت بشود که مومن آرزوی مرگ کند و نمیرد ،چنان
سخت شود که مومن گریه کند و آرزو کند و مرگ را از خدا بخواهد .و
هنوز کو! ولکن بعد از آن فرج عظیم روخواهد نمود و همین از اسباب فرج
است که همینطور بشود .در یک حدیثی فرمودند زمانی خواهد آمد که یلعن
بعضهم بعضا و یتبرء بعضهم عن بعض یک کسی عرض کرد که چه خیری
است در همچو زمانی؟ فرمودند همه خیر در همان وقت است .بهجهت آنکه
همچو که شد ،بعد از آن فرج خواهد رسید و در آنوقت امام خواهد آمد.

صفحه | 563

ازجمله عالمتهای خاصه و فتنههای بزرگ بزرگ چند چیز است .عالمات
بسیار است لکن در بسیاری از آنها بدا احتمال میرود و تقدیم و تأخیر در
آنها اتفاق خواهد افتاد و چند عالمت است که در نوع او بدا نخواهد شد
ولکن جزئیاتش باز احتمال بدا در آن میرود اما نوع آن چند عالمت ،بدا
ندارد و امیدوار از کرم امام چنانیم که چشم ما ببیند آن عالمات را و زنده
باشیم و به همین چشم خود ببینیم .حاال از جمله آن عالمات که بدا در آن
نیست و اعظم از همه و بینتر از همه آنها ،خروج سفیانی است و این خروج
سفیانی امری است که دیگر بدا در نوع این نیست .این سفیانی یک مردی
است اسم او عثمان پدر او عنبسه و از قبیله حرب است و قبیله حرب االن
هستند در عرب طایفهای هستند از اوالد ابوسفیان بن حرب و این سفیانی از
آن طایفه است و این طایفه از ذریه یزید بن معاویه هستند و این مرد از آنها
است .همچنین کسی در هشتماه قبل از ظهور امام بر تخت سلطنت
مینشیند در شامات و معلوم است که همانوقت واجب نکرده تولد بکند،
گاه هست پنجاهسال پیش از آن تولد کرده باشد و امیدواریم که تولد
کردهباشد و معلوم است یکدفعه هم بر تخت سلطنت نمینشیند،
خوردهخورده بسا آنکه اول سرباز میشود ،بعد متشخصتر میشود تااینکه
صاحبمنصب میشود و کمکم میآید بر تخت مینشیند .و چون اصطالح
دولتها تفاوت میکند گاه است حاال مثال اسمش عثمانآقا افندی باشد و اگر
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باشد بسا آنکه توپچی هم هست ،گاه است منصب دیگری هم دارد .خالصه
یک همچو کسی در هشتماه قبل از ظهور که عبارت از دهم ماه
جمادیاالولی باشد بر تخت مینشیند و هفت هشتماه پیشتر خروج کرده
و قشون جمع کرده و والیات و دهات را گرفته .چندین والیت را تسخیر
میکند ،دمشق و حمص و فلسطین و اردن و قنسرین را تسخیر میکند و بر
تخت سلطنت در دهم جمادیاالولی مینشیند .و این سفیانی از بنیامیه است
و سلطان خواهد شد در شامات و این مرد بسیار خبیثالنفس است و یحتمل
نصرانی هم باشد چون صلیب در گردن دارد و احتمال دارد صلیب او پنهان
باشد و صلیب بتی است به این شکل «†» و نصاری آن را در گردن میبندند
در هنگام نماز مثل مهری که شما همراه دارید برای نماز ،نصاری هم در
کلیساهای خود از آنها دارند و به همراه خود برمیدارند و در گردن خود
میکنند .خالصه در گردن این ملعون صلیب هست و احتمال میرود نصاری
باشد در پنهان و ظاهر اسم او شکل او اسم اسالمی باشد و شکل مسلمانان
باشد و در روم بوده ،آنجا نصرانی زیاد بوده ،نصرانی شده .یا اصلش نصرانی
بوده خدمت دولت اسالم کرده ،اسم خود را تغییر داده بر شکل اسم
مسلمانان کرده .به هرحال اسمش عثمان است و صلیب در گردن دارد و این
ملعون خدا را در مدت عمر خود نپرستیده و ایمان به خدا نیاورده .شخصی
است بسیار خبیثالنفس ،بسیار قسیالقلب ،زن خود را که تقصیری نسبت
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به او کرده زنده در گور میکند ،همچو قساوت و شقاوتی دارد .صورت او
خشن است و زبر و آبلهرو ،چنان مینماید که یک چشم او معیوب است و
شاید نباشد و چنان مینماید .صورت او بسیار سرخ است ،کله او بسیار
بزرگ است .این عالمتها را فرمایش کردهاند و شاید اینجوره باشد و شاید
بدا شود و جوری دیگر باشد .این جزئیاتش حتمی نیست ولکن نوع این
خبیث بدا ندارد و خواهد آمد و سلطنت خواهد کرد و قشون زیادی از
شامات گرد او جمع خواهند شد و خطر عظیمی برای دوستان امیرالمومنین
خواهد بود .از سر کسی نمیگذرد مگر کسی پنهان کند خود را از او و از
قشون او .مینشیند و یک دسته از قشون خود را به طرف حجاز میفرستد
که مکه و مدینه را خراب کنند ،خانه کعبه را خراب کنند .یک دسته دیگر
از قشون خود را میفرستد به عراق ،یعنی به طرف کوفه و به طرف مشاهد
مشرفه که آنها را خراب کنند و آثار آنها را خراب کنند و شیعیان در آن زمان
بیشتر آنها در آن صفحاتند و از آنها آسیب بسیار به دوستان و شیعیان میرسد.
آن قشونی که به جانب مکه و مدینه میفرستد سیصدهزارنفر خواهد بود که
سالطین حاال ندارند اینقدر قشون .سالطین حاال نهایت پنجاهفوج،
شصتفوج داشته باشند ولکن آن ملعون یک دسته قشون او که به جانب مکه
و مدینه میرود سیصد هزار نفر خواهد بود .و این به جهت این است که
قشون دوجوره است یک قشونی است ایلجاری است و جمیع رعیت میباید
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قشون سلطان باشند مثل دولت حق که همه مردم رعیت و قشون امامند .اگر
جمیع مردم را حکم کنند که باید بروید به دعوا ،بر همه الزم است بروند و
جیره و مواجبی هم به آنها نمیدهد که سرباز بگیرد و کسی هم به ایشان
تعدی نمیکند و مالی از ایشان نمیگیرد .هرچه تحصیل دولت میکنند مال
امام است ،امالک آباد میکنند مال امام است ،هرچه پیدا میکنند مال
خودشان است ،کسی از ایشان نمیگیرد .نهایت در وقت حاجت والی حکم
میکند که بیایید به دعوا ،هرکس باید تدارک خود را ببیند و برود و بر او
فریضه است و به این سبب و به این جهت قشون زیاد میشود .و اما آن کسی
که دستی ،جیره و مواجب میدهد و قشون میگیرد ،بیش از پنجاهفوج،
شصتفوج نمیتواند بگیرد لکن وقتی جمیع رعیت باید نوکر باشند آسان
میشود .آن هم به اینطورها حرکت میکند که اینقدر قشون جمع میکند
واال شامات قابل سیصدهزار قشون نیست .دولت روم میتواند اینقدر قشون
جمع کند لکن خود شامات تنها قابل اینقدر قشون نیست مگر اینکه اینها
به طور ایلجاری است .خالصه سیصدهزار قشون میفرستد به سمت حجاز
میروند مدینه را خراب میکنند ،قاطرهای آنها در مسجد پیغمبر سرگین
میاندازند .ببین خداوند چقدر صبر میکند! اینطور که کردند و بیرون رفتند
از مدینه به سمت مکه ،در بیرون مدینه زمینی است که آنجا را بیداء میگویند
معسکر او آنجا بار خواهند انداخت اردوی او میروند آنجا بار میاندازند.
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در این اثنا جبرئیل مأمور میشود از جانب خدا مأمور میشود صاحب صیحه
ـ اغلب صیحات که هست به واسطه جبرئیل خواهد بود ـ صاحب صیحه را
خدا امر میکند میفرماید که پای خود را به زمین میزند و میگوید یا بیداء
ابیدی القوم که رجفهای میشود و زمین از هم شکافته میشود و جمیع آن
سیصدهزار قشون به آن زمین فرومیروند والحمدهللربالعالمین که یک عقال
شتری از آنها باقی نخواهد ماند مگر دو نفر از طایفه جهینه که یکی را وتر
میگویند و یکی را وتیر و آنها دو برادرند و در بعضی اخبار از طایفه مراد و
شاید که جهینه هم یک شقی از طایفه مراد باشند و در مثل عرب هست «عند
جهینه الخبر الیقین» ملکی بال خود را به صورت این دو میزند ،این دو
صورتهاشان منقلب میشود و روشان به پشت و پشتشان به رو میگردد .به
یکی میگوید برو نذیر و ترساننده باش ،برو و خبر هالک این قشون را برای
سفیانی و قشون او ببر ،و به یکی میگوید بشیر باش و برو به سمت مکه به
خدمت امام عرض کن و بشارت ده او را که خدا دشمنان او را تلف کرد و
هالک شدند؛ این یک دسته قشون او .واما دستهای که به سمت عراق
میفرستد آن دسته میآیند و قتل بسیاری در اطراف کوفه میکنند ،جمع
کثیری را خواهند کشت ،هفتادنفر از نیکان با نفس زکیه و شخص مومن
بزرگواری را خواهند کشت و سیصدنفر از بزرگان بنیعباس کشته میشوند،
جمع کثیری در آنجا کشته میشوند و قشون او اطراف کوفه را میگیرند و
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آنچه باید بکشند میکشند تااینکه کوفه را تسخیر میکنند .در این وقت
منادی ندا میکند که هرکس سر یک نفر از دوستان امیرالمومنین علی را
بیاورد دوهزار درهم ـ که دویستتومان پول قدیم تخمینا میشود که حاال
هزار ریال میشود ـ به او بدهند .چون این ندا بلند شود میجهد همسایه به
همسایه و او را به تهمت تشیع خواهد کشت .میرود سر او را میبرد و
میبرد آن دوهزار درهم را میگیرد و به این واسطه قتل بسیاری در کوفه
میشود و جمع کثیری در کوفه کشته میشوند؛ این هم یک دسته .بعد عرض
کنم که چه میشود ،بغداد از شدت فتنهها خراب میشود ،از آمد و شد این
علمها و رایتها بالهای چند بر بغداد نازل شود که بر هیچ امتی نازل نشده
باشد و از نوع هر بالیی خدا بر بغداد نازل خواهد کرد پس از آنی که بغداد
در نهایت آبادی میشود ،چنان آبادی که مردم خیال میکنند روزی قسمت
نمیشود مگر در بغداد و بگویند این بغداد بهشت است و زنهای آن حوریان
آن هستند و اطفال آن غلمان آن و خداوند این بغداد را چنان خراب کند که
اگر کسی بگذرد بگوید اینجا یک وقتی بغداد بوده .در دهم جمادیاالولی
سفیانی خروج میکند و مدت سلطنت او نهمال طول خواهد کشید و پس از
ظهور حضرت ،یک ماه دیگر سلطنت خواهد کرد و دعوا خواهد کرد و
کشته خواهد شد و سر او را میبرند روی سنگی و میکشند او را.
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و در دهم جمادیاالولی عالمت حتمی دیگر بروز خواهد کرد و آن خروج
دجال است .دجال هم میباید در دهم جمادیاالولی خروج کند و این دجال
یک بالیی است بزرگ .هر پیغمبری امت خود را از دجال ترسانیده و در
زمانهای آنها مقدر نشده و در آخرالزمان در این امت مقدر شده خروج کند.
دجال اسم او نیست ،لقب اوست .از بعضی اخبار برمیآید که اسم او صائد
است و اسم پدر او صید است .حدیثش را صدوق روایت کرده ولکن سندش
و رواتش سنی هستند ،اعتبار چندانی ندارد .صائد اسمش است و صید اسم
پدر اوست و صید یهودی بوده و این ملعون یهودیزاده هم هست .در آن
حدیث اینطور است ولکن عرض کردم اعتباری ندارد .غرض ،پیغمبر صلی
اهلل علیه و آله وعده فرموده که در آخرالزمان باید بیاید ،آنچه از قرینه اخبار
من میفهمم این باید مردی باشد جادوگر ،نه این است که به قاعده طبیعت
دنیا حرکت میکند زیرا که خری که یک میل راه گام اوست همچو خری
طبیعت دنیا برنمیدارد ،همچو خری موافق طبیعت دنیا که نیست .این هم
که صاحب معجزه نیست ،خالق نیست ،پیغمبر نیست ،چنین مینماید مردی
باشد جادوگر .و در بعضی روایات هست که مابین دو چشم االغ او یک
میل راه است ،یک کوه نان و یک کوهآتش بهمراه او به نظر میآید .از نظم
او احتمال میرود از تسلطی که در سحر و جادو دارد ،همچو چیزی به مردم
مینمایاند .همه روی زمین را در این هشتماه طی میکند .امر این ملعون
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حکایت دیگری است ،گویا طیاالرض میکند .از غیر امام و از غیر نیکان
نمیشود این کارها سرزند .بجز اینکه سحر باشد ،طور دیگر نمیشود .و از
جمله خواص این بدبخت این است که به هر آبی که میگذرد آن آب
میخشکد ،جمیع روی زمین را میگردد ،به همه جا میرود مگر داخل مکه
و مدینه نمیتواند بشود و آن روز متابعت میکنند دجال را بیش از همهکس
زنان و یهودیان و بیشتر از پی او میروند صاحبان طیلسانهای سبز که
یهودانند .و خروج خواهد کرد در زمانی که قحط شدید شده باشد و مردم
بسیار مضطر شده باشند ،یک کوه سفید به همراهی خود نشان میدهد و
چنان مینماید که این نان است و نهر آبی نشان مردم میدهد .آب هم که
فرورفته از خباثت او ،نهر آبی نشان مردم میدهد و اینها را جنت نام گذارده.
دو کوه عظیم از دود نشان مردم میدهد و این را جهنم نام گذارده فریاد
میکند انا الذی خلق فسوی اناالذی قدر فهدی انا ربکم االعلی منم خالق
خلق ،منم پروردگار اعالی شما و به اطراف عالم میگردد و از پی او میروند
زنان و یهودیان .آنچه من میفهمم نه معنیش این است که به همراهی خر او
میروند و هی طیاالرض میکنند جمیع زنها و جمیع یهودیها ،در مدت
هشت ماه جمیع روی زمین میگردند ،اینطور نیست .بلکه پیروی او
میکنند و اعتقاد به او میورزند واال خرش یک قدم او یک میل راه است،
حاال این زنها با پاهای نازک ،با این ضعف و ناتوانی که دارند چگونه متابعت
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او میکنند؟ پس مقصود پیروی در اعتقاد است .و این خبیث مردی است که
یک چشم دارد و یک چشم او ممسوخ است ،طوری صورت او کج است
که یک چشم او چنان کج مینماید و چنان مینماید که در پیشانی او چشم
او است و چشم او سرخ است و مانند ستاره صبح برقبرق میزند .غرض
همچو مردی در آخرالزمان میآید ،همچو فتنهای در آخرالزمان پیدا میشود
و ادعای خدایی میکند و از عقب او مردم میروند ،یعنی اقرار به خدایی او
میکنند و متابعت قول او میکنند و پیروی او در اعتقاد او میکنند واال الزم
نکرده همه طیاالرض کنند .این هم یک فتنه که در دهم جمادیاالولی ظاهر
میشود ،این هم حتم است.
و در بعضی از روایات هست که در دهم همین جمادیاالولی یک رایتی از
طرف خراسان ظاهر میشود .شخصی خروج میکند از آنجا و روانه شود به
این سمت ولکن تفصیل حکایت او را که چه خواهد کرد ،ندیدهام.
یکی دیگر سیدی است حسنی یمانی از طرف یمن خروج میکند و رایات
بسیار بلند میشود .یازده علم قبل از ظهور پیدا میشود هریک از آنها مردم
را به سوی خود دعوت میکنند .بهترین آن رایات رایت حسنی یمانی است.
آن سید یمنی میشناسد امام را و مقصودش آن است که زمین را پاک کند از
ظالمان و خدمت از برای دولت امام میکند و آن بزرگوار در بعضی قری و
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بالد از دیلم بیرون میآید .در اصل یمانی است ولکن چون سلطان شده از
دیلم بیرون میآید و دیلم همین سمت قزوین است .آن سید یمنی و آن شخص
حسنی از جانب دیلم میآید و قشونی بسیار سخت و صلب و بسیار شجاع
که دلهاشان مثل پاره آهن است برای خود تحصیل کرده .میکشد هرکس
را میبیند ،گویا رحم در دلش بر منافقان نیست .طفل شیرخواره را میکشد،
طفل از شیر بازگرفته را میکشد تاآنکه شجاعان را میکشد .به هرکس برسد
میکشد و میکشد تا میرود به کوفه .به کوفه که رسید هنگامی است که
امام هم به کوفه آمده است ،بعد به قشون خود میگوید این چه داستان است،
این کیست؟ میگویند کسی است از علویین که ادعای او این است که
اوست مهدی امت .میگوید بیایید برویم این را ببینیم کیست ،چه میگوید.
با قشون خود میرود ،بعد از آنی که قشونها آراسته میشود این شخص حسنی
میرود پیش روی لشگر به خدمت امام میگوید تو اگر حجت خدا هستی
کو اسلحه رسول خدا ،کو برد پیغمبر ،کو عمامه او ،کو دلدل او ،کو زره
او ،کو شمشیر او؟ امام جمیع مطالب او را از یک سبدی بیرون میآورد و
نشان میدهد و عصای پیغمبر را میگیرد و میکوبد بر یک سنگی ،درخت
بسیار عظیمی میشود که جمیع قشون را سایه میاندازد .حسنی اینها را که
میبیند پیش میآید و رکاب امام را میبوسد ،عرض میکند حقا تو امامی .و
مقصود او از این خواهشها این است که قشون ببینند و ایمان بیاورند واال
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خودش مومن است بلکه شاید در باطن هم از جانب امام آمده باشد .خالصه
این است که هدایت یافتهتر رایات رایت حسنی یمانی است ،بسیار خوشگل
است ،چنان حسنی دارد که حسن او دلهای مردم را میبرد با این غضبی که
دارد و این خیلی حکایت است و از جمله قشون او چهلهزار زیدی هستند
که قرآنها را بهگردن حمایل کردهاند این عالمات را که از امام دیدند
میگویند اینها همه سحر است .سه روز به آنها مهلت میدهند و آنها را
موعظه میکنند ،چون قبول نمیکنند آنوقت حکم میکند جمیع این
چهلهزار نفر را قربانی میکنند ،قرآنهاشان را هم میگوید بگذارید حسرت
بر آنها باشد چنانکه تحریف کردند آن را و تغییر دادند آن را .باری ،این
شخص هم در دهم جمادیاالولی خروج میکند ولکن رایت خراسانی و
رایت حسنی الزم نکرده از محتومات باشد ،احتمال بدا در آندو میرود.
باز از جمله عالمات این است که بیستم این جمادیاالولی که رسید بنای
باران آمدن میشود ،چهل روز باران میبارد تا اول ماهرجب و این باران شدید
میشود تااینکه بیشتر خانههای دنیا را خراب میکند .به جهت این است که
چنانکه قبل از صور دویم باید باران بیاید که جمیع روی زمین تر شود و آب
بگیرد و بدنهای مردگان همه زنده شوند .قبل از این احیا هم چهل روز باید
باران بیاید تا مردگانی چند در اول ماهرجب زنده شوند و هی بنای زنده شدن
صفحه | 574

مردگان شود .این است که حضرتامیر فرمود که عجب و ای عجب بین
جمادی و رجب کدام عجب از این باالتر که مردگان از قبر بیرون آیند و
شمشیرها بر دوش بگذارند؟ حاال هریک از عالمات را که انسان دید ،دیگر
باید مسارعت کرد .به محضی که خبر سفیانی رسید ،دیگر باید دست و پا
را جمع کرد .دیگر در آنوقت خوردهخورده سفر رو به حجاز باید کرد.
باز از جمله عالماتی که ظاهر میشود این است که در همین ماهرجب ظاهر
میشود و چشم مومن به آن روشن میشود و آن این است که یا سری بیتن
یا تنی بیسر در قرص آفتاب ظاهر خواهد شد و منادی از آسمان ندا خواهد
کرد که اال لعنه اهلل علی القوم الظالمین از آن صدا دلها به حرکت درمیآید،
زهرههاست که آب میشود .ندایی دیگر خواهد آمد که ازفت االزفه یعنی
آنچه باید نزدیک شود نزدیک شد .دلهای منافقان است که مرتعش خواهد
شد اما مومنان از بشاشتی که دارند نزدیک است که در پوست نگنجند .ندایی
دیگر میآید هذا امیرالمومنین قد کر فی هالک الظالمین چشم مومن در
اینوقت روشن میشود ،دلهاشان خرم میشود .این هم از عالمات حتمی
است ،باید این ظهور جسد امیرالمومنین در قرص خورشید بشود و این بدا
ندارد .دیگر اولماه تا آخرماه باران ببارد ،میشود بدا در آن شود .این

صفحه | 575

عالمات را که دیدید انشاءاهلل تدارک خود را بگیرید و مهیای سفر شوید
اگر ماندهاید از آن عالمات اول ،از این عالمات باید تدارک خود را بگیرید.
یکی دیگر از این عالمات آن است که در ماهرمضان در صبح جمعه
بیستوسیوم ندایی از آسمان به اسم امامزمان میآید که حق با اوست و با
شیعیان او است و اسم و نسب او را ندا میکند و مردم را دعوت به سوی او
میکند و در عصر همان روز ندایی دیگر میآید ،شیطان از مغرب ندا میکند
که حق با عثمان و آل اوست و کفایت میکند شما را همین که آن دعوتی
است آسمانی و این دعوتی است زمینی .کفایت میکند شما را که مخبران
صادق خبردادهاند که آن دعوت آسمانی است و این دعوت زمینی است.
همچو ندایی از آسمان میآید و این داخل محتومات است که در ماه رمضان
در صبح بیستوسیوم باید بشود .دیگر حاال جمعه هم باشد یحتمل بدا در
آن بشود.
باز از جمله عالمات آن است که آفتاب در نیمهماه میگیرد و از روزی که
دنیا خلق شده همچو چیزی نشده که در نیمهماه آفتاب بگیرد ،در اواخر ماه
همیشه آفتاب میگیرد .در آن روز نیمهماه میگیرد و این را هم برخالف
عادت جاری میکنند تا مردم متذکر شوند و ببینند که این امر اگر علیالرسم
بود ،موافق عادت بود ملتفت شوند که این امر برخالف عادت است .حساب
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منجمان گم شده از پی این حرف برآیند ببینند چه خبر است .لکن این را از
عالمات حتمی نفرمودهاند.
باز از جمله عالمات حتمی آن است که در بیستوپنجم ماه ذیحجه سیدی
که نام او محمد است و نام پدر او حسن است از نوکرهای امام زمان است
مأمور میشود برود به مکه و مردم را دعوت کند .از زبان امام میگوید از
وقتیکه پیغمبر مرده حق ما را غصب کردهاند ،ما اهلبیت رحمتیم ،ما معدن
نبوتیم ،بیایید ما را یاری کنید .اهل مکه دورش را میگیرند و او را مابین
رکن و مقام سرمیبرند و این سید در نزد خدا بسیار محترم است و پس از
قتل آن سیدبزرگوار ،دیگر خدا به اهل زمین مهلت نخواهد داد مگر پانزده
شب .وقتی او را کشتند خدا غضب خواهد کرد ،مهلت از اهل زمین برداشته
خواهد شد و این عالمت را انشاءاهلل در مکه باشیم ببینیم .این دیگر منتهای
سیر عالم خواهد بود و خدا به غضب میآید و انتقام میکشد .و عالمتهای
بسیار ذکر فرمودهاند ،محتومات اینها بود که عرض کردم.
باز از عالمات در بعضی بالد ستاره ذوذنب است ،ستاره دمدار و این همیشه
ظاهر است لکن شاید او بزرگتر باشد یا تأثیرش بیشتر میشود و عالم به تأثیر
او هرج و مرج میشود و آن بزرگوار ظهور نخواهد کرد تا این ستاره دمدار
ظاهر نشود.
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باز از جمله عالمات قتل زیادی در اطراف عالم است این اختالف رایات و
علمها در دولتها قتل بسیاری میباید بشود .مرگ قرمزی که خبر دادهاند
همان است اگرچه بشارتی پارسال شنیدم که خیلی باعث امیدواری شد .در
ینگیدنیا میگفتند دعوایی شده که پانزدهکرور آدم کشته شده و این الحمدهلل
یک بشارت بزرگی است که شما در خانههای خود خوابیدهاید ،پانزدهکرور
دشمن خدا کشته میشوند .همچنین دعواها که در میان سالطین است از
روم و ارس و انگلیس ،این دعواها که شد الحمدهلل اینها همه از عالمات
ظهور است .خالصه قتل بسیار میشود ،طاعون در میان مردم میافتد،
طاعون که پیدا شد به اینواسطه قدری دنیا تخفیف پیدا میکند .مومنان خیلی
باید زحمت بکشند به همین جهت خدا اینطورها تخفیف میدهد .حتی آنکه
فرمودند دوثلث مردم باید بمیرند ،در بعضی از روایات هست از هفتنفر
پنجنفر باید تلف شود .در بعضی از روایات از دهنفر نهنفر که از مردم یکعشر
باقی مانند .اینها همه از شمشیر امامند ،جمیع اوضاع عالم شمشیر امامند،
قشون امامند .باد از قشون امام است ،آفتاب از قشون امام است ،زمین از
قشون امام است .یکمرتبه میبینی زلزله میافتد جمع بسیاری از خلق را
هالک میکند ،قشون امام است که هالک کرده .چه فرق میکند مرگ از
خارج بیاید و مردم را بکشد یا خودشان به زمین فرو روند؟ همه را امام
کشته .خالصه ،این اوضاع در دنیا رو خواهد داد.
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باز از عالمات آنچه از بعضی احادیث برمیآید و احتمال کلی میرود که این
هم داخل محتومات باشد این است که دولت به بنیعباس برمیگردد .واجب
نکرده سلطان کل روی زمین باشند ،همینقدر فرمودهاند باید باز دولت،
دولت بنیعباس شود و ممالکی چند در تصرف ایشان خواهد آمد .این هم
باز راه فرج دارد که شاید مثال دولتی از دول از آلعباس بودهاند و معروف
در میان مردم نباشند ولکن در واقع از آلعباس باشند و مسلط شوند ،چه
ضرر دارد؟ خالصه ،از احادیث همچو برمیآید که باز دنیا برای بنیعباس
ممهد خواهد شد و وقتی امام ظاهر میشود باز دولت بنیعباس باید باشد.
باز از عالمات آخرالزمان دعوایی است که در قرقیسا که نزدیک فرات است
میان بنیعباس و بنیامیه اتفاق خواهدافتاد و قتل بسیاری از بزرگان خواهد
شد .ندایی خواهد آمد که ای درندگان سیر کنید شکمهای خود را از گوشت
جباران و این دعوا شاید در همان بالد عربستان باشد .غرض ،احادیث خیلی
داللت بر این دارد که بنیعباس باید دومرتبه سلطنت کنند .و باز هم
عالمتهای بسیار ذکر شده و به همینها اکتفا میکنیم و این عالمات
عالماتخاصهای است که قبل از ظهور باید بشود و اینها که شد عالمت این
است که عالم به حد بلوغ رسیده و همینکه روز عاشورای آن سال میشود
و روز نوروز هم در آن روز باید واقع شود و از سالهای طاق باید باشد .اما
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نوروز به جهت آنکه اول سال و اول تحویل دوره است و چون دولت از
دورهای به دورهای منتقل میشود ،میباید اول سال باشد و چون اول خالفت
امیرالمومنین در روز نوروز بود ،در آخر هم باید ختم به همان بشود .و باید
در روز عاشورا باشد به جهت آنکه آن بزرگوار برمیخیزد به خونخواهی
سیدالشهداء ،و میباید روز جمعه باشد به جهت آنکه روز جمعه روز ظهور
حکومت و سلطنت است و روز اجماع خالیق است .چشم شما روشن باد
که بر حسب تقویمهایی که پیش استخراج شده شخصی دهسال پیش تقویمی
را استخراج کرده در آن تقویم او آنچه حساب کرده چهارسال دیگر روز
عاشورا و روز نوروز یک روز خواهد شد و این خبری بزرگ است ،همچو
اتفاقی کم میافتد .چه میشود هر سیوششسال یکدفعه نوروز به محرم
بیفتد ،مضایقه نیست .لکن حاال به روز عاشورا هم بیفتد خیلی کم اتفاق
میافتد .در این عمرهای ما که هرگز همچو چیزی ندیدیم .پارسال در تهران
ذکر میکردند که منجمی دهسال پیش استخراج کرده و گفته چهارسال دیگر
نوروز میافتد به روز عاشوراء ،بر حسب آن تقویم .و این بشارتی است و
سبب امیدواری است .باز شخص ثقهای خبر داد ،مرد ثقهای بود و شکل
حرفش هم دروغ نمینمود که مرد مقدسی صالحی خبر میداد که سفیانی
تولد کرده و او از زبان شیخ مرحوم نقل میکرد .مردی نبود که دروغ بر
شیخ ببندد و شیخ هم آدمی نیست نفهمیده حرفی بزند .دیگر آن شخص
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اشتباه کرده باشد یا نکرده باشد ،چه عرض کنم .غرض ،قلب مومن روشن
میشود که شیخ خبر داده بودند که در آن تاریخ موجود شد و تولد کرد و
بعید هم نیست احتمال میرود تولد کرده باشد .این خبر نوروز هم که
احتمال فرج دارد اگرچه اینها هیچیک دلیل نیست ولکن چیزی است که
باعث روشنایی چشم و امیدواری میشود .از بمبئی هم آقاخان کاغذی نوشته
بود به من که جمیع حکمای فرنگ و منجمین صاحبرشته از آنها اتفاق
کردهاند براینکه دو سهسال دیگر عیسی از آسمان نازل خواهد شد و آن امامی
که مسلمین میگویند خواهد آمد .دو سهسال دیگر همچو حکایتی واقع
خواهد شد .خالصه او همچو خبری از آنجا نوشته است ،اگر هم راست
نیست باز بشارت است ،باعث امیدواری است .باز در تهران هم که بودیم
منجمی بود بسیار ماهر ،میگفت پنجسال دیگر اوضاع عالم برهم خواهد
خورد و بکلی تغییر خواهد کرد .امید هست که به این عالمات که پیدرپی
ظاهر میشود فرجی برسد .آخر تا چند چشممان در انتظار سفید شد؟ مذهب
اسالم از دنیا گم شده ،نمانده از قرآن مگر خط قرآن و بعضی هم یکپاره
ضرب ضربوی آن را یاد گرفته و آن را هم جزو جالل خود قرار دادهاند .دیگر
نمانده است حرمت قرآن ،تصدیق قرآن از میان عالم و جاهل برطرف شده.
چه آیه قرآن چه شعر حافظ ،هیچ تفاوت پیششان ندارد ،اعتنا نمیکنند .از
ایمان نمانده مگر اسمش ،رسم از میان رفته .در مساجد نمانده مگر اجتماع
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بدنها ،مساجد هیمهدان جهنم شده ،بدنهایی که هیمه است برای جهنم در
مسجد انبار کردهاند .دلها متفرق است و بدنها مجتمع ،نفاق عالم را گرفته،
اسم آلمحمد علیهم السالم را در بسیاری از جاهای عالم نمیتوان ذکر
کرد .این کرمان شما را نمیدانید خدا چقدر التفات در حقش کرده ،چه
بسیار بالد که نمیتوان اسم امامزمان را در آنجا برد .اگر در آنجا اسم امام
را بلند ببری وحشت میکنند .پس مردم اینطورند انشاءاهلل امیدواریم به
برکت محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین که فرج آلمحمد علیهم
السالم نزدیک باشد.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه بیستوسوم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
دیروز سخن منتهی شد به اینجا که چون عالمات مخصوصه بلوغ عالم
حاصل شد ،چنانکه از برای بلوغ انسان عالمات مخصوصهای است که موی
خشن روییدن باشد ،یااینکه به سن چهارده یا پانزده برسد ،یا احتالم برای او
دست بدهد ،اینها که برای طفل انسان حاصل شد معلوم میشود این حاال به
سن بلوغ رسیده .همچنین برای بلوغ طفل عالم عالمات قرار دادهاند که
چون آن عالمات ظاهر شد دیگر در آنوقت شک و ریب زایل خواهد شد و
معلوم خواهد شد که عقل به سر عالم آمده است و اول تکلیف او است.
تکلیف آن است که در آن وقت به مردم میکنند ،اینهایی که حاال به مردم
میگویند و تکلیف میکنند مثل آن تمرینی است که برای اطفال میکنند و
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این فضایلی که حاال میشنوید چیزی نیست در نزد آن فضایل .از اینها
وحشت مکن ،فضایل بزرگ در عقب است .اگر سینه خود را گشاد بگیری،
روزبهروز فضایل عجیبه بروز خواهد کرد .فضایلی چند که غیرمومن را
طاقت آن نیست ،بروز خواهد کرد .آیا نشنیدهای که امام بعد از آنی که از
مکه برآمده و به مدینه عبور کرده این مدت یکماه این همه معجزات و
عالمات و نداها و صیحهها و این انوار مشاهده شده ،بعد از اینها امام زمان
در کوفه بر منبر برخواهد آمد و خواهد فرمود که بیعت کنید به چنین و چنان.
همه این نقبا فرار خواهند کرد مگر یازدهنفر و حضرتعیسی که وزیر اعظم
است ،باقی فرار خواهند کرد و خواهند گفت تو صاحب ما نیستی و میروند
به اطراف زمین و میگردند ،میبینند امام در جایی دیگر نیست و کسی دیگر
نیست .میآیند تمکین آن حضرت را میکنند .حضرتصادق میفرماید من
میدانم آن کلمه را که خواهد گفت و مردم کافر خواهند شد .پس ببین
فضایل ایشان به چه پایه و به چه اندازه است و واهلل نیست مگر مضمون الاله
االاهلل محمد رسولاهلل علی وآله اولیاءاهلل اوالی من واالهم و اعادی من عاداهم
هیچ غلوی و ارتفاعی در او نیست ولکن مطلب مطلبی است بزرگ و عظیم
و آنچه من میفهمم آن است که نه این است که این نقبا طاقت شنیدن آنرا
ندارند یا قائل به اصل مسأله نیستند ،مشکل است همچو باشد .به جهت
آنکه نقبا جماعتی هستند که بر ابر سوار میشوند ،بعضی به طیاالرض
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خدمت امام میآیند ،اینهایی که به این جاللتند و خالصه خلقند چگونه طاقت
شنیدن ندارند؟! آنچه من میفهمم از عظم مطلب است که آنها طاقت عمل
کردن به آن را ندارند .میبینند این تکلیفی است مشکل ،طاقت آن را
نمیآورند .واال من میبینم این صوفیه وحدتوجودیها مرشدینشان میگویند
من خدا هستم ،میگویند بله تو خدایی و متحمل میشوند و طاقت میآورند
و در ملک خدا کلمهای بزرگتر از «انا اهلل» نمیتوان گفت و صوفیه گفتند با
آن جهل و حماقت و مریدینشان از ایشان قبول کردند .پس این چه کلمهای
است که امام میفرماید و نقبا با این جاللت طاقت نمیآورند؟ نیست مگر
آنکه به مضمون آن نمیتوانند عمل کنند ،در خود ضعفی از آن میبینند،
میترسند مقصر شوند .نظرشان را به چپ و راست میاندازند که مبادا
کوتاهی و قصوری در آن عمل شود ،از این جهت فرار میکنند .و باز آنچه
من میفهمم فرار و گردش ایشان در اطراف عالم نه این است که امام را
میاندازند و میروند به اطراف عالم در بر و بحر میگردند ،زیر هر سنگی و
پای هر درختی بگردند ،درست نمیآید .سالهای دراز این طول میکشد بلکه
میسر نمیشود ،همچو گردشی کسی نمیتواند بکند .اگر کسی بگوید به
طیاالرض میروند ،میگویم طیاالرض را مادامی که مومن بودند به امام
میتوانستند بکنند .پس همانا که مراد از این فرار ،فرار شعورشان است از
سرشان و تفرقه حواسشان است به اطراف عالم .هی در اطراف عالم فکر
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میکنند و فکر خود را جوالن میدهند .پس مراد فرار حواسشان و طیران
عقل ایشان است از سرشان و میگردند با فکر و خیال خود به اطراف عالم.
و سیر میکنند در اطراف عالم ،یعنی در اطراف براهین سیر میکنند ،در
اطراف زمین علم سیر میکنند ،میبینند چارهای از این نیست مگر اینکه زیر
این بار باید رفت .دلهایشان برمیگردد و حواسشان جمع میشود و تمکین
و تسلیم از برای امام میکنند .و اما معنی اینکه آن کلمه را میشنوند و کافر
میشوند ،کافر به معنی تارک بسیار استعمال میشود مثل وهلل علی الناس حج
البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر یعنی من ترک فان اهلل غنی عن العالمین
افتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض یعنی تترکون .و مقصود ترک است
و در آنوقت که حواسشان متفرق میشود ترک کردهاند مبادرت به تسلیم
را .پس به این جهت کافر شدهاند واال دیدهاند جمیع آثار آسمانی و زمینی را
و شکی نمانده برای آنها که این امامشان است .پس چنین فضایل خواهد
آمد و فضایل ایشان از این قبیل است که میفرماید لو علم ابوذر ما فی قلب
سلمان لکفره و در حدیث دیگر لقتله پس اینگونه فضایل از برای آلمحمد
علیهم السالم است .و اما اینگونه فضایل که بر منبرها و در چنین مجمعها
برای عوام میتوان گفت و هزاردلیل برای آن اقامه میتوان کرد و از قول
نواصب شاهد برای آن میتوان آورد ،فضیلتی نیست .پس آن جماعتی که
اینگونه فضایل را انکار میکنند نیست مگر آنکه در دلهایشان حسد میبرند
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بر آلمحمد علیهم السالم انکار دارند قدر ایشان را و عظمت خدا را درباره
ایشان و منکر میشوند فضایل ایشان را .پس سینه خود را گشاد کنید و
مستعد از برای آنچه او میفرماید باشید که تکلیف آن است .از این جهت
حدودی چند آن بزرگوار جاری میکند که امروز آنگونه حدود جاری
نمیشود .حکم میکند به حکم آلداود ،احتیاجی به بینه و قسم ندارد .به
محض آمدن مدعی و مدعی_' علیه ،میداند حق با کیست و فیالفور حکم
میکند و بسا آنکه شخصی در خانه خود معصیتی را مرتکب میشود ،امام
میفرستد و او را از خانه میآورند و میکشند و میزنند و حد بر او جاری
میکنند .اینطور که شد عالم نظم میگیرد .این سیاستی که حضرتپیغمبر
قرار داده در این زمان و این حدود و شهودی که قرار داده ،پرده روی اسالم
را اصالح میکند نه باطن امر را .ولکن باطن امر و مملکت را اینگونه حدود
اصالح نمیکند .نمیبینی که در این شریعت است که التجسسوا و این فرمان
کلی است در احوال مردم .به خانه کسی نباید رفت بیاذن او ،پرده کسی را
بیاذن او نباید برداشت.
این کالم را گفتم متذکر شدم این را عرض کنم خیلی دلم میخواهد متأدب
به این شوید به جهت اینکه تنگ آمدهام .میخواهم این از خواص شیخیه
باشد که مردم خانه در بسته را یکدفعه وامیکنند میآیند تو .این خیلی بد
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است ،وانگهی زنان؛ به یکی یکی که من نمیتوانم بگویم .حاال که همه
جمع هستید میگویم بلکه انشاءاهلل عمل کنید .پس عرض میکنم در بسته
را ابدا نگشایید و داخل حجره کسی بیاذن او نشوید .گاه است صاحب
اطاق کشف عورت کرده باشد ،گاه است کاری دارد پرده او آویخته است
که کسی نیاید ،گاه است شخص با زنش صحبت میدارد .بسیار بد است،
نباید پرده کسی را بیاذن او بلند کرد ،نباید در کسی را بیاذن او گشود.
بلکه حاال که پرده آویخته یا در را بسته ،دردی دارد .پس باید اذن گرفت و
خبر کرد ،پایی به زمین کشید و سرفهای کرد و تنحنحی کرد .اگر گفتند
بیاید بیاید ،اگر گفتند نیاید نیاید .پس در این شریعت مقدسه پرده کسی را
نباید پاره کرد .از این جهت اینگونه حدود را قرار دادهاند .لکن باطن
مملکت به این شریعت اصالح نمیشود .در این شریعت قرار دادهاند
چهارشاهد عادل باید شهادت بدهند در زنا که ما دیدیم به چشم خود مثل
میل فیالمکحله .آیا ممکن میشود برای هیچ زنایی همچو چیزی که کسی
به اینطور ببیند؟ ممکن نمیشود .وقتی که نشد پس این دروغ است ،خواسته
پرده بر روی مردم کشیده شود .پس مردم میروند در خانهها و در پردهها
هرکار میخواهند میکنند .قرار داده دو شاهد بیایند شهادت بدهند این
غصب است .دو شاهد از کجا بیاید؟ کجا میتواند بفهمد غصب است .دو
شاهد بیایند بگویند ما دیدیم فالنکس قفل خانه فالن را شکست .خواسته
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پرده دزد پاره نشود .همچنین سایر حدودی که هست این شهود را قرار
دادهاند فرموده به ظاهر اسالم مردم اکتفا کن .حتی آنکه قصاب که گوشت
از او میخری اگرچه ظن تو این باشد که بسماهلل نمیگوید ،چون نمیدانی و
یقین نداری بگو بازار مسلمین است و گوشت از او بخر .توی بازار چیزی
دست کسی میبینی اگرچه احتمال غصب در آن بدهی ،بگو بازار مسلمین
است و بخر.
باری ،امثال اینها همه پرده ظاهر روی اسالم را اصالح میکند و به اینها باطن
امور اصالح نمیشود .لکن او ولی باطن و صاحب علم باطن است .میآید
این ملک را در ظاهر و باطن اصالح میکند .پس احتیاجی به شهود ندارد.
همین که در خانه کسی زنا میکند ،میفرستد او را میآورند گردن میزنند
یا حد میزنند .هر کاری که میخواهد میکند .دوتا که اینطور جاری شد
دیگر زهرهشیر میخواهد تخلف کند ،امن و امان میشود والیت .پس این
است که آن بزرگوار ولی باطن است و احکام نبوت ظاهره برای این
زمانهاست .کسی نگوید پس از اینقرار امام نسخ شریعت را میکند ،حاشا.
شریعت از پیغمبر است و برای هر زمانی شرعی مقرر فرموده و به دست
اوصیای خود سپرده که از فالنتاریخ تا فالنتاریخ حکم این است ،از
فالنتاریخ تا فالنتاریخ حکم این است و هکذا فالنوقت فالنچیز حالل
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است ،فالنوقت فالنچیز حرام است .همه حالل حالل اوست ،همه حرام
حرام اوست .نشنیدهای که ائمه علیهم السالم هریک صحیفهای دارند که
پیغمبر براشان نوشته و به دست اوصیا سپرده؟ امام زمان هم صحیفه خود را
میگشاید و احکامی که رسول خدا او را به آن امر فرموده به مقتضای آن
عمل میکند.
باری ،امام وقتی ظاهر میشود که عالم قابل تکلیف است ،از این جهت
حدود تامه باید بر عالم جاری شود و در ظاهر و باطن امر این شرع و دین
باید در عالم جاری شود .و از آنچه عرض کردم دانستید که این دین اصالح
نخواهد شد ،سیاست تامه نخواهد شد مگر ولی باطنی بیاید و صاحب علم
باطن باشد .کسی بیاید که خودش عقل باشد .آیا میدانی عقل را چرا عقل
گفتند؟ به جهت آنکه عقل ،عقالی است به پای شتر طبیعت خالیق بسته.
عقل پای نفس اماره و طبیعت را عقال میکند به طوری که نمیتواند حرکت
کند و آن بزرگوار عقل عالم است و عقال بر پای طبیعت عالم است .باید
چنان کشفی کند که نتوانند دیگر بپوشانند و این نخواهد شد تا عالم را
استعداد این پیدا نشود .آیا نه این است که طفل طاقت حدود و تأدیب ندارد؟
پس امام غایب خواهد بود و از پس پرده غیب به عالم نگاه میکند تا ببیند
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عالم را کی طاقت تکلیف هست و کی بنیه برای عمل پیدا شده ،آنوقت ظاهر
میشود؛ این یکی.
و یکی دیگر اینکه او از برای پاک کردن عالم است و برای این است که
عالم را بر حق بدارد چنانکه نوح نبی خواست اهل عالم برحق باشند ،دید
باوجود کافران و مشرکان این امر به انجام نمیرسد و مردم ممکن نیست به
حق راه روند .به جهت آنکه مشرکان و کفار غلبه دارند .دید چارهای نیست
بجز تنقیه عالم ،نفرین کرد و طوفانی شد و جمیع اوساخ را از عالم پاک
کرد .آن وقت که اخالط پاک شد و صحیح شد ،دعوت خود را به انجام
رسانید .چنین است امام علیه السالم با این اوضاعی که برپاست و با این
دول باطله که غلبه کردهاند ممکن نیست اقامه حق .امام اگر حاال بیاید جهاد
بکند یا نکند؟ اگر نکند و دعوت کند ،همان دو سهکلمه که حرف زد او را
خواهند کشت .و اگر جهاد کند و مغلوب بشود ،او را خواهند کشت .اگر
غالب بشود همه را باید بکشد معالجه ندارد این روی زمین مگر آنکه یک
تنقیه کاملی بشود .پس امام صبر میکند تا آن زمان که در صلب کافر ،مومن
نماند و برسد به مقامی که امت نوح رسیدند که لن یلدوا اال فاجرا کفارا
آنوقت میآید مثل طبیب حاذق ،مسهل شمشیر را مثل فلوس بکار میبرد و
این عالم را تنقیه میکند ،مزاج عالم را از این اخالط فاسده و از این اوساخ
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پاک میکند .نماند در عالم کسی که از او باید تقیه کرد ،آنوقت میتوان
دین را چنانکه هست بیان کرد .همینکه مزاج عالم صحیح شد ،آنوقت این
شخص مرخص میشود که آنچه میخواهد بخورد ،دیگر برای او خطری
نیست .اما تا مریض است نمیتواند آنچه میخواهد بگوید ،آنچه میخواهد
بکند ،آنچه میخواهد بخورد ،به هرجا میخواهد برود؛ اما حاال در ایام مرض
است .و اما بعد از آن که انشاءاهلل عالم تنقیه شد به اقسام مختلف چه به
شمشیر اعدا که همه سیفاهللاند ،چه به شمشیر امام ،چه به طاعون ،چه به
وبا ،چه به قحط و غال و گرسنگی ،به همه انواع تنقیه عالم را تنقیه میکنند
و پاک میکنند و فرج آن است واال این عالم با این احوال ،بنیه ظهور امام را
ندارد .این است که در این زمانها نقبا ممکن نیست ظاهر کنند خود را .چه
بگویند؟ بگویند ما نقیبیم؟ محض این اسم که حاصلی ندارد .بگویند ما
صاحب حکمیم؟ اگر حکم نکنند که چه حاصل از گفتن؟ اگر حکم بکند،
حکم اول او را میکشند نمیگذارند این نفس بکشد .اگر کسی بگوید برای
همه مردم نگوید ،و اظهار نکند مگر برای یکخانواده ،میگویم مگر
بزرگان مبعوثند بر یکخانواده؟ همچو چیزی نیست .آنها اگر مبعوث
میشوند و حکمی میکنند برای قاطبه فرقه ،برای همه شیعه حکم میکنند
وانگهی یک خانواده را تو چه میدانی که برای آنها اظهار نکردهاند و آنها
یقین نکردهاند؟ اگر میگویی من هم میخواهم یقین کنم ،میگویم از تو
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میترسند .مثل آن سیاهی که طفلی را بر دوش داشت و آن طفل گریه میکرد.
آن سیاه میگفت مترس من همراه تو هستم .میگفت من از خود تو میترسم.
همچنین آنها از خود ماها میترسند ،ماها قابل اصالح نیستیم از این جهت
نقیب نمیتواند اظهار نقابت بکند و اگر حکم بکند و شمشیر بکشد ،اگر
این زمان شده چرا آقای او بروز نمیکند؟ پس در این زمانها نقبا نمیتوانند
اظهار نقابت خود را بکنند ،نجبا نمیتوانند اظهار نجابت نمایند .زمان زمان
علماست ،همین آیه خواندن و تفسیر کردن ،دیگر من شاء فلیومن و من شاء
فلیکفر زیاده از این در این زمان برپا نمیشود.
پس بعد از آنی که امام ظاهر شد در روز عاشورا و در روز نوروز که در سال
طاق است ،در همچو وقتی میآید در مکه تنها و هفتبز الغر جلو خود
انداخته ،عصای رسولخدا بر دست ،نعلین رسولخدا در پا ،برد رسولخدا
بر دوش ،عمامه زردی بر سر ،هفتبز جلو انداخته از گردنه طوی داخل مکه
میشود .به مکه به این حالت میآید وارد مسجد میشود و این حرکتی که
میفرماید هریک اشاره است از برای اهل اشاره .اما عصا بر دست گرفته به
این معنی که منم مودب عالم ،بزها را جلو انداخته به این معنی که منم شبان
عالم چنانکه در حدیث میفرماید راعیکم الذی استرعاه اهلل امر غنمه فهو
اعلم بمصالح غنمه جمیع عالم رعیت منند و باید من ایشان را بچرانم و از
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گرگهای شیاطین کفار و منافقین ،آنها را نگاه میدارم .و اما عمامهزرد بر
سر بسته به این معنی که حیات عالم به واسطه من است چرا که رنگ حیات
در حکمت ثابت شده که زرد است .یعنی حیات عالم به واسطه من است،
من آمدهام که عالم را احیا کنم .اما بز جلو انداخته زیرا که در میان این
چهارپاها از این بز هوشیارتر نیست و شاخهای تیز دارد ،به کوه باال میرود،
به درخت باال میرود ،به دیوارها باال میرود .میخواهد بگوید آن اصحاب
من و آن خدام من بر و بحر عالم را پا میزنند ،هوشیارند ،زیرکند ،اسلحه
ایشان کاری است اما اگر الغرند،
اسب الغرمیان به کار آید
روز میدان نه گاو پرواری

به جهت آنکه مرتاضند ،شبها رهبانند ،روزها شیر ژیانند ،چنان مستعدند و
خفیف و سبک که از هیچ چیز مباالت ندارند .به این اشارهها وارد مسجد
میشوند در وقتی که خطیب خطبه میخواند .میرود خطیب را با عصای
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موسوی میکشد آن را و بعید نیست ،منافات ندارد و بعد از آن میرود در
خانه کعبه تنها و میماند آن شب را در خانه کعبه تنها تا چون شب شد مردم
خوابیدند جبرئیل نازل میشود عرض میکند دست مبارک خود را به صورت
خود بکش که خدا حکم را حکم تو قرار داد ،امر را امر تو قرار داد ،به
وعدهای که بهشما داده که شما را خلیفه خود در روی زمین قرار داده امروز
وفا کند .امام دست به صورت خود میکشد و میگوید الحمد هلل الذی
صدقنا وعده و اورثنا االرض و میآید بیرون و ندا میکند به ندایی که به
جمیع اطراف زمین میرسد و بر او هیچ دشواری ندارد .میفرماید ای
اصحاب من که خدا شما را برای من ذخیره کرده ،بیایید به سوی من .در
یک طرفه العین جمیع سیصدوسیزدهنفر حاضر میشوند و بعضی بر ابر سوار
میشوند ،بعضی به طیاالرض میآیند تا جمیعا حاضر میشوند .و نه این است
که همه باید از اطراف بیایند ،این عالمات که شد همه از اطراف میکوچند
و میآیند خدمت امام .بسیاریشان از اطراف میآیند ،بعضی دیگر در همان
شعب مکه حاضرند و منتظرند تا ندای او بلند شود .آنهایی که پیشتر آمدهاند
و میدانند ،که هستند .وانگهی که پانزدهنفرشان قوم موسایند که ایشان را
زنده کردهاند ،هفتنفر اصحاب کهف و ابودجانه انصاری و مالکاشتر و
سلمانفارسی حضور دارند ،چندنفری هم اگر در اطراف ماندهاند به جهت
خدمتی ،آنها هم در آن شب به یک طرفه العین آنجا حاضر میشوند .در این
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اثنا امر میکند که عمودی از نور از زمین بلند میشود که جمیع اهل زمین
آن را میبینند .هر مومنی در هر جایی که هست آن نور را میبیند و خوشحال
میشود و میداند امام ظاهر شده ،بروز و ظهور کرده .هرجا مومنی خواب
است وقتی از خواب بیدار میشود در زیر سر خود رقعهای میبیند که طاعه
معروفه باید اطاعت کنید به طور معروف برای ولی زمان .این رقعه را که
میبینند ،آن نور را که میبینند ،آن عالمات را که دیدند انشاءاهلل برای مومن
شبههای نمیماند .اگرچه امام فرمودند امام ظاهر نمیشود تااینکه دوازدهعلم
ظاهر شود که همه مردم را دعوت به سوی خود میکند .یکی رایت امام
است و باقی رایت هالکت است .مفضل گریه کرد ،حضرتصادق فرمودند
این آفتاب را میبینی؟ امر ما واضحتر از این آفتاب است .حقیقتا کدام امر
اوضح از این که از آسمان ندا به اسم امام در عالم بلند میشود؟ بلکه عرض
میکنم که اگر انسان هیچ عالمتی هم ندیده باشد ،واهلل رویت امام کافی
است .هرگز در ملک خدا باطلی به حق مشتبه نشده بل نقذف بالحق علی
الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق جاءالحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا
هرگز حق به باطل مشتبه نمیشود ولکن اهل باطل آن باطلی که وسیله باطل
خود قرار میدهند و او را تقویت میکنند ،میخواهند به حق مشتبه کنند و
نمیشود.
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باری ،آن وقت آن بزرگوار دست مبارک خود را دراز خواهدکرد و از دست
مبارک آن حضرت ید بیضا جلوه خواهد کرد و میفرماید هرکه با من بیعت
کند با خدا بیعت کرده ان الذین یبایعونک انما یبایعون اهلل و اول کسی که
بیعت میکند با آن حضرت جبرئیل امین خواهد بود ،بعد اصحاب او .و بعد
از آن پشت میدهد به خانه کعبه و میفرماید هرکس میخواهد نظر کند به
آدم و شیث اینک منم آدم و شیث ،هرکس میخواهد نظر کند به نوح و سام
اینک منم نوح و سام ،هرکس میخواهد نظر کند به ابراهیم و اسماعیل اینک
منم ابراهیم و اسماعیل ،هرکس میخواهد نظر کند به موسی و یوشع اینک
منم موسی و یوشع ،هرکس میخواهد نظر کند به عیسی و شمعون اینک منم
عیسی و شمعون ،هرکس میخواهد نظر کند به محمد و علی اینک منم
محمد و علی ،هرکس میخواهد نظر کند به حسن و حسین اینک منم حسن
و حسین .و همچنین یکیک از ائمه را میشمرد و میفرماید هرکس
میخواهد نظر کند به آنها اینک منم؛ و واقعا او است .آفتاب که درمیآید،
از چشمه آفتاب ندایی میآید که اینک مهدی آلمحمد صلواتاهلل علیهم
اجمعین در مکه ظاهر شده و اطاعت او را باید بکنید .مردم از اطراف مکه
جمع میشوند میآیند در مسجدالحرام . . . . .
موعظه ناتمام است
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و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه بیستوچهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
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دیروز کالم منتهی شد به اینجا که همه ائمه طاهرین صلواتاهلل علیهم اجمعین
به دار دنیا رجعت خواهند کرد .اول آنها حضرتسیدالشهدا است صلواتاهلل
و سالمهعلیه .اول امامی که به دار دنیا رجعت میکند حضرتامامحسین
است صلواتاهلل و سالمهعلیه با اصحاب کربال که هفتادویک نفرند با
دوازدههزار صدیق از شیعیان و مومنان به همراهی آن بزرگوار رجعت میکنند
و یازدهسال با امامزمان خواهند بود .پس از آنکه امامزمان شهید شد او مستقل
میشود در ملک دنیا و پادشاه میشود و هست .بعد از هشتسال بعضی
اختالل در عالم پیدا میشود نظر به آنکه عالم هنوز پاک نشده .نه آن است
که در عهد امامزمان عالم بکلی پاک شده ،آن روز هم باز باطل هست ولکن
مقهور و مغلوبند چنانکه در این زمانها دولت حق و باطل هر دو هست و
دولت حق مقهور است .همچنین در عهد امامزمان دولت حق غالب است،
در همهجا حکم حکم اوست و امر امر اوست ،نهایت اهل باطل تقیه میکنند
واال هنوز باطل در عالم هست.
باری ،بعد از آن هشتسال که بعضی اختالل پیدا شد ،حضرتامیر صلواتاهلل
و سالمه علیه رجعت میفرمایند و اوست صاحب رجعتها .این است که
میفرماید لی الکره بعد الکره پس یک دفعه رجعت میکند بعد از هشتسال
و میماند در این عالم سیصدونهسال و امر سیدالشهدا را مضبوط میکند و
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امر بالد را محکم میکند ،بعد از آن باز شهید خواهد شد .باز سلطنت
سلطنت سیدالشهدا است و حکم حکم اوست تا چهارهزارسال یا
ششهزارسال ،یا دههزارسال .بعد امامی پس از امامی بنای رجوع به دنیا را
میگذارد و هر امامی با دوستان او و اهل عصر او که همه مطیع و منقاد او
بودهاند رجوع میکنند چنانکه خدا میفرماید یوم ندعو کل اناس بامامهم ما
هر طایفهای را به امامشان میخوانیم .پس اهل هر عصری با امام خود محشور
میشوند و رجعت میکنند و جمیع کافرانی که در عصر هر امامی بودهاند
آنها هم رجوع میکنند .رجعت نمیکند در زمان رجعت مگر مومن محض
و مگر کافر محض .و اما مستضعفان از برای آنها رجعتی نیست ،هستند در
قبرهای خود تا قیامت کبری .این رجعت قیامت صغری است و قیامتی است
که خدا در قرآن میفرماید یوم نحشر من کل امه فوجا و اما در قیامت کبری
میفرماید و حشرناهم فلمنغادر منهم احدا در قیامت کبری جمیع صاحبان
ارواح جمیع بنیآدم ،خواه مستضعف و خواه مومن محض و خواه کافر
محض ،جمیعشان محشور میشوند و جمیع جنیان همه طبقاتشان محشور
میشوند خواه مومن و خواه کافر و خواه مستضعفشان محشور میشوند و
جمیع مالئکه محشور میشوند و جمیع حیوانات محشور میشوند چنانکه
خدا میفرماید و اذا الوحوش حشرت بلکه جمیع نباتات محشور میشوند.
آنچه حقی از کسی بر اوست یا حقی از او بر کسی است ،یا از انسانی بر آنها
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حقی باشد ،یا از آنها بر انسانی حقی باشد باید به صاحب حق برسد .جمیع
نباتات ،جمیع معدنیات ،جمیع جماداتی که نسبتی به انسانی دارند و جزای
انسانی تعلقی به آن دارد ،یا از او حقی بر انسانی هست ،یا از انسانی حقی بر
اوست ،یا از بعضی از آنها بر بعضی حق است ،همه محشور میشوند .دامان
قیامت کبری وسیع است ،درجاتش زیاد است .در هر درجهای ،هر طبقهای
محشور میشوند جزای خود را از مالک یومالدین میگیرند و خداوند تقصیر
در مجازات احدی نمیکند و حق هر چیزی را ـ چیز میگویم نه کس ـ حق
هیچ چیز را خداوند تفریط نمیکند و حق هر چیزی را بر هرکه هست
میگیرد و به او ادا میکند .و اما در رجعت ،حشر کوچک است ،نشر
کوچک است و مومن محض میآید و کافر محض میآید .آنها که
مستضعفند ،هنوز قابل رجعت نشدهاند .مثلی برای شما برای این معنی عرض
کنم ،آیا نمیبینید در این زمان مثال نطفهها که هستند اوالد میشوند و از
شکم مادر بیرون میآیند ولکن سنگها هنوز اوالد نمیشود باشد .این سنگها
تا وقتی خاک شود و خاک باشد تا وقتی گیاه شود و گیاه باشد تا وقتی کسی
آن را بخورد و چون بخورد آنرا نطفه شود و در رحم مادر ریخته شود،
آنوقت آن نطفه اوالد شود .اما این نطفهای که حاال رسیده موسم اوست.
حاال این نطفه همین روزها تولد خواهد شد اما سایر جمادات و گیاههایی
که هستند ،باشند در ملک خدا تا وقتی که استعداد پیدا کنند .پس آنانی که
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مردهاند و ارواحشان از ابدانشان بیرون رفته ،بدنهاشان پاک میشود .درست
که پاک شد ،روح در آنها میدمد .اول باید ببینیم برای چه میمیرند .برای
این است که مردم در این دنیا جانهاشان آلوده است و بدنهاشان آلوده و این
جان آلوده با بدن آلوده برای دنیا خوب است و اما در برزخ آنها که زنده
نمیشوند جانهاشان پاک شده لکن بدنهاشان پاک نشده .اما در آخرت جانها
پاک شده و بدنها پاک شده ،همه زنده میشوند .باز مثل دیگر عرض کنم،
هرگاه روی آفتاب را ابری گرفته باشد و آئینهای هم روی زمین گذاردهاند
غباری گرفته باشد ،آفتابی در آئینه پیدا نیست و هرگاه آئینه را فیالجمله پاک
کردی یا اینکه آفتاب ابر را از روی خود دور کرد ،فیالجمله عکس آفتاب
به روی آئینه میافتد و هرگاه غبار را از روی آئینه بکلی پاک کردی و از
آفتاب ابر را برداشتی ،عکس آفتاب در آئینه عالنیه پیدا خواهد شد .همچنین
است احوال این دنیا و احوال برزخ و احوال آخرت .در دنیا جانها آلوده است
و بدنها آلوده است ،خدای حکیم مردم را میمیراند و جان را از تن دور
میکند تا تن را پاکیزه کند و جان را هم پاکیزه کند .اگر هر دو پاکیزه
شدند ،هر دو به هم میل میکنند و دومرتبه زنده میشوند و هرگاه یکی پاک
شد و یکی پاک نشد ،چون یکی پاک نشده به آن دیگری میل نمیکند از این
جهت زنده نمیشود .اگر عوام درست نفهمیدند ،اگرچه همینقدر یک
چیزی به قدر فهم خود فهمیدند ولکن خواص بودند و فهمیدند چه عرض
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کردم .حاال بعد از آنی که این مسأله معلوم شد عرض میکنم ناپاکیهای
بدنهای مردم همه یکسان نیست که همه در یکروز پاک شوند و همه در
یکساعت پاک شوند .آن که آلودگی زیاد دارد باید زیاده در برزخ بماند و
عذاب بکشد تا پاک شود و آن که آلودگی چندانی ندارد همچو کسی در
برزخ چندانی عذاب نباید بکشد تا پاک شود .هر وقت پاک شد جان او و
بدن او اگرچه پیش از قیامت کبری باشد زنده خواهد شد .معنی رجعت این
است که بدنهای مردم پاک میشود و عالم پاک میشود به قوت تدبیر
امامزمان .و چون عالم پاک شود ،بدنها پاک میشود .بدنها که پاک شد جان
دومرتبه در بدن جلوه میکند و مردهها زنده میشوند و برمیخیزند.
مقصود این است که این عالم االن از معصیت معصیتکاران اینطور است.
روز اولی که خدا زمین را آفرید پاک و پاکیزه بود و مثل در تأللو داشت و
میدرخشید .بعد از آنی که قابیل هابیل را کشت و در زمین معصیت بسیار
شد ،این زمین به این کثافت شد و این هوا به این خرابی شد و این آب به این
غلظت شد و دولت باطل مستمر شد .آنا فآنا عالم کثیفتر شد تا به اینجا
که میبینی رسید .آیا نمیبینی معصیت که زیاد شد هوا متعفن میشود و هوا
که متعفن شد وبا میافتد .معصیت که زیاد شد زمین فاسد میشود و زلزلهها
میافتد .معصیت که زیاد شد زمین فاسد میشود ،آب فاسد میشود و
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محصوالت فاسد میشود .تخمی دوتخم و سهتخم بیشتر نمیشود .اینها همه
از معاصی است که همچو میشود و هرگاه مردم معصیت نکنند برکات زیاد
میشود ،تخمی هزارتخم میشود.
باری ،پس هرچه معصیت زیادتر شد زمین فاسدتر میشود ،آب فاسدتر
میشود ،آبشان مورث امراض میشود ،زمینشان شورهزار میشود ،زرعشان
بعمل نمیآید ،برکت از زراعات برداشته میشود ،ابر باال نمیآید ،باران
نمیبارد ،صاعقهها بسیار میشود ،هوا فاسد میشود ،در آسمان آثار عظیمه
پیدا میشود ،شهاب و ستارههای دمدار و شاخدار در آسمان پیدا میشود.
جمیع اینها به معصیتی است که مردم میکنند .وقتی که امامزمان صلواتاهلل
و سالمهعلیه آمد و عالم را پاک کرد از معصیت و احدی جرأت نکرد
معصیت در روی زمین بکند و زمین پاک و پاکیزه شد ،زمین بنامیکند
اعتدال پیداکردن ،آبها بنامیکند اعتدال پیداکردن ،هوا اعتدال پیدا میکند،
آثار آسمانی اعتدال پیدا میکند ،افالک اعتدال پیدا میکند ،آسمان مالیمتر
راه خواهد رفت چنانکه حدیث دارد که هرگاه دولت باطل غلبه کند خداوند
عالم فلک را امر میکند که زودتر حرکت کند تا آنکه دولت باطل زودتر
بسرآید و هرگاه دولت دولت حق شد خداوند فلک را امر میکند که آهستهتر
حرکت کند .آیا نشنیدهاید در زمان ظهور امام علیه السالم روزی دهروز
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میشود ،یکروز آن بقدر دهروز امروز میشود و افالک در نهایت آرامی
حرکت میکنند و به هیچوجه فساد در زمین نمیماند .به این جهت برکات
آسمان نازل میشود ،زرعهای بسیار در زمین میشود و میماند .زرع
گرمسیر در سرحد و زرع سرحد در گرمسیر میشود و دوام پیدا میکند.
گندم را درو میکنی مثل یونجه دومرتبه میروید ،بار دیگر درو میکنی باز
میروید ،بار دیگر درو میکنی .و هکذا میوه را میچینی بار دیگر میوه
میدهد ،باز میچینی بار دیگر میوه میدهد مثل بعضی سیبها که در سالی
دومرتبه ،سهمرتبه بار میدهد .اینها نمونه است که نشان میدهد از آن روز.
آن روز از درخت میوه میچینی بار دیگر میروید همچنین فساد در
مزروعات ایشان پیدا نخواهد شد .فساد در حیواناتشان پیدا نخواهد شد،
فساد در ابدانشان پیدا نخواهد شد .عمرها طوالنی خواهد شد ،همه به جهت
این است که امامزمان منع میکند معصیت را از زمین .اگر حاال هم مردم
معصیت را ترک کنند ،همان آثار ظاهر میشود ولکن به جهت آنکه معصیت
زیاد شده و زیاد میشود ،برکت از عالم برداشته شده .نمیفهمند برکت چه
چیز است ،ندیدهاند برکت را به جهت آنکه تا یادش میآید تخمی دوتخم و
سهتخم بیشتر ندیده ،نهایتش همین است .دیگر ندیده تخمی صدتخم،
هزارتخم .همچنین اگر امروز بر طاعت مجتمع شوند مردم همین حاال
خواهند یافت برکات آسمان و زمین را لو استقاموا علی الطریقه السقیناهم
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ماء غدقا  .فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم محروم
میکند خداوند مردم را از طیبات به جهت ظلمی که میکنند .حرام میکند
یعنی نمیدهدشان .هر نعمتی که از شما سلب میشود به معصیتی است که
کردهاید ،امروز صحت داری فردا سرت درد میآید به معصیت است .یک
شاهی ضرر بر تو وارد میآید به معصیت است ،اگر مهموم میشوی برای
چیزی ،به معصیت است .من که واهلل فکر میکنم میبینم برای ما اصلح از
مداومت بر استغفار چیزی نیست به جهت مداومتی که بر معصیت داریم،
دائما الزال در عصیان غوطه میخوریم؛ پس برای ما چه بهتر از استغفار .از
جمیع اذکار ،از جمیع عبادات ما الزم است ،باید به این مداومت کرد .پس
در زمان امامزمان علیه السالم که معصیت نمیشود برکات آسمان و زمین
نازل میشود ،زمین صاف میشود ،تخمی صدتخم و هزارتخم میشود ،در
میان مسجد کوفه از زمین چشمه شیر و روغن بیرون میآید ،حیوانات بیآفت
میشوند ،قوهها زیاد میشود یکمرد قوه چهلمرد پیدا میکند .وقتی که نیت
او قوی شد و طاعت کرد ،قوت بدن او زیاد میشود .االن اگر کسی مداومت
به طاعت کرد قوت بدن او زیاد میشود به حدی که کارهای عظیم میتواند
بکند .بعضی از اولیا فرمودند یک وقتی چنان قوتم زیاد شده بود که اگر
میخواستم با دست خود درخت را از زمین بکنم میتوانستم .پس این ضعف
مردم را که میبینی از معصیت و نافرمانی بدان ،مردم وقتی معصیت نکردند
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یکمردش قوه چهلمرد پیدا میکند ،جمیع لذاتش بیشتر میشود ،عبادتش
بیشتر میشود .وقتی که مدتی بر این گذشت و مستمر شد ـ و در زمان ظهور
حضرتامامزمان مستمر میشود ـ میبینی زمین پاک و پاکیزه شد ،مرضها و
عرضها از زمین و آب و هوا بیرون میرود ،هر چیزی به حالت اصلیش
برمیگردد و همه مرضها از عالم پاک میشود ،عالم به حالت صحت میآید.
این است که آنوقت تکلیفش دیگر تکلیفی خواهد شد ،علمش دیگر علمی
خواهد شد .در آن روز دست مبارک خود را امام بر سر مردم میگذارد ـ و
الزم نیست به ظاهر بگذارند ،ایشان عاجز نیستند که هرکس هرجا هست
دست بر سر او گذارند .دستشان را روی سر یکنفر که گذاردند ،روی سر
کل گذارده باشند ـ خالصه دست خود را بر سر مردم میگذارند ،علم مردم
زیاد میشود به طوری که زن در خانه خود قضاوت میکند و در آن روز
وحی به مردم نازل خواهد شد ،نه وحی رسالت و پیغمبری ،بلکه وحی الهام
به دلهاشان نازل میشود ،وحی خیرها به دلشان نازل میشود مثل آنکه به دل
مادر موسی نازل شد و اوحینا الی ام موسی مادر موسی پیغمبر که نبود،
جبرئیل که بر او نازل نشده بود ،پس اینکه میفرماید ما وحی کردیم به مادر
موسی ،یعنی الهام کردیم .و همچنین الهام میشود به مومنان در آخرالزمان
این است که در انجیل میفرماید که همه مردم در آخرالزمان پیغمبر میشوند
و شاید لفظ پیغمبر نبوده ،بد ترجمه کردهاند لفظ دیگری بوده .مقصود این
صفحه | 607

است که همه مردم عالم میشوند ،ملهم میشوند به الهام خدا ،همه خیر و
شر خود را خواهند دانست و اینها همه نیست مگر به واسطه اینکه طاعت
خواهند کرد مردم ،همه مومن خواهند بود .و واهلل راحت در طاعت است،
مپندارید که اگر بخواهید طاعت کنید به مشقت و زحمت میافتید ،چنین
نیست.
چون این کلمه بر زبانم جاری شد بد نیست این را عرض کنم .مردم همچو
میدانند که عبادت این است که آدم برود کنج مسجدی یا اطاق تاریکی و
الزال نماز کند و دعا بخواند و گریه کند و خود را از همهکار واکند .نه،
این عبادت نیست .عبادت فرمانبرداری است ،همین کسب حالل شما
اعظم عبادات شماست ،به کسب حالل گوشت بدن تو حالل میشود ،نطفه
ولد تو حالل میشود .گوشت بدن تو و خون بدن تو که حالل شد ،روح تو
حالل میشود .روح تو که حالل شد ،میل نمیکند مگر به حالل .وقتی که
گوشت و خون حرام شد و روح حرام شد ،میل نمیکند مگر به حرام و
معصیتی که میشود و مردم میکنند همه از اکل حرامی است که میشود.
همه از این لقمههای حرام است که نطفه از آن بسته میشود .پس ببین کسب
حالل چقدر خوب است و عبادتی است که از همه عبادات شما بهتر است.
عرض کردم عبادت فرمانبرداری است ،سفر عبادت است ،حضر عبادت
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است ،خندیدن به روی برادران عبادت است ،زیارت برادران مومن عبادت
است ،تحصیل علم عبادت است ،اخالق خوب ،زنداری ،بچهداری ،با زن
و بچه سلوک کردن ،همه اینها عبادت است .هرچه را برای خدا و به اطاعت
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله کردی ،به آنطوری که حالل است بر تو ،این
میشود عبادت .نه خیالتان برسد که عابدان کسانیند که یک گوشه مسجدی
بیفتند و هی نماز کنند و هی دعا بخوانند و هی سرهم گریه کنند .حاال هرکه
همچو کرد این عابد است؟ نه ،این عابد نیست بلکه او مخرب است از برای
دین خود .میخواهم بدانم آن که میرود یک گوشهای ،دین خود را از که
میگیرد؟ اگر میگوید نبی است که نبی نیست ،اگر فقیه است فقیه که
نیست .فقیه هم محتاج به کتاب است ،از که یاد میگیرد دین خود را؟ به
قول مردکه حاجمحمدی بود به او گفته بودند نمازت را میدانی؟ گفته بود
تا نستخینش را پیش مادرم یاد گرفتهام .حاال کنج مسجد نشست ،نماز هم
کرد ،گریه هم کرد ،زیارت اخوانش کو؟ رفتن مجلس علما کو؟ تحصیل
علم او کو؟ زنداری او کو؟ بچهداری او کو؟ پس آنانی که یک گوشهای
خزیدهاند و هیچ کار نمیکنند ،اینها فاسدند و مفسد و مخرب دین خود.
بلکه عرض میکنم هرکس خود را مشهور به اینگونه عبادات کند مرائی
است .و این را من از پیش خود نمیگویم ،ائمه فرمودهاند .پس اینگونه
کارها عبادت نیست ،ریاکاری است ،سمعه است ،زهدفروشی است.
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مردکه! هزار واجب را تو ترک میکنی به مداومت این مستحب؟! طلب علم
اعظم فرایض بود ،تو آن را ترک کردی ،خود را ذلیل کردی که دیگری نان
به تو بدهد ،خود را محتاج به صدقه کردی ،خود را ذلیل کردی .پس اینها
نیستند عباد ،عابد آن است که جمیع فرایض خدا را در جای خود و در حد
خود به عمل بیاورد .امیرالمومنین صلواتاهلل علیه جهاد میکرد ،بازار
میرفت ،میآمد مجالس ،میهمانی میرفت .رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
همین کار را میکرد ،ائمه همین کار را میکردند.
باری ،در زمان امام مردم عبادت میکنند ،به جهت آنکه جهاد میکنند
عبادت است ،کسب حالل میکنند عبادت است ،هرکار میکنند عبادت
است .در آن زمان که عبادت کردند ،امتثال فرمان کردند ،جمیع دنیا صالح
میشوند و چون صالح شدند ترقی میکنند .آیا ترقی نیست که یک زرع در
اول دولت بکنند و هی درو کنند و باز بروید؟ آیا ترقی نیست که در هوا
مرض نباشد ابدا؟ در آب مرض نباشد ابدا؟ بدنها در نهایت نعامت و لطافت
و صفا باشد؟ اینطور که شد عالم پاک میشود ،وقتی که عالم پاک شد ،آن
بدنهای اموات که در برزخ پاک شده و در غیب این عالم هست ،ابدان که
پاک شد ارواح مردهها در بدنهای مردهها دومرتبه عود میکند و رجعت
میکند به دار دنیا .ولکن بدن مومن خالص پاک میشود در آن زمان و اما
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مستضعفان بدنشان در روز قیامت پاک میشود و تا آن روز روحشان و
بدنشان را میباید هی پاک کرد تا چون قیامت شود ،هردو پاک باشد؛ این
که یکی.
یکی دیگر به زبان ظاهر آنکه خداوند هر قوهای را که در کسی قرار داده
عبث قرار نداده .درست ملتفت باشید چه عرض میکنم .خداوند هر قوهای
که در چیزی قرار داده عبث قرار نداده ،این را برای فایدهای قرار داده .حاال
که برای فایدهای قرار داده ،باید این قوه بروز بکند .مثال انسان را قابل علم
آفریدهاند ،میباید علم از او بروز کند .اگرنه چرا قابل علمش کردهاند؟
میباید از او بروز کند .از این است که چون انسان را قابل علم و ایمان خلقت
کرده بود ،پیغمبرانی که اسباب این کارند که باید مردم را عالم کنند و مومن
کنند آفرید تااینکه آنچه در اندرون مردم قابلیتی قرار داده برای بروزکردن،
بروز کند و بیفایده نباشد .این دنیا به جهت ناخوشیها و فسادی که در آن
هست و به جهت تنگی دنیا فایدهای که در مومنان و قابلیت مومنان است از
ایشان بروز نمیکند .تو دلت میخواهد دانای به همه چیز باشی نمیتوانی،
میخواهی مطالعه کنی چشمت خراب میشود و آب میزند نمیتوانی،
میخواهی نمازشب بکنی نمیتوانی ،زکام میشوی ،نزلهات حرکت میآید.
خیلی چیزها مومن دلش میخواهد اوضاع آنبرای او فراهم نمیآید .دلش
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میخواهد هرساله به کربال برود پول ندارد و نمیتواند برود .پس این قابلیتها
و نیتهای خیر در اندرون مومن مانده .و همچنین نیتهای بد در اندرون کافر
مانده ،میخواهد با امیرالمومنین محاربه کند اسبابش را ندارد ،در عصر آن
حضرت نیست .میخواهد احباب آن حضرت را بکشد ،دستش به آنها
نمیرسد .میخواهد با همه ائمه محاربه کند ،همه را بکشد ،میسرش
نمیشود ،اسبابش فراهم نیست .پس خداوندعالم زمان رجعت را آفریده و
وسعتی به آن داده و طولی به آن داده که مومنان را بیاورد در زمان رجعت و
آنچه قابلیتشان اقتضا میکرده و در این دار دنیا نتوانستهاند آن را بکنند ،در
آن زمان بتوانند بعمل بیاورند و آنچه کافر دلش میخواهد و قابلیت او را دارد
و نتوانسته اسبابش در رجعت فراهم آید ،فرصت داشته باشد ،دستش برسد و
بکند آنها را .از این جهت خداوند برای همین رجعتی قرار داده که مومن
جمیع آنچه آرزو دارد ،جمیع آنچه را قابلیت دارد آن روز خواهد یافت و به
آن خواهد رسید .کافر هم در آنجا به مطلب خود خواهد رسید ،آنچه در
اندرون خود از قابلیتهاشان بالقوه داشتند بعمل خواهند آورد .حاال که عمل
آوردند در قیامتکبری آنچه کردهاند جزاش حاضر است و به او میدهند.
اگر در اندرون من مثال هزارزیارت کربال بوده نتوانستهام بکنم ،حاال که
نکردهام این هزارزیارت کربال را ،در قیامت از کجا به من میدهند؟ آیا باید
آنچه در قابلیت من هست به من بدهند ،پس در رجعت باید بکنم تا در قیامت
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به من بدهند .پس در قیامت به مومن آنقدر جزای خیر میدهند که هیچ
چشمی ندیده باشد و هیچ گوشی نشنیده باشد .در این دار دنیا بسا آنکه آن
کار را نکرده است ولکن بنیاتهم خلدوا آنچه در نیت دارد در رجعت خواهد
کرد و آنچه در رجعت کرده است در آخرت خواهد یافت .پس زمان رجعت
زمانی است که عالم پاک و پاکیزه خواهد شد و امامان رجوع خواهند کرد
با مومنان عصر خود و کافران عصر خود .همه ائمه رجعت خواهند کرد تا
آخر همه ائمه ،حضرتامیر صلواتاهلل علیه به دنیا خواهد آمد و حضرتامیر
که آمد سایر ائمه کوچک و مطیع و منقاد اویند و جمیع مومنانی که از اول
دنیا تا آن روز بودهاند همه میآیند و مطیع و منقاد اویند و جمیع کافرانی که
از اول دنیا تا آن روز بودهاند همه میآیند و مطیع و منقاد شیطان میباشند.
دو قشون آراسته میشود که از عهد حضرتآدم تا آن روز همچو قشونی
آراسته نشده ،در روحا که نزدیک فرات است ،آنجایی که حاال حله میگویند
در غربی فرات ،در غربی حله منشأ و مبدء این دعوا از آنجا میشود واال این
دو صف کشیده شده است الیماشاءاهلل .کسی اگر ذکاوتی داشتهباشد و
ملتفت این بشود که اینهمه لشگر کجا جنگ میکنند ،میگویم عرض
کردم عالم رجعت وسعتی عظیم پیدا خواهد کرد الیماشاءاهلل .پس صفها که
آراسته شد میایستند این دو طایفه و با یکدیگر جنگ میکنند تا اینکه قدری
از مومنان در فرات میریزند .در این اثنا میبینند ابری آمد و نور خدا در آن
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ابر است هل ینظرون اال انیأتیهم اهلل فی ظلل من الغمام والمالئکه و پیغمبر
صلواتاهلل و سالمهعلیه آمد و در دست او حربهای است از آتش .همینکه
شیطان پیغمبر را میبیند میگریزد ،لشگر او میگویند کجا میگریزی؟ ما
حاال فتح میکنیم .شیطان میگوید من چیزی میبینم که شما نمیبینید .در
این هنگام رسولخدا میرسد و یک حربه بر او میزند و از آن حربه آتشی در
وجود شیطان میافتد که آن آتش جمیع قشون او را میسوزاند و تمام میکند.
آنوقت ماده فساد و آن فتیله فساد از عالم برداشته میشود ،جمیع کفار زایل
میشوند ،جمیع حیوانات حرامگوشت زهری هالک میشوند ،جمیع
گیاههای بد زهری از دنیا تمام میشود و آنوقت دولت حق خالص میشود.
و اما پیش از کشته شدن شیطان ،هنوز در دنیا هست آثار ظلمت و آنوقت
دنیا خالص محض خواهد شد .ببین آنوقت چه خبر خواهد شد! ببین برکات
آسمان و زمین چه خواهد کرد! اگر مومنی از خداوند عالم هزار همسر دنیا
بخواهد ،فیالفور مستجاب میشود .از برای حضرتامامحسین
صلواتاهللعلیه قبهای در کربال نصب میکنند که یک رکن او در هجر است
که نزدیکی لحسا و بحرین است و یک رکن او در صنعا است و یک رکن
او در نجف اشرف است و یک رکن او در طیبه است که مدینه باشد و در او
قندیلها و شمعهای مکلل به جواهر است .معلوم است همچو قبهای مال این
دنیا نیست ،اوضاع عالمی دیگر است .چون کار به اینجا رسد از پس کوفه
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جنتان مدهامتان ظاهر میشود و مومنان اکل ایشان از جنت میشود .زمین
زمینی میشود که احتیاج ندارند مردم به آفتابی و به ماهی ،شب و روزشان
یکسان میشود ،هریکی از مومنان هزارسال عمر میکند و هزارپسر از نسل
خود میبیند هر سالی یک پسر .در آن روز مومن جامه برای طفل خود
میدوزد و در کوچکی همراه طفل بزرگ میشود و بلند میشود و قوه نامیه
از او زایل نمیشود .برای همه زمین قوه نامیه هست ،قوه حیات هست .سنگ
قوه نامیه دارد ،حیات دارد .ندا میکند مومن مرغ را از هوا ،میآید او را
میگیرد ،میکشد ،کباب میکند ،میخورد ،استخوانهای او را باالی
یکدیگر میچیند ،میگوید بپر به اذن خدا .آن مرغ پرواز میکند و میپرد.
زرع دائم ایستاده است .مومن جامه خود را به هر رنگ که بخواهد میشود.
وضع ،دیگر وضعی است و از قدرت خدا هیچ بعید نیست .دیگر این زمان
نیست که کارش به این سختی باشد که دولتش دولتی باشد مثل دولت
انگلیس یا دولت ارس .این اوضاع برچیده خواهد شد .برای این دولتها خدا
آسمان را سرپا نکرده و زمین را خلق نکرده .خدا خلق نکرده آسمان و زمین
را برای خوردن و تغوطکردن فرنگی ،خلق نکرده آسمان و زمین را برای
خوردن و تغوط کردن ارس بلکه ماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون آنوقت
غایت ایجاد معلوم میشود ،حاصل ایجاد به دست میآید.
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خالصه ،بعد از آنی که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله به زمین آمد ،رسول
خدا پادشاه و مالکالملک مطلق است و بر تخت مینشیند و ائمه طاهرین
صلواتاهلل و سالمهعلیهماجمعین بر دور او جمع میشوند .بنای شکوه و
شکایت از طاغیان عصر خود را میگذارند و برای رقت دلتان گاهی مثلی
عرض کردهام که اگر یک پادشاه عالیمقامی از ملک خود چندی غایب شود
و دشمنان آن پادشاه با اهل و عیال او و اوالد او ظلمها و ستمها کرده باشند،
در خزینه و دفینه او افراط و تفریطها کرده باشند و آن پادشاه برگردد به سر
مملکت خود ببیند چگونه زن و بچه و اهل و عیال و غالم و کنیز او شکایت
در پیش او میکنند ،چه خواهند گفت و چگونه شکایت خواهند کرد؟ و
فرمودند که روشن مباد چشمی که بشنود این حکایت را و گریان نشود.
اول کسی که به شکایت برمیخیزد حضرت فاطمه سالم اهلل علیها است و
شکایت کند آنچه به او رسیده است از ابیبکر و عمر و گرفتن فدک از او و
حجتهایی که بر ایشان اقامه کرده بود و آنکه عمر گفت بیاور ای فاطمه آن
صحیفهای را که گفتی پدرت نوشته است برای تو ،و آن حضرت بیرون آورد
و عمر آن صحیفه را گرفت و گشود میان مهاجرین و انصار و قریش و سایر
عرب و آب دهن نجس خود را بر آن انداخت و درید آن را .و حضرتفاطمه
گریه کرد و برگشت نزد قبر رسولخدا گریهکنان و محزون و مضطرب و
شکایت کرد به قبر پیغمبر آن اوضاع را .و عرض خواهد کرد فاطمه قصه
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ابوبکر را و فرستادن خالدبنولید و قنفذ و عمر را و جمعکردن مردم را به
جهت اخراج علیبنابیطالب علیه السالم از خانه به سوی بیعت ابیبکر در
سقیفه بنیساعده و مشغول بودن امیرالمومنین را به امر زنان پیغمبر و جمع
کردن قرآن و اداکردن قرضهای پیغمبر و وعدههای او ،و آن هشتادهزار درهم
بود که هرچه حضرتامیر از تازه و کهنه داشت فروخت و آنها را اداکرد .و
عمر گفت بیرون بیا یاعلی به سوی آنچه مسلمانان بر آن اجماع کردهاند واال
تو را میکشم .و قول فضه را که جاریه فاطمه بود که حضرتامیر مشغول
است به جمع کردن قرآن و حق مال اوست اگر انصاف دهید و جمعکردن
هیمه را بر در خانه از برای سوختن خانه امیرالمومنین و فاطمه و حسن و
حسین و زینب و امکلثوم و فضه و روشن کردن ایشان آتش را بر درخانه و
بیرون آمدن فاطمه را به سوی ایشان و خطاب کردن او را به ایشان از پشت
در که ویحک یاعمر این چه جرأت است بر خدا و رسول؟ میخواهی قطع
نسل او را بکنی از دنیا و خاموش کنی نور خدا را؟ و خدا نور خود را تمام
خواهد کرد .و نقل کند راندن عمر آن حضرت را و گفتن عمر را که بس
کن ای فاطمه که محمد حاضر نیست و مالئکه به امر و نهی نمیآیند و علی
هم نیست مگر مثل یکی از مسلمانان .هریک را میخواهی اختیار کن یا
علی بیرون آید یا همه را بیرون میکنیم .پس فاطمه فرمود گریهکنان خدایا
به تو شکایت میکنم نبودن پیغمبرت را و مرتد شدن امت او را و گرفتن
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حقمان را که در کتاب خود قرار دادی .پس عمر گفت بس کن ای فاطمه
از حماقت زنان ،خدا نبوت و خالفت را از برای شما جمع نمیکند و حضرت
در را گرفت و قنفذ دست ملعون خود را داخل کرد که در را باز کند ،عمر
با تازیانه زد بر بازوی فاطمه که مانند بازوبندی سیاه شد و در را با پای خود
زد که در باز شد و به شکم آن حضرت خورد و ایشان حامله بودند به محسن
ششماهه .و نقل کند ساقطکردن آن طفل را و هجوم عمر و قنفذ لعنهمااهلل
را و سیلیزدن روی مبارکش را به طوری که گوشوارههای او از زیر مقنعه
ظاهر شد و ایشان صدا به گریه بلند کردند و میفرمودند واابتاه وارسولاهلل
دختر تو فاطمه را تکذیب میکنند و او را میزنند و طفل او را میکشند در
شکمش .و نقل کند بیرون آمدن امیرالمومنین را از اندرون خانه با چشمهای
قرمز با دستهای برمالیده تا آنکه آمدند و انداختند جامه خود را بر فاطمه و
او را به سینه خود چسبانیدند .و نقل کند گفتن حضرتامیر را که ای دختر
رسولخدا ،دانستی که خدا پدرت را مبعوث کرده بود که رحمت بر عالمین
باشد .پس خدا را مالحظه کن و مقنعه از سر مگیر و پیشانی خود را به آسمان
بلند مکن که واهلل ای فاطمه اگر چنین کنی ،نگذارد خدا کسی را بر زمین
که شهادت دهد که محمد رسولخداست و نه موسی و نه عیسی و نه ابراهیم
و نه نوح و نه آدم و نه جنبندهای که راه برود بر زمین و نه پرندهای در آسمان
مگر آنکه هالک کند آن را .پس فرمود یاابنالخطاب وای بر تو از امروز و
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بعد از امروز ،بیرون رو از خانه من پیش از آنکه شمشیر بکشم و تا آخر این
امت را فانی کنم .پس عمر بیرون رفت و خالد و قنفذ و عبدالرحمن پسر
ابوبکر لعنهماهلل همه بیرون رفتند و حضرتامیر فریاد کردند فضه را که ای
فضه! خاتون خود را متوجه باش که فرزند خود را سقط میکند و در را
بستند .پس ساقط کرد محسن را ،پس حضرتامیر فرمودند که این فرزند
ملحق میشود به جدش رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و شکوه خواهد کرد
به او .و قصه کند برداشتن امیرالمومنین علیه السالم ایشان را در شب با
حسن و حسین و زینب و امکلثوم و بردن به سوی خانههای مهاجرین و انصار
که متذکر کنند ایشان را به خدا و رسول و عهدی که کردند در بیعت خدا
و رسول و با او بیعت کردند در چهار جا در حیات رسول خدا و سالم کردن
ایشان بر او به امیرالمومنینی در جمیع آن مقامات .و همه وعده میکردند که
او را نصرت کنند فردا ،و چون صبح میشد همه باز مینشستند .پس شکایت
کند حضرتامیر علیه السالم محنت عظیمه را که به آن ممتحن شدند بعد از
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و میگوید قصه من مثل قصه هارون بود با
بنیاسرائیل و قول من مثل قول او بود از برای موسی که گفت یاابنام ان القوم
استضعفونی و کادوا یقتلوننی فالتشمت بی االعداء و التجعلنی مع القوم
الظالمین یعنی ای برادر بدرستی که قوم مرا خوار شمردند و نزدیک بود مرا
بکشند ،پس دشمنان را به شماتت من مدار و مرا با ظالمان همراه مکن .پس
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صبر کردم به جهت طلب اجر و تسلیم کردم از روی رضا و حجت بر ایشان
قائم بود در مخالفت من و شکستن ایشان عهد مرا که عهد گرفتی از ایشان
یارسولاهلل و متحمل شدم یارسولاهلل آنچه را که متحمل نشد وصی پیغمبری
تا اینکه کشتند مرا به ضربت عبدالرحمنبنملجم لعنهاهلل و خدا آگاه بود به
شکستن ایشان بیعت مرا .و قصه کند خروج طلحه و زبیر و عایشه را به سوی
مکه به عزم حج و عمره در ظاهر و رفتن ایشان را به بصره و بیرون رفتن
خود را به سوی ایشان و متذکر کردن خود ایشان را به خدا و رسول و آنچه
رسول آورده بود .پس برنگشتند از ضاللت خود تا آنکه خدا مرا نصرت بر
ایشان داد تا اینکه ریختم خون بیستهزارنفر از ایشان را و هفتاددست قطع
کردم که به مهار شتر عایشه چسبیده بودند و در هیچ جنگی سختی آنقدر
ندیدم ،از همه جنگها شدیدتر بود پس صبر کردم چنانکه خدا مرا مودب
کرده بود که فرمود اصبر کما صبر اولواالعزم من الرسل و فرمود اصبر و ما
صبرک اال باهلل و ظاهر شد تأویل این آیه که خدا نازل کرده بود در امت تو
بعد از تو که و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل
انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلنیضر اهلل شیئا و سیجزی اهلل
الشاکرین یعنی نیست محمد مگر رسولی که پیش از آن رسوالن گذشته
است .آیا اگر بمیرد یا کشته شود برمیگردید از دین؟ و کسی که برگردد
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ضرر نمیرساند به خدا و خدا جزا دهد شاکران را که به دین بچسبند و دست
برندارند.
پس برمیخیزد حسن علیه السالم نزد جدش و عرض میکند یاجداه بودم من
با امیرالمومنین در دار هجرت او به کوفه تا آنکه شهید شد به ضربت ابنملجم
لعنهاهلل پس وصیت کرد مرا به آنچه تو او را وصیت کرده بودی و رسید به
معاویه ملعون خبر قتل پدرم پس فرستاد زیاد ملعون را به سوی کوفه با
صدوپنجاههزار قشون و امر کرد که من و برادرم حسین را با سایر برادران و
اهلبیت و شیعیان و دوستان ما را بگیرند و بیعت از ما بگیرند و اگر یکی از
ما بیعت نکنیم گردن ما را بزنند و سرش را نزد او فرستند .پس چون این را
دانستم از خانه بیرون آمدم و داخل مسجد کوفه شدم و خطبه خواندم و از
ایشان ناصر و معین خواستم .همه ساکت شدند مگر بیستنفر که برخاستند
و گفتند یاابنرسولاهلل ما مالک نیستیم اال جانهای خود را و شمشیرهای
خود را .اینک ما در خدمت تو ایستادهایم ،مطیع امر تو هستیم .پس به راست
و چپ نظر کردم احدی را غیر از ایشان ندیدم .گفتم به جدم اقتدا میکنم
که سیونهنفر اصحاب داشت و امرش را پنهان کرد و چون چهلنفر شدند
امرش را ظاهر کرد .اگر چهلنفر ناصر داشته باشم با ایشان جهاد میکنم و
از منبر به زیر آمدم و از کوفه بیرون رفتم به سوی مدینه .و خبر آمد که معاویه
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قشون به اطراف فرستاده و مردم و زنان و اطفال را بیسبب کشته ،جمعی را
به دعوا فرستادم و به ایشان گفتم که میروید و اطاعت معاویه را خواهید
کرد و چنان شد ،رفتند و با معاویه ساختند.
پس برخیزد داهیه عظمی و مصیبت کبری حسین علیه السالم در حالتی که
به خون خود خضاب باشد با آنها که با او کشته شدند .پس چون ببیند رسول
خدا ایشان را گریه کند و گریه کنند اهل آسمان و زمین از گریه پیغمبر .و
فاطمه صیحهای زند پس به تزلزل آید زمین و آنچه بر زمین است و بایستد
امیرالمومنین و حسن از راست او و فاطمه از چپ او و حسین بیاید پس
رسول خدا او را به بغل گیرد و بگوید یاحسین فدای تو شوم ،چشم تو روشن
باشد و چشم من به تو روشن شود .و از دست راست حسین علیه السالم
حمزه اسداهلل بایستد و از چپ جعفرطیار بایستد و خدیجه بیاید محسن را
برداشته و فاطمه بنتاسد بیاید گریهکنان .مفضل گوید حضرتصادق
گریست تا آنکه محاسن شریفش به اشک چشمش تر شد پس فرمود هیچ
چشمی روشن مباد که گریه نکند نزد این شکایت و مفضل گریست گریه
طوالنی .پس عرض کرد گریه چقدر ثواب دارد؟ فرمودند بینهایت اگر از
محق باشد .پس شکایت میکند تشنگی خود و اهلبیت و اطفال کوچک
خود را و کشته شدن یاران و برادران و فرزندان خود را و اینکه دعوت کرد
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آنها را به خدا و از او نپذیرفتند و او را با لب تشنه و شکم گرسنه از قفا
سربریدند و اینکه سر او را به نیزه جفا بلند کردند و اینکه بدن او را پامال
سم اسبان نمودند و عیال و اوالد و زنان و اطفال و کنیزان و دختران او را
اسیر کردند و در شهرها و بیابانها آنها را گردانیدند و آنها را در مجلس یزید
شرابخوار بردند و دختران او را خواهش کنیزی کردند؛ و باقی مصیبتها را
همه را عرض میکند.
مفضل عرض کرد یا موالی دیگر چه خواهد شد؟ فرمود فاطمه میگوید
خدایا وفا کن به وعده خود در خصوص ظالمان و غاصبان من و کسانی که
مرا زدند و شربت مرگ اوالد مرا به من چشانیدند .پس مالئکه هفتآسمان
و حامالن عرش و سکان هوا و هرکس در دنیاست و هرکس زیر طبقههای
زمین است بر آن حضرت گریه کند و صیحه زند و فریاد کند به سوی خدا.
پس احدی از کشندگان و ظالمان و راضیان به مصیبت ما نماند مگر اینکه
آن روز کشته شوند هزاربار.
تا اینکه فرمودند میایستد جدم علیبنالحسین و پدرم باقر و شکایت کنند
به سوی جدشان از آنچه به ایشان کردند ،پس من بایستم و شکایت کنم به
سوی جدم از آنچه منصور با من کرده ،پس بایستد پسرم موسی و شکایت
کند به سوی جدش از آنچه رشید با او کرده ،پس بایستد علیبنموسی و
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شکایت کند به سوی جدش از آنچه مأمون با او کرده ،پس میایستد
محمدبنعلی و شکایت میکند از آنچه مأمون با او کرده ،پس میایستد
علیبنمحمد و شکایت میکند به سوی جدش از آنچه متوکل با او کرده،
پس میایستد حسنبنعلی و شکایت میکند به سوی جدش از آنچه معتز به
آن کرده ،پس میایستد مهدی سمی جدش و پوشیده است پیراهن رسولخدا
را که آلوده است به خون رسولخدا روزی که پیشانی او را شکستند و دندان
مبارک او را شکستند و مالئکه گرد او را گرفتهاند تا پیش روی پیغمبر
بایستد .پس عرض کند یاجداه مرا برای امت وصف کردی و داللتشان کردی
بر من و نسب مرا بیان کردی و اسم و کنیت مرا گفتی و امت انکار کردند
و گفتند متولد نشده و نبوده و کجا بوده و کی بوده و کجا مانده است و
پدرش مرد و اوالد نداشت ،و اگر صحیح بود اینقدر تأخیر نمیافتاد .پس
صبر کردم به جهت طلب اجر.
اما چون نوبت شکایت به خدام و نوکران ائمه انس و جان رسد ما را هم
شکایتی است و شکایت ما آن است که میایستیم و عرض میکنیم که
یارسولاهلل ما واقع شدیم در زمانی که از غیبت موالی ما نهصدسال و کسری
گذشته بود و بکلی مردم سیرت تو و ائمه بعد از تو را فراموش کرده بودند و
امام خود را کأنلمیکن انگاشته بودند و ظالمان و منافقان و فاسقان دنیا را
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محض وجود خود انگاشته بودند و ظالمان مسلط بر جان و مال و عرض
مردم شده بودند و همه اسیر در دست ایشان بودند و جمیع امت هوی و
هوس خود را اله خود قرار داده بودند و دنیا را قبله خود و نفاق را شریعت
خود قرار داده بودند و اطفال از اول سن به تحصیل دنیا و طلب آن و ایثار آن
بر آخرت بارمیآمدند و علم و دین و شرع از میانه گم و عداوت و شقاق و
نفاق در میانه مردم منتشر بود و اهل جمیع ملتها را مردم محترمتر از مسلم
میداشتند و حمایت از آنها بیشتر میکردند و قواعد و قوانین موافق سایر ملل
در میان خود گذارده بودند و احکام به طور آنها جاری میشد و سنت تو
مرغوبعنها بود و عالنیه ترجیح قواعد آن ملل را بر ملت تو میدادند و بالطبع
مردم مایل به آنها بودند و علما برطرف شده بودند و اگر در هر والیتی چند
نفری مانده بودند همه همت خود را طلب دنیا و تقرب به حکام جور قرار
داده بودند و قضاوت را وسیله اموال و ملک دنیا قرار داده بودند و احکام را
به حسب صرفه و صالح خود جاری میکردند و ذکر آل تو و دین تو از میان
رفته بود .پس با تنهایی و بیکسی و بیناصری در میان قوم برخاستیم و دست
از جان و مال و عزت و آبرو برداشته متصدی بیان فضایل تو و آل تو شدیم و
در شب و روز به نوشتن و گفتن برای عوام و خواص علیاالتصال در نشر
فضایل شما کوشیدیم .پس کسانی که در میان امت ،خود را عالم نامیده و
قاضی قرار داده بودند به عداوت ما برخاستند و در صدد ایذای ما برآمدند و
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کاغذها به اطراف بالد نوشتند و یکدیگر را وصیت کردند به قتل و سبی و
اذیت ما ،و ما چندنفر و بعضی از امت ضعیف را که نصرت ما میکردند در
هر گوشه و کنار بقدر امکان اذیت کردند و ما را نجس و مرتد خواندند و
کافر شمردند و بر منبرهای تو برآمدند و نقص برای تو و اهلبیت تو اثبات
کردند و متمسک به هر شبههای شدند و بر امت ضعیف عوام امر را مشتبه
کردند تا جمعی از ایشان را از دین تو مرتد کردند و منکر فضایل تو و اهلبیت
تو گردیدند و اثبات عجز و جهل و سهو برای تو کردند و ما بر همه اینها
صبر کردیم و دست از کار خود برنداشتیم و متحمل هرگونه محنت و
مصیبت شدیم .حتی آنکه شکوه ما را به سالطین سنی کردند و به ایشان
کتاب ما را نمودند و گفتند اینها عمر را لعن میکنند تا آنکه در صدد قتل ما
برآیند .و همچنین علیاالتصال استشهادها تمام کردند و نزد سالطین
فرستادند و ما را متهم کردند به بدعتها و بیدینیها و سرکشی با سالطین و
طلب دنیا و ریاست ،که شاید سالطین درصدد قتل و نهب و اسیری ما برآیند
و خدا همه اینها را از ما دفع کرد به برکات شما .و به اینها اکتفا نکردند تا
آنکه خود آن قاضیان در هر قضیهای که یکطرفش یکی از ما بود حکم را
عمدا بر طرف خالف کردند و به اینواسطه امالک و زنان و خانههای ما را
از دست ما ربودند و شهادت ما را رد کردند و اگرچه از طرف ما سیدقرشی
بود ،سیاه حبشی را بر ماترجیح دادند و حکم از جهت آنها کردند و برای ما
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پیغام میدادند که فضایل آلمحمد را نگویید و مردم را گمراه مکنید و خود
بر منبر برمیآمدند و اثبات نقص برای شما میکردند و به انواع لعن و تهمت
و غیبت ما را آزار میکردند .حتی آنکه در میان مسلمین باالی منبر رفتند و
گفتند که محبت امیرالمومنین زیادش حرام است ،پیغمبر فرموده است
خیراالمور اوسطها و به جهت انکار ما ،انکار کتاب و سنت را کردند .و به
ایشان گفتیم که اگر کتاب و سنت خالف رأی شما باشد چه میکنید؟ گفتند
کتاب و سنت را ترک میکنیم و رأی خود را میگیریم و این سخن را صریح
و عالنیه گفتند .و اگر به والیتی دیگر به جهت نشر امر شما رفتیم ،به
یکدیگر نوشتند که اینها را راه ندهید و در مسجدها را به روی ما بستند و
پیغام دادند که در والیت ما این فضایل را نگویید و خود علیاالتصال خود
را عامل احکام کردند و بر هوای حکام احکام جاری کردند و چون ما چنین
نکردیم حکام از ما بدمظنه شدند و عداوت ما را ورزیدند.
اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبه ولینا و کثره عدونا و قله عددنا و شده
الفتن بنا و تظاهرالزمان علینا فصل علی محمد وآلمحمد وانتقم ممن ظلمنا
و قهرنا و اذلنا و خذلنا .پس خدا بکند در آن روز آنچه را که بخواهد ،چنانکه
انشاءاهلل عماقریب خواهید دید.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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*«موعظه بیستوپنجم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
دیروز سخن منتهی شد به آنجا که حضرتپیغمبر صلواتاهلل و سالمهعلیه به
دار دنیا رجعت میفرمایند و آن سن و آنوقت از برای عالم به منزله
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چهلسالگی است که عقل عالم کامل شده به منتهای کمال خود میرسد و
چون عقل به منتهای کمال خود میرسد جمیع شهوتها و عادتها و غضبها و
طبیعتهای نفسانیه و اقتضاهای نفس اماره جمیعا به تحلیل میرود .همینکه
انسان چهلساله شد مینشیند شهوات او و عادات او و غضبهای او و از این
جهت مالئکه را خدا امر میفرماید که دیگر امر را بر این شخص سخت
بگیرید و بعد از این صغیره و کبیره گناهان این را بنویسید .زیرا که عقل او
را کامل کردم و آن مقتضیهای معصیت که برای او بود تمام شد .دیگر حاال
باعث معصیت چه چیز است؟ شهوت که کم شد دیگر زنا برای چه؟ چشم
کمنور شد ،گوش سنگین شد ،پاها سست شد ،عالمات مرگ ظاهر شد،
حاال دیگر سبب حرص تو چه چیز است؟ این است که گناه بر شیخ زانی
بسیار عظیم است .آن کسی که پیر شده و گناه میکند ،گناه او بسیار عظیم
است .حاال جوان در او غلبه دارد شهوت ،در تو چه غلبه دارد؟ جوان رو به
دنیا دارد ،تو که پشت به دنیا داری ،میبینی امروز چشمت میمیرد ،فردا
گوشت میمیرد ،زانوها سست میشود ،آثار مرگ ظاهر میشود .حاال دیگر
حرص از برای چه؟ دیگر متوجه آخرتنشدن برای چه؟ اینها نیست مگر از
شقاوتی که در شخص است .پس این است که انسان به سن چهلسالگی که
رسید ،امر را بر او سخت میگیرند و خدای روف رحیم قبل از چهلسالگی
عفو کرده در بسیاری از گناهان جاهل است ،نمیداند ،تجربه نکرده است،
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عادت بر او غلبه کرده است ،شهوت بر او غلبه کرده ،طبیعت بر او غلبه
کرده ،به این جهتها کار را بر او سخت نمیگیرند .اما چون عذر برطرف
شد و به سن چهلسالگی رسید ،بر او کاتبان سخت میگیرند و صغیر و کبیر
او را مینویسند .وانگهی که در آنوقت علم او و عقل او به انتها رسیده و
قبل از آن ،عقل او و علم او آنقدر نبوده و گناه از عالم عظیمتر است از گناه
جاهل .جاهل معذور است ،جمیع جاهالن معذورند ولکن عالمان معذور
نیستند و شخص در حدود چهلسالگی عالم میشود در حد خودش .پس از
اینجهت عذر او آنوقت کمتر است.
باری ،عالم در زمان رجعت پیغمبر به سن چهلسالگی میرسد از این جهت
مقتضیهای معصیت او و نفس اماره عالم که شیطان باشد به تحلیل میرود
و شیطان کشته میشود و جمیع مقتضیهای معصیت از عالم برداشته میشود.
عقل عالم کامل میشود و منتهای علم از برای او حاصل میشود از این
جهت خداوند او را تکلیفی دیگر خواهد کرد ،عبادات او طوری دیگر
میشود ،اخالص او باید طوری دیگر شود .اینهایی را که میگویم ظاهرش
همین حرفهاست لکن باطنها دارد که علما و خواص از آنها بهره میبرند.
باری ،در اینوقت معرفت اهل عالم زیاده میشود و خدای خود را بهتر
میشناسند ،پیغمبر خود را بهتر میشناسند و ائمه خود را بهتر میشناسند و
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متمکن از اخالص میشوند .بهجهت آنکه اسباب معصیت از عالم منقطع
شده ،پس اخالصی دیگر پیدا میشود و دیگر آنوقت وقتی است که باید
عبادت کنند و شرک به خدا نورزند .در این زمانها هر عبادتی مشوب است
به شرک ،لکن در آن زمان چنان اخالص در عمل پیدا میشود که به هیچ
وجهمنالوجوه در ایشان شرکی نیست و در عباداتشان شرکی نیست .شیطان
که اصل همه معصیتهاست در مخلصین کاری نمیتواند بکند .گفت
الغوینهم اجمعین اال عبادک منهم المخلصین خالص کسی است که نفس
اماره او مضمحل شده باشد و عقل او کامل شده باشد ،همچو کسی مخلص
است .و مخلص و خالص ،آنها را شیطان نمیتواند اغوا کند ،در بدن ایشان
محلی و خانقاهی ندارد و خانقاه شیطان نفس اماره است .وقتی در بدن نفس
اماره نیست ،شیطان خانقاه و خیمه و خرگاه ندارد ،کجا مسکن میکند و
احکام خود را چه طور جاری میکند؟ وقتی که نفس اماره فانی و مضمحل
شد ،ندارد در بدن خانقاهی و منزلی و چون ندارد نمیتواند سکنا کند .وقتی
نتوانست ،عقل بر اخالص خود و خلوص خود عبادت میکند العقل ما عبد
به الرحمن و اکتسب به الجنان پس در آن هنگام شیطان از دنیا رفته و ندارد
در عالم هیکلی که در آنجا سکنا کند و شیطان بیهیکل ،زندگانی نمیتواند
بکند .در آن زمان هیکل ندارد و چون ندارد دیگر از او کاری برنمیآید و
شیطان خواهد کشته شد و هیکلهای شیطان از عالم تمام خواهد شد و عقل
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خالص میماند .عقل خالص یعنی چه؟ یعنی محمد صلی اهلل علیه و آله مستقل
در ملک و در تدبیر ملک خواهد شد و از برای او در تمام ملک معارضی
نخواهد ماند .پس امر امر او خواهد بود ،حکم حکم او خواهد بود
بالمعارض .و چون معصوم است و حکمش هم نافذ است ،پس به طور
عصمت حکم میفرماید و هیچجا حکم نمیکند که تخلف از آن بشود .حاال
به کسی میگویند وضو بگیر ،حکمی است از جانب پیغمبر .حکم صریح
میآید به مقتضای عصمت و به مقتضای رضای خدا لکن مکلف در او نفس
اماره و شیطان غالب است ،این حکم در پیش او جاری نمیشود .نه اینکه
پیش پیغمبر نقصانی باشد نعوذباهلل ،اما در آن زمان در عالم مانعی نیست.
پیغمبر حکم میکند موافق رضای خدا و دیگر در کسی نقصانی نیست و
حکم جاری میشود ،به گوش هرکس که رسید بالمانع قبول میکند .پس
عالم به حد عصمت میرسد ،پس در عالم هیچ خطایی ،هیچ نقصی ،هیچ
ظلمی ،آفتی ،عاهتی ،باقی نخواهد ماند .همه بر وفق رضای خدا خواهد شد،
دیگر در آنوقت گمان تو به عالم چه خواهد بود؟ گمان تو به خداوند
چیست؟ گمان تو به فیضهایی که به مومن میدهد چیست؟ قدرت خدا که
نهایت ندارد و در قابلیت مومن هم که نقصانی و مانعی نیست .وقتی اینطور
شد ببین خدا به مومن چه خواهد داد؟! بینهایت خواهد داد و آنقدر میدهد
در آن زمان به مومن که به معصومی در این زمان میدهد .چرا ندهد؟ هیچ
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مانعی ندارد .پس مومنان در آن وقت صاحبان مشیت و اراده میشوند به این
معنی که آنچه از خدا بخواهند برای ایشان فیالفور حاصل است یاابن آدم
اطعنی فیماامرتک اجعلک مثلی تقول للشیء کن فیکون ای پسر آدم اطاعت
مرا بکن در آنچه تو را به آن امر کردهام تا تو را مثل خود کنم ،و مثل خود
کنم .پس همه امثال علیای او میشوند و همه صاحب قول کنفیکون
میشوند و آنچه مومن بخواهد در این ملک به او میگوید بشو ،فیالفور
میشود .به مرغ میگوید از هوا فرود بیا ،فرود میآید و او را ذبح میکند و
میخورد و بعد از خوردن استخوانهای او را بر روی هم میچیند ،میگوید
پرواز کن ،پرواز میکند و میرود .ببین همین حالت عیسی هست یا نه؟ اذ
تخلق من الطین کهیئه الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنی آهو را از
صحرا میطلبند ،میآید ذبح میکنند ،کباب میکنند ،میخورند.
استخوانهایش را روی هم میچینند ،میگویند مرخصی برو ،فیالفور زنده
میشود و میرود .آنچه تصرف در این عالم بخواهند بکنند بالمانع میکنند
زیرا که خدا بخیل نیست و ایشان هم مانع ندارند .دیگر باید جمیع آنچه
میخواهند از ایشان سربزند .و چون در آن زمان جمیع مردم جمیع قوههاشان
ظاهر شده و جمیع بنیههاشان قوت گرفته ،حواسشان صاف شده ،همه صاف
شده و به عمل آمده و هرکس آنچه در دل داشته کرده ،پس کار به آنجا که
عرض شد رسیده .از این جهت حضرتسیدالشهدا صلواتاهلل و سالمهعلیه
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در رجعت حساب جمیع خالیق را او میکند ،جمیع حساب خالیق در آن
زمان میشود و روز قیامت ،یا رفتن به بهشت است یا رفتن به جهنم .همان
روز حسابها کرده میشود و خداوند سریعالحساب است و خداوند حساب
کل کاینات را با حضرتسیدالشهدا در رجعت خواهد کرد .این است که
در زیارتجامعه میخوانی اگر ملتفت شده باشی ایاب الخلق الیکم و
حسابهم علیکم رجعت خلق به سوی شماست و حساب خالیق با شماست.
پس جمیع خلق به سوی ایشان رجعت میکنند و حساب همه خالیق را ایشان
میکنند .حساب خالیق را سیدالشهدا صلواتاهللعلیه در رجعت خواهد کرد.
ولکن گمان مکن که حساب او به این ترکیب باشد که یک یک مردم را
بیاورند بنشانند که تو فالنروز چه کردی و چه کردی ،حاشا .آیا نشنیدهای
که فرمودند مابین طلوعین مخوابید که در آنوقت قسمت ارزاق خالیق
میشود؟ بر دست ما اهلبیت رزقهای مردم در مابین طلوعین قسمت میشود
بر دست آلمحمد علیهم السالم در آن یکساعت و نیم مدت ،قسمت ارزاق
کل خالیق میشود .آیا چه گمان میکنی؟ چگونه قسمت میکنند؟ مینشینند
و چونه میگیرند ،یکدانه نان ،یکدانه نان به این و آن میدهند؟ چنین نیست،
تمام روزی خالیق را در این یکساعت و نیم قسمت میکنند .این بود که
اشاره کردم که خدا سریعالحساب است چنانکه قسمت ارزاق خالیق در این
مدت قلیل میشود ،همچنین آلمحمد علیهم السالم حساب خالیق را در
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کمتر وقتی به اسهل وجهی ،به بهتر طوری میکنند .آیا هیچ میدانی کی
وقت حساب خالیق است؟ وقتی که داد و ستدهای مردم همه ظاهر شد،
وقتی اعمال همه مردم ظاهر و بالفعل شده باشد و صفات مردم همه ظاهر
شده باشد ،حق هرکسی ظاهر شده باشد ،آنوقت وقتی است که حساب
خالیق میشود .واال تا ثبت نشده در کتاب و در دستک ثبت نشده ،حساب
نمیتوان کرد .وقتی نوشته شد و سرنوشتها همه به عمل آمد ،آنوقت وقت
حساب خالیق است.
باری ،این مطالب بسیار مشکل است و به زبان عامیانه گفتن آنها مشکلتر
است .و امر به همینطور پیش میرود و در روایتی ملک و سلطنت
حضرتپیغمبر پنجاههزار سال طول میکشد .خداوند ملک را برای ایشان
آفریده بود ولکن اگر دولت باطل را موخر میداشت ،میبایست دولت حق
منقطع شود .از اینجهت دولت باطل را مقدم داشت که منقطع و تمام شود
بعد دولت روزافزون حق باقی ماند .زیرا که آن دولتی است که انقطاع ندارد.
پس در زمان رجعت؛ ملک ملک ایشان است .مابین نفختین امر امر ایشان
است ،در قیامت ملک ملک ایشان است ،در جنت و نار ملک ملک ایشان
است .انتهایی برای ملک ایشان دیگر نخواهد ماند .پس به جهت همین مسأله
دولت باطل را چند روزی مقدم داشتهاند چنانکه حضرتامیر میفرماید
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للباطل جوله و للحق دوله از برای باطل جوالنی است و از برای حق دولتی
است الینقطع .پس شما چندان غصه نخورید که دولت امامزمان چرا
هفتسال باید باشد .هفتسال ،یک حکمتی در این است ،معنیی در آن
هست واال انقطاع ندارد به حسب ظاهر مگر دولت سیدالشهدا دولت
امامزمان نیست؟ مگر دولتامیرالمومنین دولت امامزمان نیست؟ مگر ایشان
بعضی از بعضی نیستند؟ مگر همه محمد نیستند؟ همه محمدند ،دولت دولت
محمد است و دولت آلمحمد علیهم السالم آنچه از امامزمان بر میآید از
حضرت سیدالشهدا برمیآید .پس دولت امامزمان به حکمتی هفتسال ـ
حدیث است ـ طول میکشد و موافق روایات دیگر این هفتسال هر سالی
دهسال میشود و هفتسال ،هفتادسال میشود .و اگر بخواهم عرض کنم
که چگونه هفتسال هفتادسال میشود از فهم عوام باالتر میشود .موافق
بعضی روایات نهسال و عامه به نهسال مایلترند و احادیثشان و مذهبشان به
نهسال است و احادیث ما هفتسال است .اگرچه در احادیث ما هم نهسال
هست ولکن به جهت آن است که عامه روایت کردهاند ،هفت اولی به نظر
میآید .به هرحال دولت طول خواهد کشید و روزبهروز ،روزها درازتر
میشود .در زمان امامزمان روزی دهروز میشود پس از آن رجعت که شد
روزها الیماشاءاهلل درازتر خواهد شد .هرچه پیشتر میرود روزها درازتر
میشود .یک مثلی برای شما عرض کنم بقدر اینکه تو بگویی «ال» به قدری
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که کلمه «ال» بگویی ،حاال درست نظرم نیست تخمینی است یا همینقدر
است ،یقینا به همینقدر وقت عرش خدا نهصدهزارسال راه میرود .به قدر
اینکه تو بگویی «ال» آن بقدر نهصدهزارسال میگذرد .حاال این آسمان
نهصدهزارسال راه را که در این زمان کم سیر میکند ،در عرض این
نهصدهزارسال هرکاری باشد در اینجا هرچه باشد همه را میبیند ،هر امری
باشد همه را میگذراند و تو در اینجا به قدر کلمه «ال» هیچ کاری نمیتوانی
بکنی مگر پایی برداری .پس امروز در این یکآن یکقدم میتوان رفت و در
زمان رجعت نهصدهزارسال میگذرد .امروز تو اگر نهصدهزارسال عمر
کنی ،هرقدر کار بخواهی بکنی میکنی .در این مدت حاال آسمان بقدر
گفتن کلمه «ال» آن همه کار را میتواند بکند .پس در زمان رجعت در یکآن
بقدری که اهل زمین یک «ال» بتوانند بگویند کار نهصدهزارسال را میکنند.
و همچنین در آخرت در یک آن آخرت ،در یکچشم بهمزدن به قدر عمر
دنیا کار میتوان کرد .اوضاع عالم رجعت اینطور است این است که یک
لقمه که مومن میخورد از مائده بهشت ،با آن یکلقمه جمیع اولین و آخرین
را اگر بخواهد مهمان بکند ،کفایت میکند و جمیع آن عالم دیگر وضعی
است ،کارهای آن عالم دیگر طوری است .در رجعت در آنروز بینهایت
کارها میگذرد این است که توفیق خدا در آن زمان غالب است .مثلی عرض
کنم ،یک کسی توفیق دارد میبینی در شبهای قدر نمازهای صدرکعت را
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میکند ،هزارتا اناانزلناه را میخواند ،نماز شبش را میکند ،دعاهای وارد
شده را میخواند ،سورههای وارد شده را میخواند؛ میبینی همه این کارها
را کرد .یکی دیگر را میبینی بانهایت کسالت ،با نهایت هنهن برمیخیزد.
تا میآید وضو بگیرد ،آن بیسترکعت نماز میکند .وضو که گرفت خسته
میشود ،مینشیند خستگی بیندازد ،یکخورده گرم شود ،تا این کارها را
میکند آن بیسترکعت نماز دیگر کرد .کسی که موفق است در زمان کم
کارهای بسیار میکند ،کسی که موفق نیست در زمان بسیار کارهای کم
را نمیتواند بکند .اهل رجعت موفقند ،در یکچشم برهمزدن کار چندین
هزارسال را میتوانند بکنند .دیگر این مسأله به این عظمت را از این واضحتر
و عامیانهتر مشکل است گفتنش .پس به همین کیفیت در رجعت فیضها و
مددها بر مردم نازل میشود تا وقتی که عمر عالم به انجام رسد آنوقت چنانکه
در این دنیا انسان محتضر میشود و در آن حال خلل در مشاعر او پیدا
میشود ،زبان او بند میآید ،چشم او بینور میشود ،گوش او سخن
نمیشنود ،هوش او تمام میشود؛ در آخرالزمان همه امر عالم چنین خواهد
شد .اول حضرتفاطمه صلواتاهلل و سالمهعلیها از زمین باال خواهد رفت به
آسمان .اختالل در وضع عالم پیدا میشود ،ادراک عالم نقصان پیدا میکند،
علم عالم کم میشود .پس از سالهای چند که خدا بهتر میداند امامی باال
خواهد رفت ،بعد از چندی امامی دیگر و همچنین تا هشتامام به آسمان باال
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میروند .اختالل در اوضاع عالم پیدا میشود ،در فهمشان و شعورشان و
ادرکشان فتور پیدا میشود.
لکن این فتور عالم نه از راه شقاوت است مثل اینکه مومن مریض میشود و
فتور در حواسش پیدا میشود ،این دلیل شقاوت او نمیشود .این فتور عالم
هم از شقاوت او نیست ،بلکه حال احتضار اوست .همچنین آن چهارامام
دیگر هم بعد باال خواهند رفت ،دیگر مدتشان در چندسال خواهد بود ،آن
را خدا بهتر میداند .سیهزارسال باشد ،چهلهزارسال باشد ،خدا بهتر
میداند .عالم طفل بزرگی است ،مرد بزرگی است ،عمرش طوالنی است،
احتضارش طوالنی خواهد شد .بعد از همه ائمه ،پیغمبر صلواتاهلل و
سالمهعلیه که جان جهان است باال میرود و احتمال میرود موافق بعضی از
روایات که پس از هشتادهزارسال پیغمبر باال رود .بعد از آنی که پیغمبر باال
رفت عالم میشود به هیأت محتضر ،مثل کسی که جان او و حس او تمام
شده ،شعور او تمام شده و حرکتها تمام شده .چهلروز عالم هرج و مرج
خواهد بود ،بعد از آن اسرافیل نازل میشود و نفخه صور را بنا میشود بدمد.
صور یک شاخی است از نور و به هیأت قند است .یک سر او باریک و یک
سر او پهن است .از آن سر باریک سوراخی دارد تا آن باال .از همین سر ،باز
سوراخی دارد تا این سر باریک .از آن سر پهن دوسوراخ دارد و آن سر باریک
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یکسوراخ .اسرافیل نازل میشود و اول نفس را باال میکشد از آن سوراخ
پایین .جمیع ارواح مردم کال و طرا ارواح جن و انس بیرون میرود و داخل
این صور میشود .بعد از آن از آن سوراخ باال نفس را پس میکشد و جمیع
ارواح اهل آسمان و مالئکه جمیعا داخل صور میشوند ،آنوقت خطاب
میرسد به عزراییل که بمیر و به اسرافیل که بمیر ،اینها هم میمیرند .در
جمیع آسمان و زمین یک جنبنده جاندار باقی نمیماند و جمیع آنچه خدا آن
را خلق کرده و ترکیب کرده ازهم میپاشد ،نمیمانند مگر آنانی که باالتر از
صورند و صور به امر ایشان برپاست .این است که خدا در قرآن میفرماید
فصعق من فی السموات و من فی االرض اال من شاءاهلل آنها باقی میمانند،
دیگر احدی باقی نمیماند .آنوقت آنهایی که باقی ماندهاند که زبان گویای
خدایند ندا میکنند در آسمان که لمن الملک الیوم امروز ملک مال کیست؟
کو آن جباران ،کو آن متکبران ،کو آنانی که رزق خدا را خوردند و غیر خدا
را عبادت کردند ،کجایند جباران ،ملک امروز از برای کیست؟ ابدا احدی
نیست که جواب بگوید ،باز خود ایشان صلواتاهلل و سالمهعلیهم جواب
میگویند هلل الواحد القهار امروز ملک برای خدای یگانه است که قهار کل
کاینات است .ملک ملک اوست ،ملک کسی دیگر نیست .چهارصدسال بر
این احوال عالم باقی میماند پس از چهارصدسال بارانی از آسمان میآید،
چهلروز باران از آسمان میبارد و جمیع روی زمین را آب میگیرد و بدنهای
صفحه | 640

مردم جمع میشود از هرجا بر سر قبر خود .چون وقتی مرده و خاک شده،
باد هر عضوی از اعضای او را به جایی برده این باران که میآید اعضای مردم
را جمع میکند ،عضو هرکسی را پیش قبر او میآورد .جاهل نادان که خدا
را به ضعف خود و به جهل خود قیاس میکند میگوید این اعضای متفرق
شده را چگونه میتوان جمع کرد؟ میگوید من یحیی العظام و هی رمیم
مثلی برای تو بیاورم مثال یک مجموعه در پیش تو گذارده باشد و در توی
این مجموعه یکچارک نخود ریخته و یکچارک عدس و یکچارک برنج
و یکچارک ماش ،از هر حبوبی در این مجموعه باشد .آیا تو را ممکن هست
که این حبوب را از یکدیگر جدا کنی یا نه؟ البته میتوانی .خدایی که خالق
این زمین است و خداوند با بدن تو بوده از اول ترکیب ،خود او این باد را
وزانیده و این خاک تو را متفرق کرده ،عاجز از این نیست که خاک تو را هر
ذرهای را از هرجای عالم که هست جمع کند و جمیع متعلقات تو را جمع
کند پیش هم .چه عیب دارد؟ تو عاجزی و نادانی قل یحییهاالذی انشأها اول
مره و هو بکل خلق علیم آن کسی که همه را خلق کرده و ذرهذره او را از
عدم به وجود آورده ،میتواند آنها را جمع کند .پس این دریا را به موج
درمیآورد و جمیع ذرات بدنهای زید و عمرو و بکر را میآورد به پیش
یکدیگر و همه را به هم جفت میکند .بعد از آن به جهت اینکه در اینها
رطوبتی پیدا شده باعث این میشود که بدنها نمو کند و این بدنها میروید و
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نمو میکند و استخوان و گوشت او میروید و پوست بر آنها کشیده میشود.
بعد از آنکه بدنهای مردم درست شد خداوند اسرافیل را زنده کرده امر میکند
او را که بدمد در صور ،لکن نه دمیدنی که نفس را باال کشد .آن نفخه اولی
نفخه صعق است که نفس را باال میکشد و همه میمیرند و نفخه دویم
نفخهای است که میدمد .پس اول از آنسوراخی که برای اهل آسمان است
میدمد جانهای اهل آسمان را به تن آنها میدمد .بعد در آن سوراخی که برای
اهل زمین است میدمد جانهای اهل زمین به تن آنها میآید و مانند ملخ این
جانها از صور بیرون میآیند و هر روحی میرود داخل تن خود میشود و آن
بدن به جنبش درمیآید و از قبر خود برمیخیزد و مینشیند و خاک از سر او
میریزد .لکن برمیخیزد مدهوش ،برمیخیزد حیران که این چه وضع است،
من کجا و اینجا کجا و این چه حالتی است؟ تا اینکه خوردهخورده هوش به
سر او میآید .آیا میخواهی بدانی چگونه است؟ میفرماید کما تنامون
تموتون و کما تستیقظون تبعثون انسان وقتی که میخواهد بخوابد ،تا بیدار
است که این دنیا را میبیند .وقتی که بخواب است عالم مثال را میبیند
ولکن در این میانه که از دنیا غافل شده و هنوز عالم مثال را هم ندیده ،در
این میانه بکلی بیهوش و بیشعور است .نه این عالم را میبیند نه آن عالم را.
به همینطور است وقتی که میمیرد ،تا چشمش باز است و زنده است این
دنیا را میبیند .وقتی که درست مرد ،آن دنیا را میبیند .وقتی که درست
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نمرده ،تا قدری نه این دنیا را میبیند نه آن دنیا را میبیند .همچنین در وقت
زنده شدن ،تا در عالم ارواح است ،ارواح را میبیند .هنوز هم که به این عالم
نیامده که اهل این عالم را ببیند ،حالت بیهوشی است از برای او و مستی
است که برای او دست میدهد و شعوری برای او نمیماند تااینکه
خوردهخورده آرام میگیرد و چشمی باز میکند و عرصه محشری میبیند.
و در اینوقت خداوند جمیع پستی و بلندی زمین را هموار کرده ،جمیع
کوهها را مساوی نموده ،یک صحرایی است ،قاع صفصف که در او هیچ
پستی و بلندی نخواهد بود به طوری که اگر یکتخممرغ را در مشرق
بگذارند ،تو آن را در مغرب خواهی دید .این زمین وسعت پیدا میکند .حتی
در زمان رجعت هم زمین وسعت پیدا میکند چه جای روز قیامت .در روز
قیامت آنقدر وسعت پیدا میکند که خلق اولین و آخرین در آنجا حاضر
میشوند .جمیع مکانها را حاضر میکنند ،فرمودند در مسجد هر نمازی را
در جایی از مسجد بکنید زیرا که در روز قیامت میآید آن مکان و شهادت
میدهد برای نماز شما بر روی آن .در روز قیامت مسجد کوفه میآید به
صورت شخص محرم .در روز قیامت اوقات را میآورند ،روز جمعه را
میآورند مانند عروس زینت کرده ،روز غدیر را میآورند مانند عروس،
ماهرمضان را میآورند میایستد و شهادت میدهد که کی در من روزه
گرفت .جمیع مکانها میآیند ،جمادات میآیند .انکم و ماتعبدون من دوناهلل
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حصب جهنم بتها ،سنگها ،درختها ،همه در آن محشر حاضر میشوند .آنچه
تعلقی به انسانی دارد ،یا از انسانی حقی بر اوست ،یا از او حقی بر انسانی
است ،جمیعا در آن محشر جمع میشوند و قیامتکبری است و محشر
عظیم .خلق اولین و آخرین همه در آن روز جمع میشوند و به یکمکان
حاضر میشوند و از برای هرکسی درجهای است در آن روز به قدر اعمال و
صفات او .آن که رتبه او و درجه او باالتر است میبینی روز قیامت سرافرازتر
است ،درجه و منبری برای او نصب میکنند که از درجه سایرین برتر است
مگر کسی که از او برتر باشد رتبه او که منبری برای او نصب میشود که از
همه آن درجههای پیشی هم باالتر است و چون برتر از جمیع کاینات
رسولخداست ،در آن روز از برای حضرتپیغمبر صلواتاهلل و سالمهعلیه
منبری نصب میشود که آن منبر را منبروسیله میگویند و آن اعلی درجه او
را مقاممحمود میگویند .این است که خدا در قرآن از این خبر داده که و
من اللیل فتهجد به نافله لک عسی انیبعثک ربک مقاما محمودا و آن مقام
مخصوص پیغمبر است و احدی از آحاد با او شریک نیست نه نبی مرسلی ،نه
ملک مقربی و این منبر را در مرکز محشر در وسط زمین قیامت نصب
کردهاند و هفتادهزارپله برای این منبر هست مابین هر پلهای تا پله دیگر
دویدن اسب بسیار تندرو سهروز متوالی اگر بدود از پلهای تا پلهای میرود
ولکن از اسبهای آخرت نه از اسبهای دنیا .اسبهای این دنیا در روزی نهایت
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پنجاهفرسخ بدوند ،صدفرسخ بدوند ،همین است بیشتر که نمیتوانند .چاپار
هم اینطور نمیتواند برود ولکن در آخرت اسب تو بسا آنکه در یکنفس
هفتهمسر این دنیا را طی میکند .پس در آن دنیا اسبی از اسبهای آخرت
اگر سهروز بدود ،بلکه موافق یک حدیثی اگر یکماه بدود از پلهای تا پله آن
منبر میرسد و از برای آن منبر هزارپله است پلهها یکی از زبرجد سبز است،
یکی از یاقوت است ،یکی از لعل است ،یکی از زمرد است و هکذا از جواهر
مختلفه این پلههای منبر را ساختهاند .چنین منبری را در نهایت عظمت در
روز قیامت در وسط عرصه محشر نصب میکنند و جمیع منابری که برای
پیغمبران و اوصیا نصب میشود همه پستتر است از این الیماشاءاهلل .بعد از
آن مردم نظر به آن منبر میکنند میگویند آیا این مقام کدام بنده بزرگ
خداست؟ این مقام کدام بنده مکرمی است؟! که به یکدفعه میبینند
حضرتپیغمبر و حضرتامیر صلواتاهللعلیهما دارند میآیند و ایندو بزرگوار
میآیند در حالتی که مالئکه حیرانند در ایشان از جاللتشان و تأللو نور
جمالشان و همه میگویند آیا این کدام پیغمبر است و پیغمبران حیرانند در
ایشان و در جاللتشان .میگویند آیا این کدام ملک مقرب است و میآیند و
بر آن منبر باال میروند و حضرتپیغمبر در عرشه آن منبر قرار میگیرند و
اوست حاکم علیاالطالق و سلطان روزقیامت و مالک روزجزا و اوست
کسی که جمیع خلق رجوعشان به ایشان است کسی که جزای جمیع
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کاینات را باید بدهد آن بزرگوار است و در این اثنا جبرئیل لوایحمد را
برداشته و میآید و از این پلهها باال میرود تااینکه لوای حمد را تسلیم ایشان
میکند و این علم علم حمد است .اسم این علم علم حمد است و از برای
این علم سه گیسو است یکگیسو به جانب مشرق است و یکگیسوی آن به
جانب مغرب است و به طوری است که از عرصه هستی این دوتاش بیرون
است یعنی از عرصه خلق بیرون است و یکگیسوی آن در وسط محشر است
و جمیع خلق محشر در زیر آن ایستادهاند و همه استیالی این علم برایشان
است زیرا که همه ریزهخوار خوان احسان محمد وآلمحمدند صلواتاهلل
علیهماجمعین و به این جهت سنت شده است که چون طعام را برداری
بگویی اللهم ان هذا منک و من محمد و آلمحمد صلواتاهللعلیهم خدایا این
نعمت از توست و از محمد صلی اهلل علیه و آله که به من رسیده .و از این
تعجب مکن خدا در قرآن میفرماید اغناهم اهلل و رسوله من فضله تعجب
است ،واهلل شنیدم در این روزها که شخصی گفته که اولیاءالنعم که فالنی
شاهد میآورد بر اینکه ائمه ولینعمت کایناتند ،این در زیارت است و سند
زیارت ضعیف است .خوب زیارت ضعیف است اغناهم اهلل و رسوله هم
ضعیف است؟ چه ضرر دارد ایشان ولی نعمت کاینات باشند؟ آیا نه این است
که هر منعمی که به کسی انعام میکند ولینعمت اوست؟ پس کجای این
حرف عیب دارد که ایشان ولینعمت کل کاینات باشند و چگونه ولینعمت
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جمیع خلق نباشند واهلل هیچ نعمتی از غیب و شهاده در هزارهزارعالم به هیچ
مخلوقی از مخلوقات نمیرسد مگر به برکت محمد وآلمحمد
صلواتاهللعلیهم .هرکه را میخواهد خوش بیاید هرکه را میخواهد خوش
نیاید .ایشانند ولینعمت کاینات و حمد و شکر را برای ولینعمت باید کرد.
هرکس منعم است باید شکر نعمت و احسان او را بجاآورد چه در دنیا چه
در برزخ چه در قیامت .همه علما گفتهاند شکر نعمت منعم واجب است.
این چیزی است مسلمی در نزد هر عاقلی و ایشانند ولینعمت کاینات .پس
حمد و شکر برای ایشان است ،پس از این جهت علم حمد ایشان سایهافکن
بر سر کل کاینات است و حمد کل کاینات راجع به ایشان است و حمد از
برای ایشان است؛ پس لوای حمد مخصوص ایشان است .حمد که مال او
شد ،پس علم حمد در دست پیغمبر است و این علم حمد سایهافکن بر سر
کل کاینات است .زیرا که جمیع کاینات ریزهخوار خوان احسان ایشانند و
او منعم است و شکرش واجب است .پس از این جهت صاحب لوای حمد
آن بزرگوار است و چون حمد مخصوص اوست ،پس مقام محمود مال
اوست .اگرنه کاینات او را ستایش میکنند و ستایشها از اوست و برای
اوست ،چرا مقام محمود مال او است؟ چرا نام او محمود است؟ چرا نام او
محمد است؟ چرا نام او احمد است؟ پس معلوم است که جمیع حمد کاینات
مال وجود مبارک او است و چون جبرئیل برای آن بزرگوار لوای حمد را
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بیاورد و عرض کند مقام محمود را خدا به تو داده و اینک لوای حمد را برای
تو فرستاده ،میفرماید لوا را بده به دست علی چنانکه نعمت کل کاینات را
من به دست او دادهام و با دست او نعمت دادهام و قسمت کردهام .حمد هم
از کاینات از او به من میرسد.این لوای حمد باید در دست علیبنابیطالب
باشد صلواتاهلل و سالمهعلیه .پس ستایشها را برای علی باید کرد و علی
میگوید من دست دیگری بودهام و ستایشی که کردهاند من مستحق آن
نیستم ،ستایش مال محمد است صلی اهلل علیه و آله و آنوقت که به پیغمبر
رسید پیغمبر میگوید الحمدهلل ستایشی که حمد است ،منی که احمدم و این
لوایی که حمد است و این مقامی که مقام محمود است ،همه مال خداوند
عالم است .دخلی به من ندارد ،نسبت به خدا دارد من لمیشکر العبد لمیشکر
الرب هرکه شکر بنده را نکند شکر خدا را نکرده .اگر بندهای به تو نیکی
کرده باشد ،همینکه شکر او را گفتی شکر خدا را کردهای .بنده به تو پول
میدهد و خذا رزاق است و همینکه تو شکر او را گفتی ،شکر تو راجع به
خدا میشود .پس چون مردم ستایش برای علیبنابیطالب کنند او میگوید
من فانیم در جنب تو ،مرا ستایشی نیست ،من بندهای هستم از بندههای
پیغمبر .ستایش از برای پیغمبر است ،لوای حمد مال پیغمبر است ،مقام
محمود مال پیغمبر است ،احمد و محمود نام اوست؛ من چکارهام ،همه مال
اوست .به او که رسید میگوید الحمدهلل حمد و ستایش مال خداست اگرچه
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من احمدم و محمودم و صاحب لوای حمدم ،لکن وجود من و حقیقت من
و ظاهر من و باطن من همه مخصوص خداست .پس از این جهت لوای حمد
را به دست علیبنابیطالب میدهد .در این اثنا ملکی باال میآید از منبر وسیله
و میآید خدمت پیغمبر صلواتاهلل و سالمهعلیهمیایستد میفرماید تو کیستی؟
کدام ملکی به این خوشبویی و این خوشرویی و خوشمویی و خوشخویی؟
عرض میکند منم رضوان خازن جنان .اینها که عرض میکنم مضمون
احادیث است و مضمون احادیث را دارم عرض میکنم و همچنین احادیث
عربی را نمیتوان فارسی کرد به آن طوری که هست .همه احادیث اینطور
است بخصوص اینها .باری ،حضرت میفرماید تو کیستی؟ عرض میکند
منم رضوان خازن جنان .خداوند عالم تمام کلیدهای بهشت را برای شما
فرستاده ،قبول میفرماید و میفرماید بده به دست علیبنابیطالب و او یکپله
پایینتر است .میدهد به دست علیبنابیطالب و رضوان میرود .بعد از آن
ملکی دیگر میآید میفرماید تو کدام ملکی به این بدرویی و بدمویی و
بدبویی و بدخویی؟ عرض میکند منم مالک خازن جهنم .لکن این را بدانید
که این زشتیش و تندیش و بدخوییش همه هلل و فیاهلل است و برای خداست
نه آنکه بد ملکی است ،حاشا .معصوم است لکن خدا او را همچو آفریده به
جهت آنکه ببینند او را کفار و زهرهشان آب بشود .باری ،میپرسند تو
کیستی؟ عرض میکند منم مالک خازن جهنم اینک کلیدهای جهنم را خدا
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برای شما فرستاده است .میفرماید بده به دست برادرم علیبنابیطالب .پس
علیبنابیطالب صلواتاهلل و سالمهعلیه در آن روز قسیم جنت و نار میشود
و چنان نافذ است حکم او برای جهنم که جهنم مطیع است از برای او مانند
عبدی که دیگر از او مطیعتر برای موالی خود نباشد .حضرت میآید بر
روی جهنم میایستد به جهنم میگوید خذی هذا و ذری هذا و او مانند بنده
مطیع ،مطیع است برای حضرتامیر و مهار او به دست حضرتامیر است.
آیا نمیدانی جهنم را که هیأت او و مهابت او چگونه است؟ مردم خیالشان
میرسد جهنم یک گودالی است پر از آتش ،و چنین نیست .بلکه او را
میآورند به هیأت شتر ،زیرا که شتر جان دارد و جهنم حیات دارد .نه این
است که جهنم مرده باشد ،جهنم جان دارد و زنده است و همچنین شتر از
جمیع حیوانات شدیدالغضبتر است ،همچنین حقد و کینهای که شتر در دل
دارد هیچ حیوانی ندارد .به طوری است که بعد از بیستسال تالفی میکند.
جهنم هم به جهت آن شدت غضبی که بر اعدای خدا دارد و به جهت آن
احقادی که بر کفار دارد شبیه است به شتر به اینواسطه .و باز به جهت آنکه
صولت شتر از جمیع حیوانات بیشتر است ،وقتی که آن کف را میکند و
مست است ،وقتی آن شقشقه را از دهن بیرون میآورد ،آن خرطوم عظیم را
از دهن بیرون میآورد هیبتی دارد عجیب مهیب .همچنین است هیبت جهنم
بسیار است وقتی که جوش میآید .شتر بسیار خشن است ،خسخوار است،
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بارکش است و همچنین جهنم در نهایت خشونت و زبری است و بارکش
است و جمیع عاصیان را دربرمیکشد .و همچنین شتر منقاد است از برای
کسی که افسار او را میکشد اگرچه طفلی باشد .حاال جهنم را تشبیه به شتر
کردهاند اشاره به این است که جهنم مطیع است برای علیبنابیطالب .به
محض اشاره آن بزرگوار جهنم حرکت میکند .خالصه جهنم را به هیأت
شتر میآورند و گردن او محیط است به جمیع عرصه قیامت نعوذباهلل بر این
هیأت نصب میکنند صراط را و حضرتامیر صلواتاهلل و سالمهعلیه بر عجز
این شتر نشسته و حکم میکند که این را بگیر ،این را رهاکن و میبلعد این
جهنم ایشان را و مطیع است و جان دارد و حیوان است .در آخرت همه
چیزش حیات دارد ،خدا در قرآن میفرماید و ان الدار االخره لهی الحیوان
خانه آخرت حیوان است ،جان دارد ،زنده است ،چشم دارد میبیند ،گوش
دارد میشنود .همینکه حضرتامیر به جهنم میفرماید بگیر این را ،میبلعد
او را در اندرون خود .پس قسیم جنت و نار حضرتامیر میشود ،هرکس را
میخواهد در بهشت میگذارد و هرکس را میخواهد در جهنم میگذارد.
واهلل گمان ندارم به علیبنابیطالب که ببیند کسی دوست اوست و دشمن
دشمن اوست به جهنم رود .اگر بنده راضی نیست که خاری به پای موالی
او رود ،موالی او چگونه راضی میشود خاری به پای او برود؟ البته راضی
نمیشود ،نه واهلل راضی نمیشود چنانکه میفرماید الیری منکم احد فی النار
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یکنفر از شما در جهنم دیده نخواهد شد .پس یکنفر از شیعیان آن حضرت،
یکنفر از دوستان آن حضرت داخل جهنم نمیشود و او را به معرض حساب
درنمیآورند و ترازوی اعمال برای شیعیان نصب نمیشود .ایشان اهل
تفضلند ،اهل عفوند یعنی برای شیعیان و با ایشان موالی ایشان ستاری میکند
و ایشان ستارالعیوبند .نخواندهای یا من اظهرالجمیل و سترالقبیح ای آن کسی
که صفات نیک را تو اظهار میکنی و صفات قبیح را ستر میکنی و
میپوشانی .و ایشان نسبت به شیعیان خود چنیناند و شیعیان خود را مفتضح
نمیکنند .آیا نشنیدهای حکایتی را که سیدبنطاووس روایت میکند؟
میگوید روزی داخل سرداب مطهر حضرتامامعصر عجلاهللفرجه شدم
شنیدم که گویندهای میگفت اللهم ان شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا و عجنوا
بماء والیتنا اللهم اغفر لهم من الذنوب مافعلوه اتکاال علینا خدایا شیعیان ما
خلق شدهاند از فاضل طینت ما و خمیر شدهاند به آب والیت ما .خدایا بیامرز
آن گناهانی را که کردهاند به جهت اعتماد بر ما .میفرماید روز قیامت خدایا
حساب ایشان را به ما واگذار و ما را در پیش روی دشمنان رسوا مکن .روز
قیامت دشمن علی بیاید سرکوفت به علی بدهد که این دوست توست و در
جهنم است! این نقص است بر علی .پس از این جهت میفرماید خدایا روز
قیامت ما را مفتضح مکن در پیش دشمنان ما ،عیوب ما را ظاهر مکن در
پیش دشمنان ما .اینکه دشمنان ما دوستان ما را شماتت بکنند و به آنها بگویند
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چه منفعت کرد به شما دوستی علی؟ معلوم است این به غیرت ایشان درست
نمیآید .این است که در حدیث میفرماید حساب شیعیان ما سه قسم است:
یا معامله با ما دارند ،یا معامله با خدا دارند ،یا معامله با خلق دارند .همین
سه معامله است ،چهارمی نیست .میفرماید آنچه معامله که میبایست با ما
بکنند و در حق ما کوتاهی کردهاند ،ما اولی به تفضل و عفو از ایشان هستیم.
و اما آن معامله که نسبت به خدا بایست بکنند ،حتم میکنیم بر خدا که از
آنها عفو کند ،ما از خدا مسألت میکنیم و حتم میکنیم بر خدا که از ایشان
درگذرد .و آن حقی که در میان یکدیگر دارند ،ما آنقدر از جود خود به
مظلوم میدهیم و شفاعت میکنیم در پیش مظلوم و التماس میکنیم تا از
آنها عفو کنند و درگذرند .حاال دیگر هر حقی که بود از گردنشان برداشته
شد ،حقی و معاملهای که ما داریم این سهتاست حق خود را که به جود و
کرم خود عفو میکنند ،حق خدا را هم که شفاعت میکنند و الحمدهلل
شفاعت ایشان مقبول است ،و حق خودشان را که در میان یکدیگر هست
آنقدر به مظلوم میدهند که راضی شود و کدام مظلوم است که رضای علی
ببیند در این است که عفو کند و راضی نشود و خجالت نکشد؟ واهلل دیدن
روی آن حضرت کفایت آخرت را میکند ،چگونه از صددینار نگذرد؟ واهلل
با تشیع درست نمیآید که انسان روز قیامت در حضور علیبنابیطالب با
ولی او مخاصمه کند .در صحرای محشر در حضور آن حضرت بایستد و به
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دوست او بگوید من در دنیا خر به تو فروختم ،تو در سر آن معامله صددینار
به من کم دادی .البته چنین نمیکند .پس خدا میداند من که بقدر خودم
خدا را شاهد میگیرم که جمیع دوستان علیبنابیطالب که من یکحقی بر
ایشان دارم و کوتاهی در حق من کرده باشند ،از همه گذشتم .من که از
امیرالمومنین حیا میکنم که حاللشان نکنم .غیبت میکنند حاللشان باشد،
فحش میدهند حاللشان باشد ،اذیت میکنند حاللشان باشد ،آنچه به من
کردهاند من که حاللشان کردم و علیبنابیطالب اجل از این است که ببیند
من با دوست او اینگونه سلوک میکنم و از ایشان عفو میکنم و از من عفو
نکند ،البته عفو میکند .من که از همهشان عفو کردم ،از همه شماها عفو
کردم .دیگر شماها هم اگر از من عفو کنید و اگر خالف قاعدهای از من
نسبت به شما سرزده باشد درگذرید ،انعامی است که کردهاید و امیدوارم
که چنانکه من از شما عفو کردم شما هم از من عفو کنید.
خالصه ،برویم بر سر مطلب .پس روز قیامت جمیع امر و جمیع نهی با
علیبنابیطالب است و حضرتپیغمبر حاکم روز قیامت است و
حضرتپیغمبر بر باالی منبر وسیله نشسته و حضرتامیر صلواتاهلل علیه مبلغ
است از پیغمبر به سایر خلق و جمیع کاینات بر هیأت تشهد همه در پای منبر
درآمده و همه صامت و ساکت و ترسان و لرزان که آیا از حاکم علیاالطالق
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که حضرترسولخداست و علیبنابیطالب صلواتاهلل و سالمهعلیهما و
آلهما است که آیا درباره ما امروز چه حکم خواهد کرد .در آنوقت
حضرتامیر صلواتاهلل علیه بهیک حرف تنطق میکند ،یک حرف از دهانش
بیرون میآید .یکحرف چقدر است؟ مثل «ب» مثل «ج» مثل «د» از دهان
مبارک او بیرون میآید .به همان یکحرف حساب جمیع خالیق را میکند.
جمیع مخلوقات میبینند به همان یکحرف ،نامه عمل همه را خواند از اول
تا آخر و هر طایفهای میبینند به لغت خودشان نامه اعمالشان را خواند.
میگویند مالهذا الکتاب الیغادر صغیره و ال کبیره اال احصیها و وجدوا
ماعملوا حاضرا و الیظلم ربک احدا این چه کتابی است که صغیره و کبیرهای
را نگذاشته مگر آنکه آن را جمع کرده .جمیع آنچه کردهاند حاضر میبینند
و میبینند خدا به احدی ظلم نمیکند .خدا میفرماید هذا کتابنا ینطق علیکم
بالحق این کتاب ماست که بر شما به راستی سخن میگوید .این است که
در خصوص نشستنشان در جایی دیگر میفرماید و تری کل امه جاثیه کل
امه تدعی الی کتابها الیوم تجزون ماکنتم تعملون و میبینی هر گروهی را که
بزانو درآمدهاند ،میخوانند هر امتی را به سوی کتاب خود که امروز به آنچه
کردهاید جزا مییابید .سکوتشان را خدا خبر داده که و خشعت االصوات
للرحمن فالتسمع اال همسا جمیع صداها خاضع و خاشع شده و فرونشسته
برای خدا و تو نمیشنوی از ایشان مگر صدای نفسی .پس ایشان در آن روز
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حساب خالیق را یکدفعه به همان یکحرف میکنند و به همان یکحرف
مینمایانند به ایشان جمیع اعمالشان را .و ترازوی اعمال برای مخالفین است
نه برای اولیا و یوم تبلی السرائر است برای اعدا ،برای آنهاست که پنهانیهاشان
فاش میشود .برای اولیا التبلیالسرائر است .سریره و باطن اولیا فاش
نمیشود .ما له من قوه و ال ناصر برای اعدا است .سر ائمه ما به سالمت
باشد ،آنها ناصرند و صاحب قوتند .قوت ما به ایشان است و ایشانند ناصر ما
و شفیع ما .از برای ما خدا در قرآن میفرماید یومئذ الیسأل عن ذنبه انس و
ال جان در آن روز نمیپرسند از گناهان شیعیان از هیچ یک آنها خواه از
شیعیان انس باشد خواه از شیعیان جن باشد ،هرچه میخواهد باشد از گناهان
او نمیپرسند ،پرده او را نمیدرند و باطن او را فاش نمیکنند.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه بیستوششم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
([ )]1قبل از ایامی که حکایت ظهور و رجعت را عرض کنم سخن در
معنی عبادت بود و چون عادت بر این جاری شده بود که در اواسط این ماه
که مردم بیکارند و تفننا مسجد میآیند ،در این ایامی که مجتمع میشوند
متذکر کنم شما را که شما امامی و پادشاهی دارید و باید منتظر ظهور او
باشید و معتقد به رجعت ائمه باشید ،معتقد به رجعت مومنان باشید چنانکه
احادیث بسیار در این خصوص هست .و چون این تذکر در تمام سال کمتر
واقع میشود ،بلکه واقع نمیشود ،الزم دانستیم در سالی یکمرتبه تجدید
عهد کنیم برای شما تا اینکه شما بدانید امامی دارید و خودسر نیستید
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الحمدهلل و شد الحمدهلل ربالعالمین و آنچه مقصود بود عرض کردم و وفا
به عهد شد الحمدهلل ربالعالمین .و باز چنین مپندارید که این تجدید عهدی
که کردیم از مطلب بیرون رفتیم ،حاشا .بلکه همان معنی عبادت و حقیقت
عبادت بود و جهت اعظم از جهات عبادت بود که شرح کردم .باز میرویم
بر سر آن مطلبی که پیش در دست داشتیم.
برای فهم آن مطلب اوال میباید شما معنی معبود را و معنی عابد را و معنی
عبادت را بفهمید و اگر ندانید معنی معبود را و معنی عبادت را و معنی عابد
را ،موفق نخواهید شد بر عبادت و آن علت غایی وجود خود را نخواهید
فهمید و به آن نخواهید رسید .پس عرض میکنم که در زبان عرب عبد
میگویند به معنی بنده .شماها بنده میگویید عرب میگوید عبد .عبد به
معنی غالم و کنیز است ،اگرچه عبد غالم تنهاست لکن اینجا مملوک مقصود
است .این بنده را در زبان عرب عبد میگویند و چون این عبد است،
کارهایی که این عبد نسبت به آن آقای خود باید بکند ،آن کارها را در زبان
عرب عبادت میگویند .در زبان فارسی آنکس را بنده میگویند و آن کارها
را بندگی میگویند .پس بندهای که شما دارید ،کارهایی که او نسبت به شما
باید بکند بندگی است .هر بندهای که بندگی کرد مطیع است و هر بندهای
که بندگی نکرد عاصی است .حاال بندگی کدام است؟ بندگی آن است که
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شخص امتثال فرمان موال را بکند .نه اینکه آب پاشیدن و جاروب کردن و
طبخ کردن و امثال اینها بندگی باشد ،بندگی امتثال فرمان است .اگر کسی
فرمان موال را برد ،بندگی کرده و اگر فرمان موال را نبرد ،اگر هزارشب برای
موال طبخ بکند بندگی نکرده هزارآب به دست موال بدهد بندگی نکرده،
هزارجاروب بکند بندگی نکرده ،شبها تا صبح به خدمت موال مشغول باشد،
روزها تا شام در خدمت موال باشد ،چون اینها را موالی او نگفته و به فرمان
او نکرده بندگی نکرده.
ملتفت باشید چه عرض میکنم ،روایت شده است که شیطان به خدا عرض
کرد که خدایا تو مرا از سجده آدم معاف بدار ،چنان عبادتی برای تو بکنم
که احدی از آحاد آنگونه عبادت برای تو نکرده باشد .خدا فرمود من
میخواهم از راهی که فرمایش میکنم و امر میکنم تو اطاعت مرا بکنی نه
آنکه به خودسری هرچه میخواهی بکنی .آن عبادتی که به خودسری بکنی،
آن خودسری است و خودرأیی است ،این عبادت نیست .تو به خاطرخواه
خودت از سرشب تا صبح خدمت آقات ایستادهای ،آقات که نگفته ،تو به
خاطرخواه خودت کردهای ،پس بندگی خودت را کردهای ،عبادت هوای
خودت را کردهای .حاال تو هزاربار آب به دستش بدهی بندگی نیست .نگفته
بده ،نمیخواهد آبش بدهی .نمیخواهد سرشب تا صبح سرپا بایستی ،تو چرا
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سرپا میایستی؟ دلت میخواهد ،پس بنده او نیستی ،بنده دلت هستی .پس
اگر کسی صدسال عمر کند و تمام عمر خود را خدمت کسی کند و آن
خدمات را مخدوم نگفته باشد و نخواسته باشد ،آن خدمت نیست آخر هم
فایدهای ندارد .بهجهت آنکه جمیعش خودسری و خودرأیی و خودپرستی
بوده .پس عظیم ننماید در نظر شما عبادت آنانی را که میبینید از سرشب تا
صبح و از صبح تا شام عبادت میکنند خدا را ولکن نه از راهی که خدا
خواسته ،و اخذ نکردهاند از کسی که خدا امر به طاعت او کرده .اطاعت
کرده ،نماز کرده ،لکن به اطاعت که کرده؟ به اطاعت ابوحنیفه ،به اطاعت
مالکی ،به اطاعت شافعی ،به اطاعت حنبلی ،این اطاعت نکرده آن کسی را
که خدا به اطاعت او امر کرده.
باز روایت دیگر است که شیطان آمد خدمت حضرتعیسی عرض کرد قل
الاله االاهلل ،بگو الاله االاهلل .فرمود کلمه حق ال اقولها بقولک این الاله االاهلل
که به اطاعت شیطان باشد ،این الاله االاهلل عبادت خدا نیست ،این عبادت
شیطان است .میفرماید الم اعهد الیکم یابنیآدم ان التعبدوا الشیطان انه لکم
عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم آیا عهد نکردم ای اوالد آدم با
شما در عالم ذر که عبادت مکنید شیطان را که او دشمنی آشکار است از
برای شما؟ ببین هیچکس در این دنیا میگوید من عبادت شیطان را میکنم؟
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هیچکس نمیگوید ،ولکن وقتی شیطان این را دعوت میکند به عملی و او
این عمل را میکند ،عبادت شیطان را کرده نه عبادت رحمان را .اگر این
کلیه را فهمیدی متوجه باش تا این را عرض کنم ،یا اگر ناقص فهمیدی
ملتفت باش تا تتمه کالم را عرض کنم .در آخرالزمان مردم عبادت میکنند
دنیا را ،عبادت میکنند زنان خود را .از عالمات ظهور امام این است که
مردم عبادت میکنند دنیا را ،عبادت میکنند زنان خود را .این یعنی چه؟
چطور عبادت زنان میکنند؟ آیا هیچکس را دیدهای که عبادت زن خود را
بکند؟ وقتی که اعمالی که میکند ،نشست و برخاستی که میکند ،داد و
ستادی که میکند ،جمیع آن سخنهایی که میگوید ،جمیع آن معاشرتهایی
که میکند ،معاملههایی که میکند به گفته زن خود میکند و به اذن و
خواهش او میکند ،عبادت کرده او را اگرچه به زبان نگوید من بنده اویم،
نگوید من عبد اویم و نگوید من عبادت میکنم زن خود را ،لکن وقتی که
میشکافی میبینی این از جمله کسانی است که اتخذوا نساءهم آلهتهم.
حضرتصادق میفرماید من اصغی الی ناطق فقد عبده فان کان الناطق ینطق
عن اهلل فقد عبد اهلل و ان کان الناطق ینطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان
هرکس گوش به سخن سخنگویی بدهد او را عبادت کرده ،اگر آن سخنگو
از جانب خدا میگوید و آئینه حکم خداست و در آن مسأله لساناهلل است،
این عبادت برمیگردد به خدا و عبادت خدا میشود و هرگاه آن سخنگو از
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جانب شیطان میگوید ،راجع به شیطان است و این عبدالشیطان میشود.
اگرچه این کلمه را نگوید لکن جمیع اعمال او شهادت میدهد که این بنده
شیطان است.
یک مسأله عرض کنم ،از شما میپرسم که شما از کجا دانستید که گوسفند
که بچه خود را میلیسد و پاک میکند و شیر میدهد و دورش میگردد ،یا
بچه او را که دور میبری فریاد میکند ،این بچهاش را دوست میدارد؟ این
که به شما نگفت انی احب ولدی ،از کجا دانستی این دوست میدارد بچه
خود را؟ از اینجا دانستی که این حرکات را میکند که آثار دوستی است.
این دلیل این است که بچه خود را دوست میدارد .آن کسی که کسی را
خوابانیده ،کتهای او را بسته ،پاهای او را بسته ،داغیها را درآتش گذارده
پهلوی این را داغ میکند ،تو از کجا دانستی این دشمنی با این دارد؟ این
شخص که نگفت من دشمن اینم ،لکن کارهای دشمن را که با این کرد،
این دشمن است اگرچه نگوید من دشمنم و این کلمه را بر زبان خود جاری
نکند لکن کارهای دوست را که کرد دوست است ،کارهای دشمن را که
کرد دشمن است .این است که نصاری آمدند خدمت حضرتپیغمبر صلی
اهلل علیه و آله عرض کردند آنچه بر تو نازل شده بود درباره ما همه راست
بود ولکن این آیه که گفتهای درباره ما که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا
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من دوناهلل یعنی مالهای خود را و عباد و زهاد خود را خدایان خود گرفتهاند
از غیر خدا ،ما همچو کاری نکردیم .ما کی مالهای خود را گفتیم خدایان
هستند؟ کی گفتیم زهاد و عباد خدایان هستند؟ فرمودند آیا نبود که حالل
میکردند برای شما چیزی را و شما اطاعت میکردید؟ و حرام میکردند
چیزی را و شما اطاعت میکردید؟ عرض کردند بلی ،این بود .فرمود همین
است معنی عبادت .حاال پس کسی نیست که بگوید من بنده زن خود هستم،
این حرف را هیچکس نمیزند ،لکن وقتی که میگوید چنین بکن ،میگوید
سمعا و طاعه ،با فالنکس دوست باش ،سمعا و طاعه ،با فالنکس دشمن
باش ،چشم .فالن چیز را بفروش ،چشم .فالنچیز را مفروش ،چشم .مرو
مسجد ،چشم .برو مسجد ،چشم .همچنین کسی زن خود را خدای خود
گرفته به جهت آنکه اعمال بندگی را نسبت به زن خود بعمل میآورد .به
همین جهت خداوند فرمود در کتاب خود که الم اعهد الیکم یا بنیآدم ان
التعبدوا الشیطان آیا من عهد نکردم با شما که عبادت شیطان نکنید؟ معلوم
است کسی نیست بگوید من عبد شیطانم ،لکن به معاصی شیطان تو را
دعوت میکند ،وقتی که مرتکب معاصی شدی عبادت کردهای شیطان را و
هرکس عبادت کرد شیطان را ،شیطان را خدای خود گرفته و کسی که
شیطان را خدای خود گرفت مشرک است به خدای عزوجل .این است که
خدا میفرماید و مایومن اکثرهم باهلل اال و هم مشرکون قرآن است دیگر
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نمیشود محوش کرد ،میفرماید ایمان نمیآورند بیشتر این مردم به خدا مگر
اینکه مشرکند .هرکس اطاعت کرد ابلیس را ،او را شریک کرده به خداوند
عالم .همچنین کسانی که دنیا را خدای خود گرفتهاند ،اگر آنچه تو میکنی
برای تعمیر دنیا ،برای دنیای خود میکنی ،تو عبادت دنیا کردهای و تو دنیا
را خدای خود گرفتهای .میخواهی به زبان بگویی میخواهی نگویی ،در این
وقت تو از کسانی هستی که گفتهای الدنیا الهی .آیا نه این است که اگر
ضرر دنیایی دارد برای تو ،اگر کسی در کوچه به تو برسد ،تو سالم نمیکنی،
اگر منفعت دنیایی دارد سالم میکنی .هرجا منفعت دارد میروی هرجا ضرر
دارد نمیروی ،هر حرف منفعت دنیایی دارد میزنی هر حرف ضرر دنیایی
دارد نمیزنی .بسا حرفی که فریضه است برای تو و برای ضرر دنیایی
نمیزنی .جمیع آنچه که میکنی اگر برای دنیاست ،تو عبادت کردهای دنیا
را ،اگر برای خداست تو عبادت خدا کردهای .پس ببین خدا راضی است این
کار را بکنی یا راضی نیست ،راضی است این حرف را بزنی یا نه .پس از
آنچه عرض کردم معلوم شد بر شما انشاءاهلل که معنی عبادت ،فرمانبرداری
کسی است و امتثال فرمان کسی است .اگر تو به دلخواه خود کرده باشی
همان کار را و به هوی و هوس خود کرده باشی آن کار را ،آن عبادت نیست.
پس از اینجا بدان که چه بسیار نمازها که عبادت نیست ،چه بسیار روزهها
که عبادت نیست .نماز میکند برای اینکه مردم ببینند ،نماز میکند که مردم
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نگویند فالنکس کافر شده ،تارکالصلوه شده ،هیچ دخلی به خدا ندارد.
میبینی صیت اسالم است و دولت اسالم است ،میترسد نکند به او بگویند
تو نماز نمیکنی و کافری .پس برای خاطر خود ،این نماز را کردی دخلی
به خدا نداشت .روزه برای خاطر خودت گرفتی ،دخلی به خدا نداشت .اگر
میخواهی بدانی برای چه چیز کار میکنی ،این قاعده است هرکار که
شخص میخواهد بکند اول عرضه کند بر دل خود .مثال بگو من امروز نماز
نمیکنم ،ببین دل تو چه میگوید .ببین اگر جواب میگوید که از آتش جهنم
بپرهیز ،عذاب خدا را پیش نظر بیاور ،بدان برای خداست و اگر جواب
میگوید که مردم همچو میگویند ،مرا مالمت میکنند ،آدم من مرا تمکین
نمیکند ،ضرر بر من وارد میآید ،اگر دل تو اول جوابی که میدهد مردم
است و ضرر است بدان که این عبادت دنیاست و عبادت خدا نیست .پس
نماز عبادت نیست ،روزه عبادت نیست اگر به هوای نفس باشد .بد نگفته:
گر نماز و روزه میفرمایدت
نفس مکار است «معلوم» فکری بایدت
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پس چه بسیار شیطان نماز به مردم میگوید ،روزه به مردم میگوید ،چنانکه
نصف شبی رفت معاویه را از خواب بیدار کرد که برخیز نماز کن .معاویه
گفت که من میدانم تو شیطانی ،دیگر به من چهکار داری؟ گفت میخواهم
تو خواب راحت نکنی ،برخیزی بیداری بکشی ،به زحمت بیفتی ،برای
همچنین غرضی تو را بیدار میکنم .پس بدان که دریا به وجود خویش موجی
دارد ،بدان شیطان برای غرضی ماها را به این راهها میدارد و ماها خیالمان
میرسد عبادت کردهایم .حاال متقیترین ما کسی است که دایم نماز کند و
دایم مسواک بکند و این تحتالحنکش دایم توی دست و پاش تا روی زمین
افتاده باشد ،جاروب کند .بلکه شما نظر کنید ببینید از کدام باب داخل
میشوید .چه بسیار کسان که همین اعمال او دام اوست برای دنیا ،برای
ریاست باطلهای که طالب آن است .نگاه کن باب او را ببین که از آن باب
داخل شده یا نشده ،امتثال فرمان کرده یا نکرده .اگر از بابش داخل شده
عبادت خداست ،اگر عبادت خداست نعمالعبد و اگر از بابش داخل نشده
که عبادت خدا نیست و هیچ این اعمال به نظر شما نیاید .آیا نشنیدهاید که
شخصی در شبی خدمت حضرتامیر میرفت به جایی ،در راه رسیدند به
جایی که صدای شخصی میآمد که نماز میکرد با نهایت تضرع و زاری و
در قنوت خود میخواند با گریه و زاری و خضوع و خشوع بسیار امن هو
قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر االخره و یرجو رحمه ربه و هی گریه
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میکرد .این شخص میگوید من همراه حضرتامیر بودم و به دلم گذشت
که این عجب مرد زاهد و عابدی است .حضرتامیر هم به روی من نیاوردند
و این گذشت تا وقتی که در خدمت حضرتامیر در جنگ خوارج من به
همراه آن حضرت بودم ،بر کشتهها میگذشتند .به کشتهای گذشتند ،نیزه
خود را زدند توی دهن او و فرمودند امن هو قانت آناء اللیل دانستم این همان
بود که آن شب در قنوت نماز خودش اینطور گریه میکرد .حاصل اینها
همه این بود که خارجیها هم هلل و فیاهلل به اعتقاد خودشان عمل میکنند.
میخواهید بدانید چگونه میشود ،یکی از اصحاب حضرتامیر سالماهللعلیه
نیزه خود را توی شکم یکی از خوارج گذارده بود ،آن خارجی شمشیر خود
را کشیده بود و به پای خود میدوید رو به نیزه و هی نیزه فرو میرفت و باز
او پیش میآمد و میگفت و عجلت الیک رب لترضی مقصود این بود که
مردم اینطور عمل میکردهاند و فایده برایشان نداشت .مردکه نگاه کن ببین
با که دعوا میکنی! آیا نه این است که این عمل جهاد است ،لکن آیا دعوای
با امیرالمومنین هم جهاد است؟ این جهاد نیست .پس نه هر مقاتلهای
نیکوست ،نگاه کن با که دعوا میکنی .نه هر نمازی نیکو است ،نه هر
روزهای نیکو است .میفرماید الیبالی الناصب صلی ام زنا صام ام سرق هیچ
تفاوت نمیکند برای دشمن ما اهلبیت چه نماز کند چه زنا کند ،چه روزه
بگیرد چه دزدی کند .به جهت اینکه از بابش داخل نشده .حاال اگر بابش را
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بخواهی عرض کنم ،راه عبادت را برای شما بگویم ،عابدان را بشناس
کیانند.
شکی و ریبی در این نیست که خدای احد جلشأنه از ادراک خالیق بیرون
است چنانکه میفرماید التدرکه االبصار و هو یدرک االبصار و هو اللطیف
الخبیر هیچ بصیرتی درک خدای عزوجل را نکرده ،پس هیچکس بر خدا
مطلع نیست و آگاهی از خدا ندارد و بعد از آنی که بر خدا کسی آگاهی
ندارد ،امر و نهی خدا را هم کسی نمیشنود .هیچکس اطالع بر امر و نهی
خدا ندارد و بر رضا و غضب او اطالع پیدا نمیکند مگر آن کسی که
برگزیده خدا او را برای تلقی امر و نهی او و برای اطالع بر رضا و غضب او.
خدا وحی به او فرستاده و او را برگزیده و انتخاب از جمیع کاینات کرده تا
اینکه امر خدا را بفهمد و نهی خدا را بفهمد و مطلع بر رضا و غضب خدا
شود .اما سایر خلق نمیتوانند ،و اگر میتوانستند همه انبیا بودند .مسلمی
است که به غیر انبیا ،وحی به احدی از خلق نمیرسد مگر به نبیی که خدا
او را برگزیده و وحی خود را به سوی او فرستاده .و چون مطلب ما این است
که شما به کمال معرفت فایز شوید ،این کالمی را که عرض کردم خدا وحی
به آن نبی فرستاده ،این را به قدر عقل خود مقدر مکنید .ملتفت باشید بیاییم
ببینیم وحی چگونه میرسد به نبی .آیا میان خدا و نبی مسافتی است به
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اینطور که وحی از دهان خدا بیرون میآید و میان خدا و نبی هم مسافتی
باشد و آن مسافت را قطع کند ،برود توی گوش نبی؟ آیا خدا مکانی دارد
که در آن پشت آسمان ،یا آن باالی عرش نشسته و صدایی از پیش خدا میآید
و مسافتی را قطع میکند و به پیغمبر میرسد؟ حاشا و کال ،خدای ما را
مکانی نیست که پشت عرش نشسته باشد و میان او و خلق او مسافتی باشد
و حال آنکه در قرآن میفرماید نحن اقرب الیه من حبل الورید از رگ گردن
تو ،یعنی از جان تو و خود تو ،خدا به تو نزدیکتر است .پس هرگز چنین
نیست که میان پیغمبر و میان خدا مسافتی باشد و صدایی این راه دراز را قطع
کند مثل توپ که در سر چند فرسخی برق چاشنی او را میبینی ،بعد از
چنددقیقه صداش میآید که در این پنجدقیقه ،این مسافت را طی میکند تا
صدا میرسد .همچنین از خدا هم صدایی برآید و آن صدا مسافتی قطع کند
و بیاید پیش پیغمبر ،همچو چیزی که نیست .از این گذشته این صدایی که
مابین خدا و پیغمبر است میخواهم بدانم خداست یا خلق خداست؟ این صدا
خدا نیست یقینا بلکه وحی خداست و خلق خداست .حاال که خلق خدا شد
اشرف از پیغمبر است یا اشرف نیست؟ شک نیست که اشرف از پیغمبر
نیست ،به جهت آنکه اجماعی شیعه و سنی است که پیغمبر اشرف مخلوقات
است و اول مخلوقات است .پس بر وجود مبارک پیغمبر چیزی پیشی نگرفته،
پس وجود مبارک پیغمبر ،خود اول ماخلقاهلل است و پیش از وحی است و
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وحی بعد از او است .اول که یکی است نمیشود دوتا باشد ،وحی و پیغمبر
نمیشود هردو اول ماخلقاهلل باشند ،نمیشود هردو اشرف مخلوقات باشند.
پس المحاله پیغمبر اشرف ماخلقاهلل است ،پس وحی از او اخس و ادنی است
و نمیشود مابین خدا و پیغمبر مسافتی باشد .پس خداوند که نزدیکتر است
به پیغمبر از خود پیغمبر و اولی است از او به او چنانکه در قرآن میفرماید
که اهلل ولی الذین آمنوا خدا اولی است به مومنان از مومنان و میفرماید انما
ولیکم اهلل اولی به شما از شما ،خداوند عالم است جلشأنه و شنیدهای که
قلب المومن عرش الرحمن و شنیدهای که الرحمن علی العرش استوی
میفرماید خدای رحمان بر عرش مستولی شده و شنیدهای که قلب المومن
عرش الرحمن دل مومن عرش خداست و پیغمبر هم اول مومنان است به نص
کتاب خدا .پس خداوند عالم جلشأنه مسافتی با پیغمبر ندارد و از پیغمبر به
پیغمبر نزدیکتر است ،خدا از تو به تو نزدیکتر است ،خدا از سنگ به سنگ
نزدیکتر است ،به پیغمبر از خود پیغمبر نزدیکتر است ،پس حاجتی به اینکه
از جانب خدا صدایی بیاید و مسافتی را قطع کند و به گوش پیغمبر برسد،
حاجتی به اینها نیست بلکه نزل به الروح االمین علی قلبک لتکون من
المنذرین نازل شد جبرئیل بر قلب تو ای پیغمبر و این نماز و این اطاعت و
این امر و این نهی ،همه در قرآن است و نزل به الروح االمین علی قلبک لتکون
من المنذرین نازل شده این قرآن بر قلب تو ای پیغمبر .و از دل پیغمبر این
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قرآن جوشیده و در قلب او ظاهر شده ،از خداوند عالم جلشأنه قطع مسافتی
نشده ،پس هیچ حاجتی به این نیست که از جانب خدا صدایی برآید این است
که فرمودند ان اهلل جعل قلوب اولیائه وکرا الرادته خداوند دلهای اولیا را
آشیانه اراده خود قرار داده .پس آنچه را که خدا میخواهد وحی کند ،در
قلب پیغمبر صلواتاهلل و سالمهعلیه ظاهر میشود و در اراده پیغمبر تجلی
میکند .پس اراده پیغمبر به حرکت درمیآید و اعضای پیغمبر به حرکت
درمیآید و زبان پیغمبر صلواتاهلل و سالمهعلیه به او جاری میشود .پس
پیغمبر میشود زبان گویای خدا .صدا از پیغمبر برمیآید نه از خدا ،خدا
صدایی ندارد لکن در قلب پیغمبر ایجاد میکند امر خود را و نهی خود را و
آن امر و نهی از زبان پیغمبر برمیآید .پس در تمام ملک امر خدا ایجاد
نمیشود مگر در دل پیغمبر و نهی خدا ایجاد نمیشود مگر در دل پیغمبر.
پس شنیده نمیشود مگر از لب پیغمبر ،خدا دیده نمیشود مگر در پیغمبر.
هرکس گمان کند مطلع بر رضا و غضب خدا میتواند بشود از بابی غیر از
پیغمبر صلواتاهلل و سالمهعلیه تکذیب کن او را ،تکفیر کن او را ،مشرک
بدان او را .زیرا که شریک از برای پیغمبر صلواتاهلل و سالمهعلیه و آله قرار
داده ،اول ماخلقاللهی دیگر غیر از پیغمبر قرار داده ،نبیی با پیغمبر آخرالزمان
شریک کرده همچو کسی مشرک شده به خدا .پس نیست امری برای خدا
مگر آنچه از زبان پیغمبر صلی اهلل علیه و آله بیرون آید ،نیست نهیی برای
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خدا مگر آنچه از دهان پیغمبر صلی اهلل علیه و آله بیرون آید .آن خدای
واحدی که میخوانی قل هو اهلل احد آن خدای واحدی که میخوانی انما
الهکم اله واحد این خدای واحد امر واحد خود را که میخوانی و ما امرنا اال
واحده خدای واحد امر واحد خود را در قلب پیغمبر واحد خود قرار داده.
پس از برای آن بزرگوار شریکی در حاملیت امر خدا نیست ابدا .پس آن
سنیانی که صاحب رأی شدهاند مثل ابوحنیفه ،مثل شافعی ،مثل مالکی ،مثل
حنبلی ،و صاحبان رأی شدهاند و دین خدا را به رأی خود میگویند و دین
خدا را به عقل خود و قیاس خود میگویند ،دین خدا را بر حسب هوی و
هوس خود میگویند و در آن خصوص از رسول خدا حدیثی ندارند و از
کتاب خدا آیهای ندارند لکن به استحسانات خود ،به مصلحتبینیهای خود
حکم میکنند و میگویند رأی ما این است ،آنها مشرک شدهاند به خدای
عزوجل.
این والیات پیشترها سنی بودهاند و حاال پر وقتی نیست که این والیات شیعه
شدهاند .چون زمان چندانی نگذشته که شیعه شدهاند ،یکپاره از قواعد سنیان
و الفاظ سنیان در میان شیعه مانده است و شایع است و میگویند و نمیدانند
از آنهاست .مثل عرض کنم ،آیا هیچ میدانی این دور حوضها را چرا پاشور
میگویند؟ این به جهت این است که سنیها چون قاعدهشان این است که
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وضو که میگیرند ،بعد از وضو پاها را میشویند ،در حوضهای خانههای
خود جایی درست میکردهاند که میرفتهاند آنجا پاشان را میشستهاند.
اینجاها هم پیشترها سنی بودهاند و اینطور میکردهاند و این میان مردم از آن
روز مانده است .پس این پاشور از قواعد سنیان است و البته تا حال
نمیدانستی وجه این را و حال دانستی .و همچنین آیا هیچ میدانی که چرا
این انگشت را انگشت شهاده میگویند؟ این حرف مال سنیان است ،آنها
توی کتابهاشان نوشتهاند انگشت شهاده .و این به جهت این است که وقتی
که مینشینند تشهد بخوانند میگویند اشهد ان الاله االاهلل این ناخنشان را بلند
میکنند ،اشهد ان محمدا عبده و رسوله این ناخن را بلند میکنند ،این شده
انگشت شهاده .این از سنیان است ،شیعه انگشت شهاده ندارد .کی شیعه
این انگشت را در شهاده بکار میبرد؟ نیست در شیعه چنین قاعدهای لکن
چون سنیان چنین میگفتند اینها هم چنین گفتند .همچنین «رأی مجتهد این
است» و مجتهد بگوید «رأی من این است» این کلمه ،از کلمههای
سنیهاست .در کتب شیعه ،سنیان را اصحاب رأی مینویسند .اصحاب رأی
سنیانند و چون سنیان پیش از این مجتهد داشتهاند و میگفتهاند رأی ما چنین
است ،همینطور در زبان شیعه هم مانده مجتهدین شیعه میگویند واال شیعه
رأی ندارد و شیعه را چهکار به رأی خود؟ شیعه به عقل خود چهکار دارد؟
شیعه متابعت میکند کتاب خدا را ،متابعت میکند سنت پیغمبر و ائمه هدی
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را ،آنچه ایشان گفتهاند آن را میگوید دیگر از خودش رأی ندارد لکن در
میان مردم منتشر شده است که رأی فالنمجتهد این است ،شیعه رأی نباید
داشته باشد ،رأی از برای پیغمبر بود که خدا به او فرمود انا انزلنا الیک الکتاب
بالحق لتحکم بین الناس بمااراکاهلل رأی برای پیغمبر بود ،خدا به او نشان
داده حقایق را و او رویت کرده حقایق را و بیننده حقایق شده و عالم به
حالل و حرام شده .دیگر رویت هیچکس اعتبار ندارد و رأی هیچکس اعتبار
ندارد.
باری ،برویم بر سر مطلب .پس نیست صاحب امر و صاحب نهی مگر پیغمبر
و ائمه طاهرین صلواتاهلل علیهماجمعین از این جهت خداوند فرمود اطیعوااهلل
و اطیعواالرسول و اولیاالمر منکم اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول
را و اطاعت کنید آن کسانی را که صاحب امرند .یعنی امر خدا در دلهای
ایشان است و امر خدا جاری بر زبان آنها میشود .پس هرکس از پیغمبر
گرفته ،هرکس از ائمهطاهرین علیهم السالم گرفته و عمل کرده و امتثال
فرمان ایشان کرده ،اینکس عبادت کرده خدا را و همین این عبادت خدا
کرده نه غیر این .به جهت اینکه عبادت امتثال فرمان بود ،اما آن کسی که
عبادت میکند نه به اطاعت خدا و نه به اطاعت رسول و ائمه علیهم السالم
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بلکه به اطاعت رأی خود و به اطاعت زید و عمرو و بکر و خالد ،این کس
عبادت نکرده خدا را ،این عبادت شیطان را کرده.
این مطلب را مفصلتر عرض کنم بد نیست .خوب میخواهم بدانم ما چه
میدانیم که قول پیغمبر صلی اهلل علیه و آله چیست و چه میدانیم قول ائمه
هدی چیست؟ این را از کجا بفهمیم؟ این را دانستیم که قول خدا را که
نمیدانیم و قول خدا را نمیشناسیم ،باید از لب پیغمبر و ائمه علیهم السالم
بیرون بیاید مسلما .حاال آن کسانی که در زمان پیغمبر بودند و در زمان ائمه
علیهم السالم بودند و میدیدند ایشان را و امر و نهی را از زبان ایشان
میشنیدند و اطاعت میکردند ،همان اطاعت خدا بود این است که خدا در
قرآن فرمود من یطع الرسول فقد اطاع اهلل هرکس اطاعت کند پیغمبر را ،خدا
را اطاعت کرده و این مسلمی شد و فرمود فلیحذر الذین یخالفون عن امره
انتصیبهم فتنه و تحذیر کرد خداوند مومنین را که مخالفت کنند پیغمبر را و
فرمود اطاعت پیغمبر اطاعت خداست ،هرکس پیغمبر را اطاعت کرد خدا را
اطاعت کرده .پس این امتثال فرمان پیغمبر ،امتثال فرمان خداست و هرکس
امتثال فرمان پیغمبر کرد اطاعت خدا کرده .اینکه مسلمی است ،حاال ببینیم
در زمان پیغمبر اگر کسی مینشست به خانه خود و میگفت این احکام را
من خود فکر میکنم و به صالح و صوابدید خود میگویم و از پیغمبر
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نمیپرسم ،هرچه در نظرم پسندیده آمد میکنم و هرچه در نظرم ناپسند آمد
ترک میکنم ،اگر کسی همچو کاری میکرد آیا چنین کسی مسلم بود و
مطیع رسول بود؟ نه ،مطیع رسول نبود .اگر مطیع رسول نبود مطیع خدا
نبود ،اگر عاصی پیغمبر بود عاصی خدا بود .پس عبادت خدا نکرده ،عبادت
خدا که نشد عبادت شیطان است و چون عبادت شیطان شد ،کافر شد به
خدای عزوجل .ملتفت باشید چه عرض میکنم ،همچنین بعد از پیغمبر صلی
اهلل علیه و آله و بعد از ائمه سالماهللعلیهم ببینیم امروز ما چه باید بکنیم؟ ما
که دسترس نداریم از پیغمبر بشنویم ،دسترس نداریم از ائمه هدی بشنویم و
این بالی عظیم را هم که داریم که اگر اطاعت پیغمبر و ائمه نشد اطاعت
خدا نشده و عبادت نیست و مشرک شده به خدای عزوجل و هیمه جهنم
شده .این بالی عظیم را هم داریم و در این هم شک نیست که خداوند عالم
جلشأنه دین خود را از زمین مرتفع نکرده و خودم را هم به خودم وانگذارده.
پس اگر پیغمبر و ائمه هدی علیهم السالم از دنیا رفتهاند ،در دنیا گذاردهاند
کسی را که حامل باشد دین پیغمبر را ،حامل باشد امر پیغمبر را ،حامل باشد
نهی پیغمبر را ،و حامل امر و نهی ائمه علیهم السالم باشد .درست حواس
خود را جمع کنید ببینید چه عرض میکنم ،اینها چیزهایی است که اگر
کسی یکمو تخلف از آن کرد هیمه جهنم میشود ،چیزی نیست بازی
بردارد ،شوخی برنمیدارد ،اهمال برنمیدارد ،نظر باغرض برنمیدارد .با جان
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خود خصمیکردن است ،به نظر غرض و عداوت در اینها نظر کردن درست
نمیآید بلکه سخن را ببینید چه میگویم اگر حق است قبول کنید ،اگر باطل
است قبول نکنید .بیش از این با جان خود خصمی مکنید ،دوجان ندارید که
یکی را اینطور تلف کنید و یکی دیگر را به فکر کار خود بیفتید .اینهایی
که میگویم مویی بر روی جهنم است کشیده شده که اگر یکمو پای انسان
بلغزد ،فیالفور توی جهنم میافتد .پس اگر اطاعت میخواهی بکنی ،اطاعت
کن پیغمبر را صلی اهلل علیه و آله تا اطاعت خدا کرده باشی .بگو ببینم که
امروز به چه اطاعت میکنی پیغمبر را؟ آیا خدا برداشته از زمین پیغمبر خود
را ،و ائمه هدی را از دنیا بیرون برده و حجت خود را غایب کرده و مردم را
مهمل گذارده؟ یا اینکه برای مردم یککسی را گذارده؟ و آن کسی را هم
که گذارده آیا حامل علم پیغمبر باید باشد یا حامل علم غیر ایشان؟ اگر
حامل علم غیر ایشان است ،پس عبادت او عبادت شیطان است و اگر حامل
علم آلمحمد علیهم السالم است ،پس ما باید دینمان را از او بگیریم .پس او
میشود خلیفه محمد و علی ،او میشود حامل علم محمد و علی ،او میشود
کسی که قول او قول محمد و علی است ،رد بر او رد بر محمد و علی است،
اوست کسی که توالی او توالی محمد و علی است ،اوست کسی که تبرای
از او تبرای از محمد و علی است .درست بیابید چه عرض میکنم ،ببینید
همینطور است یا نه؟ محال است غیر از این باشد ،اگر حامل ایشان است و
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خلیفه ایشان است پس توالی او توالی ایشان است و تبرای از او تبرای از
ایشان است و رد بر او رد بر ایشان است و قبول از او قبول از ایشان است.
پس اطاعت او اطاعت ایشان است و امتثال فرمان او امتثال فرمان ایشان است
و امتثال ایشان امتثال خداست و امتثال خدا عبادت خداست .پس امتثالفرمان
حامالن علم کردن ،عبادت خداست .پس نگرفتن از حامالن و به قول
غیرحامالن عمل کردن ،عبادت شیطان است .هرکس میخواهد باشد،
حامل علم آلمحمد علیهم السالم که شد ،امتثال او عبادت خداست .اگر تو
یکرکعت نماز به امتثال فرمان او بکنی بهتر از صدهزار هزار هزار رکعت
نماز پیش خود است .بلکه آن صدهزار هزار هزار رکعت ،شرک به خداست
و این یکرکعت که به امتثال امر اوست ،عبادت خداست .حاال این حامل
علم ایشان اگر نباشد در دنیا ،پس همان سیصدسال نبوت پیغمبر طول کشیده
و امت خود را تا روزقیامت به اهمال گذارده و عبادت خدا دیگر نباید بشود،
اینکه نیست یقینا .پس حامل گذارده در میان ،حاال هرگاه حامل گذارده
است ،بیا چراغی برداریم و او را پیدا کنیم .اوال بیاییم ببینیم حامل علم پیغمبر
یعنی چه .این هم جهالت محض است که شخص نفهمیده که خربزه مثال چه
ترکیب است ،پی خربزه بگردد .وقتی نمیشناسد خربزه را گاه است صدمرتبه
میگذرد از خربزه و باز پی آن میگردد .اگر نشناسی صدهزار بار قد این
بازار میروی و از خربزه میگذری ،میگویی من خربزه ندیدم .خوب تو که
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پی خربزه میگردی آیا میدانی خربزه چه چیز است؟ اگر نمیدانی پس پی
چه چیز میگردی؟ حاال حامل علم پیغمبر یعنی چه؟ اصل این مسأله را
بفهمیم ،میخواهیم بدانیم کیست حامل علم پیغمبر .آیا فساق و فجارند
حامل علم محمد و آلمحمد علیهم السالم ؟ این که نمیشود ،محال است
خدا چنین قرار داده باشد .خوب مسأله را میشکافیم همه جاش میبریم تا
همه را بشناسیم .این زمین ما این رو دارد و آن رو دارد ،آن روی دنیا را
میگویند ینگیدنیا ،یعنی دنیای تازه .آن طرف زمین یکجایی است که اهل
این روی زمین پیشترها از آنجا خبر نداشتند و تا چهارصدسال و کسری قبل
از این کشتیها رفت از آنجاها به جزیرهها رسید و گفتند برویم ببینیم اینجا
کجاست ،و رفتند آنجا را پیدا کردند ،دیدند آنطرف هم زمینی است ،دنیایی
است مثل اینطرف .اسم این را گفتند ینگیدنیا ،به زبان ترکی یعنی دنیای
تازه .خالصه حاال آن ینگیدنیا که به هیچوجه منالوجوه از بعثت پیغمبر
صلی اهلل علیه و آله خبر ندارند ،از قرآن و حدیث ما خبر نداشتند و ندارند،
آیا حامل دین خدا و حامل دین پیغمبر توی ینگیدنیاست و باید برویم آنجا
پیداش کنیم؟ عقول شما میگوید آنجا نیست ،به جهت آنکه آنها خبر ندارند
از کتاب خدا ،خبر ندارند از سنت رسول .چون خبر ندارند ،حامل علم پیغمبر
نیستند .آن کسی که اطاعتش اطاعت خدا است در ینگیدنیا نیست یقینا.
پس آنطرف زمین را که مأیوس شدیم ،آمدیم اینطرف زمین .اینطرف
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زمین را هم آنچه اهل جغرافیا که سیاحت میکنند در زمین و احواالت زمین
و شهرها و مردمی که روی زمین هستند مینویسند ،این روی زمین را به
هفتقسمت تقسیم کردهاند .چهارتقسیمش را آنچه تجربه کردهاند و
فهمیدهاند الیاالن بتپرستند ،مانند اهل چین ،اهل هندوستان ،این هندوها
که در والیات دیگر هستند .غرض چهاراقلیمش همه بتپرستند ،آیا آنچه
شما میخواهید از حامل علم پیغمبر در توی آنهاست؟ و آن کسی که امروز
اطاعتش اطاعت خداست ،ردش رد بر خداست ،همچو کسی در آن والیاتی
است که بتپرستند؟ نه ،آنجاها هم که یقینا نیست .از آنها هم که گذشتیم،
پس دیگر احتیاج نداریم برویم به چین بگردیم ببینیم آنجا مرد خدا پیدا
میشود ،یقینا پیدا نمیشود .اگر یکمسلمانی هم رفته باشد آنجا یکجایی،
یکگوشهای قایم شده باشد ،این همینقدر است که خودش مسلمان است،
دیگر او حجت خداوند در روی زمین و مروج مذهب خاتمالمرسلین نخواهد
بود .آن کسی را که خدا برای هدایت خلق کرده ،او را نمیبرد توی آن
والیات میان کفار و بتپرستان پنهان کند .پس معلوم شد آنها هم بیمصرفند،
حامل علم خدا در آنجا هم نیست .بعد از آن بقدر دواقلیم و کسری هم از
این هفتاقلیم نصرانیاند .این دواقلیم و کسری هم هفتقرال فرنگی هستند،
آیا دین خدا را و حامل دین خدا را در پیش این قرالهای فرنگی باید برویم
پیدا کنیم؟ میباید برویم در پیش انگلیس ،یا باید برویم فرانسه در نمسه آنجا
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حامل دین پیغمبر را پیدا کنیم؟ شکی نیست که آدم عاقل همچو حرفی
نمیزند که حامل دین پیغمبر آنجاست .پس هفتقرال فرنگ را هم بیندازید
برود پی کار خودش .باقی ماند آن یکاقلیم ،آنرا هم تخمین کردهاند به
اینطور که نودهزار تخمین کردهاند یهودی را که این نودهزار جمعیت همه
یهودی هستند .حاال آیا این یهودیها حامل دین پیغمبر مایند ،و باید رفت
دین پیغمبر را از آنها گرفت؟ یقینا نیستند ،اینها هم که حامل دین پیغمبر
نشدند .دیگر ضرور هم نیست که توی یهودیها بگردیم ببینیم حامل علم
پیغمبر آنجا پیدا میشود یا نه .پس آنها هم رفتند برای خود ،باقی ماند قلیلی
دیگر .اغلب اینهایی که باقی ماندند و آنچه اهل تخمین تخمین کردهاند به
قدر لکه سفیدی در بدن گاو سیاهی از اینها شیعه هستند و باقی همه سنی
هستند .و طرف بلخ و بخارا و ترکستان و ماوراءالنهر و هندوستان و حجاز
و نجد و مغرب و روم ،اینها همه سنی هستند .آیا حامل دین پیغمبر به اعتقاد
شما سنیانند و دین پیغمبر در پیش آنها است؟ و حال آنکه جمیعشان تابع
ابوحنیفه و شافعی و مالکی و حنبلی هستند ،همهشان تابع این چهارند .آیا
حامل دین پیغمبر ابوحنیفه است و شافعی و مالکی و حنبلی ،و جمیع مردم
باید بروند و از آنها اخذ کنند؟ آیا اطاعت سنیان اطاعت خداست و رد سنیان
رد خداست؟ یقینا همچو نیست.
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همچو یکییکی پیش میکشیم ،گمان مکنید که همچو برنجی هم تا حال
پاک کرده باشید .همچو دانهدانه پیش میکشیم تا ببینیم چه میشود .در اول
آدم به جمله که نگاه میکند و اینهمه را میبیند ،تعجب میکند .میگوید
آیا اینهمه مردم بر ضاللتند؟ چطور میشود اینهمه مردم بر ضاللت باشند؟
لکن وقتی دانهدانه پیش میکشی ،میبینی تا آخر رسید .پس جمیع سنیان را
هم ترک کن ،همه آنها بر ضاللت شدند .آیا حامل دین خدا آنهایند ،آیا حامل
دین خدا اصحاب رأیند ،اصحاب قیاسند؟ آنهایی که دین خدا را به رأی خود
میگویند ،خودشان میگویند ،نوشتهاند در کتابهاشان که آنچه ما میگوییم
چند حدیثی است که از پیغمبر رسیده است دیگر باقی دینمان را به رأی خود
و به هوای خود و به قیاس خود میگوییم .در این شکی و ریبی نیست ،پس
پیش آنها هم که رفتیم دیدیم حامل دینی در میان آنها نبود .آمدیم در میان
شیعه و در والیات شیعه اینجاها هم که آمدیم ،اینها را هم بر سهقسم میکنیم:
یکقسم اینها بیابانیها هستند که توی پالس مینشینند مثل کردها ،مثل لرها،
مثل این پالسنشینها که دیدهاید .هیچ تمیز ندارند ،خودشان و سگشان و
بچهشان داخل هم میشوند .بولشان و عقلشان و شیرشان همه توی هم است
از کثافت کاریشان ،مثل این لولیها نه عصمت ،نه طهارت ،نه نجاست ،هیچ
سرشان نمیشود .نه عبادت میفهمند ،نه طاعت .به هیچوجه منالوجوه
انسانیت در میان اینها پیدا نمیشود .آیا دین خدا را میشود از اینها گرفت؟
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از کدامشان؟ از ساالرهاشان ،از گوسفندهاشان ،از شترهاشان؟ دین خدا را
توی اینها از که میتوان یاد گرفت؟ پس معلوم است یقینا که حامل دین
پیغمبر اینها نیستند؛ این یکقسم.
اما قسمدویم اهل قری و دهاتند ،آنها هم صبح که میشود میبینی مردکه
بیلش را برمیدارد روی دوشش میگذارد از خانه بیرون میآید .پسرهاش را
و گاوهاش را جلو میاندازد و هرچه هم زور جمع شده ،فضله جمع شده،
اینها را هم بار میکند میبرد به صحرا .تا پسین بیل میزند و گاو میچراند.
جمیع همتش و جمیع عیشش همین است که بیل بزند و روز را تا شام به
همینطور بگذراند .آیا حامل علم و دین پیغمبر اینها هستند؟ آیا اینها کسانی
هستند که امر اینها امر خداست ،نهی اینها نهی خداست؟ آیا دین خدا پیش
اینها پیدا میشود؟ پس پیش اینها که نیست مسلما ،اینها را هم بینداز دور.
آمدیم توی شهرستان ،در توی اهل شهرها جمعی از اینها که هستند کسانیند
که شغلشان دخلی به علم ندارد .نمیدانم به چه لفظی بگویم که جایی عیب
نکند .باری ،جمعی هستند که تفنگچیاند و سرباز و دروازهبانند ،و
عملهجاتی که مال دیوان را جمع میکنند و سپاهیانند .اینها هم که کاری
دست حفظکردن دین و ایمان ندارند ،نمیشود اینجور مردم حمله دین
پیغمبر باشند ،نمیشود این سپاهیان و سربازها و شیپورچیان و باالبانچیها
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حامل علم پیغمبر و دین پیغمبر باشند .اینها که یقینا حامل علم و دین پیغمبر
نیستند ،پس اینها که حامل نشدند اینها را هم بیندازیم دور .دین خدا را از
شیپورچی یاد نمیگیریم؛ اینها یکطبقه .طبقه دیگر اهل سوقند ،اهل
بازارند ،اینها هم همشان همین است که صبح بروند بازار دروغی بگویند،
رأسالمال را دروغ بگویند ،به قسم مال فاسد را به فروش برسانند ،یکدیگر
را مغبون کنند ،وعدههای خلف بدهند .جمیع این صناعی که هستند جمیعا
از صبح تا شام مشغول همین کارها هستند و فرصت دین و ایمانی ندارند.
نمازش با آن سایر کاسبهای دیگر با باالبان باال میرود ،این عبادتش ،این
کسبش ،این کارش .آیا این جماعت حامل دین خدایند؟ آیا این جماعت
آنانیاند که اطاعت ایشان اطاعت خداست؟ تو را به حق خدا قسم میدهم
انصاف بده اینهایند آنها که اطاعتشان اطاعت خداست؟ پس اینها را هم جدا
کن ،ببین حامل علم پیغمبر و دین پیغمبر در اینها هم نیست .کار را وقتی
تنقیح کردی و دانهدانه پیش کشیدی خوب معلوم میشود؛ پس از اینها هم
که گذشتیم .یکپاره دیگر هستند که یکخورده فهمی و علمی یاد گرفته و
درسی هم خواندهاند و طبیب شدهاند و منجم شدهاند و ادیب شدهاند و منشی
شدهاند ،رفتهاند شعرا شدهاند ،خوشنویسانند ،میرزایانند ،علم استیفا درس
خواندهاند ،از این فنون و علومی که میان معقولین شایع است یاد گرفتهاند.
شما را به خدا قسم آیا علم خدا و دین خدا را در زمان غیبت از اینجوره
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اشخاص باید یاد گرفت؟ اینها خود نمیدانند ،چهطور یاد مردم میدهند؟ پس
اینها هم که حامل علم و دین پیغمبر نخواهند بود .جمعی دیگر هستند که
در مدارس رفتند و بناگذاردند عربی خواندن ولکن این عربی را بانجام
نرسانیده ،همین عربی تنها یاد گرفتند و حال آنکه عربی یادگرفتن ،علم
نیست .اگر عربی یادگرفتن علم باشد قاطرچیهای عرب همه باید علمای
ربانی باشند .اگر عربی علم باشد ،باید این اهل جاهلیت ،این عربهایی که
جاهل بودند ،در نهایت کفر و جهل خود بودند و هستند ،باید علما باشند.
من خودم اهل کارم ،اهل درسم ،اگر عجم پنجاهسال درس بخواند و عربی
بخواند همسر یکشتردار عرب ،عربی یاد نمیگیرد و آن دقایق عربی را باز
برنمیخورد .اگر کسی از عربی عاری باشد و نفهمد چه عرض میکنم،
بعضی این را میفهمند که اگر فارسی بخواهد به درسخواندن ترکی یاد
بگیرد ،آن نکات ترکی را و آن چیزهایی که مخصوص زبان ترکی است
نمیتواند یاد بگیرد .چنانکه ترکها اگر هزارسال فارسی درس بخوانند ،آن
نکات و جزئیات که در زبان فارسی است نمیتوانند یاد بگیرند .نمیتوانند
اصال آن خصوصیتها را یاد بگیرند بجز کسی که نشو و نما در میان آنها کرده
باشد .پس اینهایی که در مدارس درس میخوانند و همینقدر عربی یاد
گرفتهاند و ضرب ضربویی یاد گرفتهاند و علمادب درس خواندهاند و نهایت
فضلشان همین علم ادب است ،شما را به حق خدا قسم به محض عربی
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دانستن ،انسان حامل علم خدا و رسول میشود؟ و آنی که مخالفت او
مخالفت خداست میشود؟ اگر به علمعربی میتوان کسی شد که مخالفت
او مخالفت خداست ،اگر به عربی همچو میشد مخالفت عمر هم میباید
مخالفت خدا و رسول باشد ،ابوبکر هم همینطور .این عربهایی که هستند،
این قاطرچیهایی که دارند ،این زعیمهایی که دارند ،این فالحهایی که
دارند ،این عربها همه در نهایت فصاحت و بالغت عربی میگویند و
اطاعتشان هم اطاعت خدا نیست .نهایت این زحمت کشیده ،آن بیزحمت
میداند .پس شخص به علمعربی نمیشود کسی که اطاعتش اطاعت خدا
است بشود .قدری عربی میخوانند ،یکپاره وکیل میشوند ،شرعبازیها یاد
میگیرند ،یکپاره وکیل صیغهها میشوند ،وکیل اوقاف و قیم صغار
میشوند .اینها هم نهایت همشان این است که چکار کنیم که وقفیات
فالنمدرسه را بهمن بدهند ،کی میمیرد ثلثش را بهمن بدهند ،همه همش
برای همین است و عربی هم یاد گرفتهاند .قانون هم در عجم این شده که
همچو کسی عمامه بر سرش بگذارد ،عبایی هم قانون شده که دوش بگیرد.
پس عبایی دارد ،عمامهای دارد ،عربی هم یادگرفته است و وکیل مرافعات
هم میشود .حق این را بهآن میدهد ،حق آن را بهاین میدهد .اینجور آدمها
که به غیراز عربی دانستن چیزی یاد نگرفتهاند ،آیا اینجور کسان حامل علم
پیغمبرند و حافظ شریعت پیغمبرند و خلفای خدایند در زمین؟ شکی در این
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نیست که هرکس حافظ و حامل علم پیغمبر شد و حامل دین پیغمبر و
شریعت پیغمبر باشد ،خلیفه اهلل است در زمین و امتثال فرمان او امتثال فرمان
خداست ،رد بر حامل دین و شریعت شرک به خدای عزوجل است .اینرا
من نمیگویم ،حضرتصادق میفرماید اذا حکم بحکمنا و لمیقبل منه
فکانما بحکماهلل استخف و علینا رد والراد علینا کالراد علی اهلل و هو علی
حد الشرک باهلل حامل علم ایشان اگر بگوید حکمی را و کسی رد کند،
مشرک میشود به خدای عزوجل ،حد شرک بر او باید جاری کرد .پس
وکالی اوقاف و صغار و غایبین ،اینها حامل علم پیغمبر نیستند .پس اینها را
هم بیندازید بروند پی کار خودشان .یکطبقه باالتر از اینها آیا در پیش عقل
خود برای دین خود در میان خود و خدای خود آیا حکم میکنی که هرکس
را در دنیا به او گفتند آقا و اسمش آقا شد و او را آقا گفتند ،و این یکعلمی
هم داشته باشد باالتفاق ،مثال منجم باشد ،یکعلمی داشته باشد ،قبایی هم
پوشیده ،عبایی هم باالش دوش گرفته ،لکن میدانی بیدینی او را ،یقین هم
داری ،مال خودت را هم خورده ،حکم بغیرماانزلاهلل کرده ،دیروز ملک تو
را بناحق به دیگری داده ،یقین داری به باطل حکم کرده ،خودت در سر
همین مرافعه شب گذشته مثال صدتومان رشوه براش بردهای دادهای و صبح
همچو حکم کرده ،و خودت آهوگردانی براش کردهای ،همچو آدمی هست
ولکن باالتفاق بهاو آقا هم میگویند .حاال این جوره آدم اگر در دنیا پیدا
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بشوند ـ آدم که جرأت نمیکند بگوید اینجور کسان هستند ـ میگوییم اگر
فرضا اتفاق افتاده باشد همچو کسی پیدا بشود که خودت رشوه براش برده
باشی و خودت آهوگردانی براش کرده باشی ،خودت دیدی همین شخص
مال صغیر را خورد ،مال غایب را دیدی همین خورد ،لکن همین شخص
طلبه شده و از عربیت هم یکقدری فهم او باالتر رفته ،اما به چشم خود
میبینی سعایت میکند مومنی را به قتل میدهد بیجهت به محض یکخورده
عداوت که با او دارد .یا اینکه میبینی از هیچ حرام اندیشه نمیکند ،یا به
محض میل رفقا یا به محض میل سالطین حکم را به ناحق به مدعی تو داده
و هکذا اینجوره طبقات ،این قاضیعسکرها ،آیا اینها حامل دین پیغمبرند
و رد بر اینها رد بر خداست؟ و آیا رد بر اینها شرک به خداست؟ نه واهلل ،پس
اینجوره طبقات هم اگر یافت شوند در دنیا ـ کار نداریم که هستند یا نیستند
ـ اتفاق اگر اینجوره طبقات یافت شوند دیگر نمیخواهد ،همان کسی که
وقتی میخواهی از خانه خود بیرون روی ،امین تو نیستند .میزانش اینکه
دوهزارتومان را به دستش نمیدهی ،آن شخص که آقاش میگویند و
دوهزارتومان جرأت نمیکنی دستش بسپاری ،زنت را هم جرأت نمیکنی
پیشش بگذاری ،خانهات را جرأت نمیکنی دستش بدهی ،المحاله این را تا
یقین نکنی چیزی دستش نمیدهی .آنجور طبقاتی که تو ایمن نیستی از
ایشان ،او امین دین تو نیست .هرکس امین دنیای تو نیست امین دین تو
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نیست .پس آنهایی که امین دنیای تو نیستند ،حامل علم پیغمبر نمیتوانند
باشند و ردشان رد بر خدا و رسول خدا نیست مسلما در این مسأله هم شبهه
نداشته باش .پس آن جماعتی که تو بر مال خودت ایشان را امین نمیدانی،
امین سر خود نمیدانی ،راز خود را به ایشان نمیگویی ،میبری یکجایی
دیگر .همان کسانی که از ترس پشت سرشان نماز میکنی ،از ترس معاشرت
با ایشان میکنی که مبادا از تو برنجند ،آنوقت حکم به مدعی تو بدهد ،از
ترس زبانشان پیششان میروی ،از ترس حکمشان با آنها معاشرت میکنی،
آنها حامل دین خدا نیستند .فرمودند بدترین مردم کسی است که از شر زبان
او مردم ایمن نباشند .آیا اینها حامل شریعت و دین پیغمبرند؟ حاشا ،پس اینها
هم حامل دین نیستند ،پس منحصر شد دین خدا و علم خدا به آن اتقیا ،به آن
صلحا ،به آن کسانی که امین خدایند در میان خلق و امین خلقند بر جانشان،
بر مالشان ،بر ناموسشان امینان خدایند .نمیگویند مگر صدق ،نمیجویند
مگر صدق ،حیف و میل در معامالت ایشان نیست ،مخالفت خدا و رسول
در ایشان یافت نمیشود ،دنیا را بر آخرت ترجیح نمیدهند ،قرب سلطان
نمیخواهند ،جمیع همشان این است که دین رسول خدا را حفظ کنند و
عمل کنند به مقتضای دین رسول خدا و عالم باشند به کتاب خدا و عالم
باشند به سنت رسول و ائمه هدی علیهم السالم  ،صاحبان اخالق زکیه و
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صفات مرضیهاند عدول خدایند در زمین ،عمال خدایند در زمین ،خلفای
خدایند در زمین.
اینجور کسان اگر هستند حامل دین خدایند و خدا زمین خود را از اینگونه
اشخاص خالی نمیگذارد و خاک بر سر ماها اگر هممان این باشد که
اینگونه اشخاص را ضایع کنیم .خاک بر سر ماها اگر هممان این باشد که
اینگونه اشخاص را متهم کنیم .اینگونه اشخاص را از زمین براندازیم.
اینگونه اشخاص را در دین خدا ساکت کنیم .اگر ما همچو باشیم سعی
کردهایم دین خدا را خراب کنیم و دین را تمام کنیم از روی زمین .به جهت
آنکه حامل دین و شریعت توی ینگیدنیا که نبود ،توی بتپرستان که نبود،
توی یهودیان و نصرانیان که نبود ،توی سنیان که نبود .پس منحصر شد که
حامالن دین توی همین بالد شیعه باشند ،این بالد را که دیدی منحصر شد
که توی همین صلحا و اتقیا و امینان باشند .وقتی یکییکی پیش کشیدی و
دیگر کسی نماند ،میماند هفتنفری ،هشتنفری ،دهنفری اینها خلفای
خدایند لکن به شروطش و قیودش که عرض کردم .حاال خاک بر سر ماها
اگر در صدد این باشیم که اطفای نور اینها را نماییم ،اینها را ساکت کنیم،
اینها را متهم کنیم ،اینها را از روی زمین براندازیم .آنهایی که میخواهند
همچو کنند بکلی میخواهند شریعت را از عالم براندازند .خوب اگر اینها
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نباشند دیگر برویم دینمان را پیش که یاد بگیریم؟ اگر اینها نباشند که دینی
نمیماند .حدیث است که چون عالمی متولد شود و به دنیا آید ،شیطان فریاد
میکند .جمیع ابالسه بر دور او جمع میشوند میگویند یاسیدنا مطلب تو
چه چیز است؟ میگوید فالن ولی خدا به دنیا آمد .میگویند به تو چه ،چه
دخلی به تو دارد؟ میگوید شما نمیدانید این مردم را هدایت میکند به سوی
خدا ،من میخواهم متفرق کنم آنها را ،این جمع میکند مردم را به سوی
دین خدا .میگویند آسان است ،حکم کن میرویم او را میکشیم .میگوید
نه ،این نمیشود .شما از این غافلید که زندگی ما به وجود اینهاست ،اگر
میخواهید که خودتان دیگر نباشید بروید او را بکشید .به جهت آنکه خدا
دنیا را برای ما خلق نکرده ،دنیا را برای اینها خلق کرده .اگر من به شما
بگویم بروید او را بکشید و شما هم بروید او را بکشید ،دیگر شما زنده
نمیمانید .من نمیتوانم حکم به کشتن او بکنم ،پس باید معالجه دیگری
کنیم ،تدبیر دیگری کنیم که مردم اطاعت این عالم را نکنند .شیطان مسأله
را خوب فهمیده ،ما نادانان نمیفهمیم ،نمیدانیم عداوت با اولیای خدا چرا؟
واهلل عداوت با ایشان عداوت با خداست .آیا با خدا طوری دیگر عداوت
کردن دارد بجز اینطور که با اولیای او عداوت کنند؟ خوب اگر بخواهی با
خدا عداوت کنی ،چطور با خدا عداوت میکنی؟ میروی خانه او را خراب
میکنی؟ آیا خانه او حرمتش بیشتر است یا اولیای او؟ البته حرمت اولیای او
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بیشتر است .دشمنی با خدا طوری دیگر نمیشود مگر اینطور که برنجانی
دوستان او را .در حدیثقدسی است میفرماید من آذی لی ولیا فقدبارزنی
بالمحاربه و دعانی الیها هرکس ولیی از اولیای مرا برنجاند با من جنگ کرده
و مرا به مبارزت خود طلبیده و همینطور است .خوب اگر این ساکت شود،
کردها و لرها دین خدا را برای مردم بگویند؟ شما میخواهید این نگوید،
اگر این نگوید دین گم میشود از میان مردم .امام میفرماید اگر نبودند
علمای شیعه که نگاه دارند دلهای مردم را چنانکه سکانی کشتی اهل کشتی
را نگاه میدارد ،هرآینه جمیع مردم مرتد میشدند و از دین پیغمبر
برمیگشتند .نهایت اگر این طبقه صبر کردند و کفرشان را بروز ندادند،
بچههاشان بکلی مرتد میشوند .باز این بیچارهها این علمایی که هستند،
خلفایی که هستند ،هی فریاد میکنند ،هی تجدید عهد میکنند ،نمازی تعلیم
مردم میکنند و با وجود این کار به جایی رسیده که بعد از اینهمه علما و
خلفا ،مردکهای بوده ،حاجمحمدی بوده مکه رفته بود .وقتی آمده بود از او
پرسیده بودند نمازت را میدانی؟ گفته بود تا نستخینش را پیش مادرم یاد
گرفتهام .حاال اگر علما در روی زمین نباشند ،چه خواهد شد؟ در روی زمین
یک صاحبدینی نمیماند ،بکلی آثار شریعت پیغمبر و دین از میان میرود.
پس بر ما الزم است حمایت علما ،بر ما الزم است نصرت علما .واهلل
نصرتشان نصرت خدای عزوجل است ،واهلل حمایتشان حمایت خدای
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عزوجل است ،واهلل رد بر ایشان رد بر خدای عزوجل است ،واهلل ایذاء و
تهمت و اذیت ایشان اذیت خدای عزوجل است .اما این مردم چه تهمتها که
نمیزنند ،به چه تهمتها ،به چه چیزها که آدم را متهم نمیکنند! خوب اینها
چه کنند؟ میخواهی نگویند دین خدا را ،تو بگو .تو که نمیگویی و
نمیتوانی بگویی و نمیگویی ،او هم که نگوید ،پس که بگوید؟ اگر
نمیخواهی دین خدا بکلی باشد ،پس تو عدو خدا هستی پس المحاله
یککسی باید باشد که دین خدا را بگوید .حاال که کسی باید باشد ،آیا
مردم باید بشنوند یا نباید بشنوند؟ اگر باید بشنوند ،آیا بیایند یا نیایند؟ اگر
بیایند ،تو ازدحام مردم را که میبینی وحشت میکنی ،به فغان میآیی .اگر
باید بگوید ،مردم مجتمع میشوند .مجتمع که شدند از او میشنوند دینی
برای مردم باقی میماند و اگر مجتمع نشدند و او هم چیزی نگفت ،کسی
دیگر هم که نیست بگوید ،دین خدا گم میشود.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
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*«موعظه بیستوهفتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در تفسیر این آیه شریفه چون قرار بر این گذاردیم که کلمه کلمه این آیه را
شرح کنیم بعد از آن کلمات را ربط به هم دهیم و معنی جمله کالم را
بفهمیم ،و کلمه کلمه این آیه را عرض کردم تا سخن به این رسید که اال
لیعبدون .سخن به معنی عبادت رسید و معنی عبادت را قدری عرض کردم
و عرض کردم عبادت لفظی است عربی ،فارسی آن بندگی است و بندگی
یعنی اعمالی که باید بنده مرتکب آن شود و اعمالی که از بنده شایسته است
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آن اعمال را بجابیاورد .اگر کسی اعمالی که از بنده شایسته است بعمل
آورد ،او بندگی کرده و اگر کسی اعمالی که از بنده شایسته نیست بعمل
آورد ،او بندگی نکرده .حاال اعمالی که از بنده شایسته است ،امتثال فرمان
موال است .به هرچه موال امر بفرماید ،همینکه انسان ،همینکه بنده امتثال
فرمان آن را کرد ،به رسم بندگی عمل کرده .و اگر از موال گذشت و از
امتثال فرمانش گذشت ،یا به هوای خود عمل کرده یا به هوای دیگران .و
امتثال فرمان دیگران ،بندگی دیگران است و به هوای خود عمل کردن،
بندگی هوای خود است ،دخلی به بندگی موال ندارد؛ در این هیچ پوشیدگی
نیست .پس هرکس از موال گذشت ،یا عبادت کرده هوی و هوس خود را،
یا دیگری را عبادت کرده در هر حال مشرک شده به موالی خود ،مشرک
شده به خدای خود .یا کافر شده یا مشرک شده .پس اگر گاهی امتثال موال
کرده و گاهی امتثال دیگران ،مشرک شده .اگر هیچ امتثال موال نکرده و
همهاش امتثال دیگران کرده ،کافر شده .در این کالم هیچ غموضی و
پوشیدگی نیست .پس نگاه کن به اعمال خود ،نگاه کن به اخالق خود ،به
صفات خود ،اگر از برای موالی خود کردی ،موحدی و توحید عبادت خدا
را کردهای و هرگاه آنها را دلبخواه کردهای ،یا به دلخواه غیر خدا کردهای
مشرک شدهای به خدای خود؛ معطلی ندارد .دیگر اینقدر اظهار تقوی بکنیم
و تقدس به خود ببندیم ،ضرور نیست .خود میفهمیم بنده کیستیم .پس اگر
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برای غیر خداست مشرک شدهایم ،اگر برای خداست توحید خدا را
کردهایم .یکوقتی عرض کردم اگر میخواهی بدانی که این عملی که
میکنی برای خداست یا نه ،ترک او را بر قلب خود عرضه کن ببین چه
جواب میگوید .اگر تو را از خدا و از دوری از خدا و از عذاب خدا
میترساند ،بدان از برای خدا کردهای و اگر جواب میدهد که اگر چنین
کنی ضرر میکنی ،اگر چنین کنی مردم چه میگویند ،رسوا میشوی ،مردم
تکفیرت میکنند و هکذا تو را از غیر خدا میترساند ،در اینوقت بدان داعی
عمل آن چیزهایی است که دل تو برای آنها آن کارها را کرده؛ دل تو دلیل
تو بوده است .مومن باید با نفس خود مناقشه کند در حساب باید با نفس
خود مجاهده کند و نهایت دقت را با نفس خود بکند تا آنکه او را از شرک
برهاند .ولکن ماها پستای کارمان این نیست ،از پی این نیستیم که به این
فکرها بیفتیم ،مطلقا به فکر اینکه ما باید موحد باشیم نیستیم ،مطلقا کاری
به این حرفها نداریم .صبح میکنیم هممان این است که متابعت کنیم دنیا
را ،هممان این است که متابعت کنیم هوای خود را .کی به فکر دین
افتادهایم؟ کی به فکر این افتادهایم که از پی این چیزها برویم؟
باری ،عبادت امتثال فرمان موال شد ،اگر امتثال فرمان موال کردی ،بنده
موالیی واال اعتراف کردهای به بندگی غیر موال .هیچ ضرور نیست بگویی
صفحه | 696

من بنده اویم .دیروز عرض کردم که اگر کسی را بزنی و داغیها را در آتش
بگذاری و او را داغ کنی و او را شکنجهها بکنی ،این کارها را میکنی و
نمیگویی من دشمن تو هستم و این کارها را با او میکنی ،یا مردکه را
میکشی .حاال آیا تو دوست اینی یا دشمن این؟ اگرچه این کلمه «دشمن تو
هستم» را نگفتهای .لکن این عمل ،عمل دشمن است خواه بگویی خواه
نگویی .اعتراف کردهای به اعمال خود که من با تو دشمن هستم .همچنین
حیوانی که بچه خود را میبوید و میلیسد و از مفارقت او فریاد میکند ،به
تو نگفته من دوست میدارم بچه خود را ،لکن به عمل خود اعتراف کرده
به محبت او برای فرزندش .همچنین است بندگی خدا ،اگرچه نمیگوییم
بنده غیر خداییم ،لکن وقتی که جمیع اعمال ما برای غیر خدا باشد ،اعتراف
کردهایم به اعمال خود که ما بنده غیر خداییم .به دلیل آنکه از وقتی که به
حد تکلیف رسیدهایم تاکنون یک عمل برای خدا نکردهایم .نه خیال کنی
که نمازها را برای خدا کردهای .نه هرچه شکلش شکل عبادت شد عبادت
است ،سنیها هم نماز میکنند ،شکل نماز را آدم به ریا هم میتواند بکند و
میکند و شرک است و عبادت نیست .روزه از ترس میتوان گرفت ،پس
عبادت خدا نیست .پس کدام نطق و سخن صریحتر از اینکه انسانی
شصتسال عبادت کند غیر خدا را و امتثال فرمان غیر خدا را کند و باوجود
اینها همه ادعا کند که من موحدم و خدا را توحید میکنم و عبادت خدا را
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میکنم؟ اگر اینهایی که شما میکردید عبادت بود ،فخری برای
محمدبنعبداهلل صلی اهلل علیه و آله نبود که تو در تشهد بگویی اشهد ان
محمدا عبده و رسوله و عبادت را در اینجا بر رسالت مقدم داشته و خداوند
در قرآن هر نبیی را که خواست تاج افتخار بر سر او گذارد ،او را به اسم
بندگی خواند .فرمود واذکر عبدنا ایوب یادکن بنده ما ایوب را .ببین مثل
«عالیجاه»« ،مقربالخاقان» شد .به واسطه این است که ایوب قدم در جایی
گذارده که از اول عمر تا آخر عمر امتثال فرمان خدا را کرده و عبداهلل شده.
از این است که اسماعظم پیغمبر ما عبداهلل شده و در قرآن فرموده و انه لما
قام عبداهلل یدعوه کادوا یکونون علیه لبدا او است عبد خدا و منقاد از برای
حکم خدا .باز میفرماید واذکر عبادنا ابرهیم و اسحق و یعقوب خدا هر نبیی
را که خواسته تکریم کند ،نام عبدیت بر سر او گذارده .تبارک الذی نزل
الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا مبارک است آن خدایی که نازل کرد
قرآن را بر بنده خود.
پس معلوم شد که مقام عبودیت ،مقام امتثال فرمان است نه خم و راست
شدن و نماز کردن .چه بسیار کسی که نماز میکند از ترس مردم ،همچنین
چه بسیار کسی که روزه میگیرد از ترس مردم ،یا اینکه به عادت میکند.
گاهی نازی هم میکند میگوید من امروز نماز نکردهام ،پنداری یکچیزی
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گم کردهام .این از عادت است ،اگر چاییش هم دور شود همچو میپندارد
یکچیزیش گم شده .پس مقام عبودیت مقام خلوص است از برای موال که
اگر خالص نشد عبد مشرک میشود و شرک ورزیده .پس اگر خالص شد
برای خدا آنوقت موحد است و بنده خالص است و از شر شیطان ایمن است
که گفته الغوینهم اجمعین اال عبادک منهم المخلصین شیطان قسم یاد کرده
که جمیع اوالد آدم را اغوا میکنم مگر بندههای مخلص تو را .زیرا که
بندههای مخلص تو را من نمیتوانم اغوا کنم ،به جهت آنکه آنها موحدند و
آنها امتثال فرمان تو را کردهاند ،روی ایشان به تو است و تو مبدء نوری.
سرتاپای ایشان منور است ،من ظلمتم .وقتی نور آمد ،ظلمت نمیتواند
بایستد .پس در وجود بندگان مخلص من معدوم میشوم و میسوزم و تمام
میشوم .آیا نشنیدهای آن روایت را که در هر بلدی که عالم هست شیطان
از آن بلد میگریزد و آنجا نمیماند؟ آیا نشنیدهای که فرمودند العلم نور علم
نور است؟ پس عالم منیر است و اگر علم او بلدی را فراگرفته باشد و از او
پذیرفته باشند ،شیطان در آنجا نمیتواند زیست کند .به جهت آنکه شیطان
ظلمت است و ظلمت با نور نمیتواند بسازد .پس اگر نور او بلدی را فراگرفته
باشد و از او پذیرفته باشند و توالی او را ورزیده باشند ،شیطان میرود از
آنجا و اگر شروط بعمل نیاید ،شیطان در همان وجود باقی خواهد ماند.
چنانکه پیغمبر در مدینه بود و شیطان در آن بلد زیست کرد و ابوبکر و عمر
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آنجا بودند .این به جهت این بود که علم پیغمبر ابوبکر را فرانگرفت و از او
نپذیرفت و توالی او را نداشت .پس،
گر در یمنی چو با منی پیش منی
گر پیش منی چو بیمنی «معلوم» در یمنی

پس ابوبکر در مدینه الرسول نبود و چون در مدینه الرسول نبود شیطان در
وجود او مسکن کرد ،اما اویس قرن که از آن حضرت پذیرفت و توالی آن
حضرت را داشت ،او در مدینه الرسول بود ،پس با رسول بود ،پس شیطان
در وجود او مسکن نکرد.
به هرحال عباد مخلص رو به خدایند و اهلل نور السموات واالرض پس عباد
مخلص نورانیند و چون نورانیند ،ظلمت شیطان در آنها یافت نمیشود .پس
از این بیان فهمیدی که عبادت محض نمیشود مگر به موالیی که باید امتثال
فرمانش کنی و او را بشناسی .این است که حضرتامیر فرمود اول عباده اهلل
معرفته اگر معرفت خدا پیدا کردی ،آنوقت امتثال فرمان خدا میتوانی بکنی
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و اگر معرفت خدا نداری ،نمیدانی این فرمانده تو شیطان است یا رحمان،
و تو عبد شیطانی یا عبد رحمان ،از اینجا بیاب که اول باید معرفت خدا
تحصیل کرد .لکن جمعی از جهال آن سرش را پیش کردهاند .به طفل اول
نماز میآموزند ،اول حدود نماز را تعلیم میکنند و به او معرفت خدا را
نمیآموزند .این نماز را بگو ببینم برای که بکند؟ مشرک شود به خدا؟ برای
غیر خدا نماز کند؟ پس اول باید به اطفال خدا را شناساند به قدری که میسر
است ،بعد از آن پیغمبر را شناساند به قدری که میسر است ،بعد امامان را به
او شناسانید ،آنوقت فرمایشات ایشان را به قدری که میسر است تعلیم او
کرد .به هرحال که اول عباده اهلل معرفته اول بندگی خدا معرفت اوست .حاال
ببینیم ما اول عبادت را چگونه باید بعمل آوریم؟ چه کنیم که برای ما معرفت
حاصل شود؟ ببینیم مراد از معرفت چه چیز است؟ معرفت را که فارسی
میکنیم ،فارسی معرفت ،شناختن است .حاال ببینیم که شناختن در زبان ما
چه چیز را میگویند؟ چطور که میشود میگویند شناختن؟ اگر در زبان
خودمان و عرف خودمان بفهمیم ،دیگر عربیش را و حقیقتش را خواهیم
فهمید .ببینیم چطور که شد من میگویم زید را میشناسم ،عمرو را
میشناسم؟ میخواهیم بفهمیم معنی این «میشناسم» یعنی چه؟ آیا شما
حقیقت زید را دیدهاید؟ ابدا ندیدهاید .آیا عقل زید را دیدهاید به چشم خود
و احساس کردهاید عقل او را؟ یقینا ندیدهاید .آیا شما دیدهاید جان زید را و
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احساس کردهاید جان او را؟ واقعا ندیدهاید .پس تو که جان زید را ندیدی،
عقل زید را که ندیدی ،حقیقت زید را که ندیدی ،چطور زید را شناختی؟
چه معنی دارد شناختن زید؟ این شناختن یعنی چه؟ پس شناختن زید ،شناختن
رنگ زید است ،رنگ زید صفتی است از صفات زید .شناختن زید شناختن
قامت زید است ،قامت زید صفت زید است .چرا که دیدی کوتاه بود ،بلند
شد .رنگ او صفت اوست ،سفید بود گلگون شد ،زرد شد .پس این رنگ
هم صفت زید است .تو میشناسی جلد و پوست زید را سفید است یا سیاه
است ،صاف است یا ناصاف است؛ صفات او را میشناسی .همچنین
میشناسی اندام او را ،میشناسی جهت او را و جانب او را و صدای او را و
طور حرکات او را ،همه اینها صفات او است و تو صفات او را میشناسی
واال ذات زید را تو ندیدهای و عقل زید و جان زید را تو ندیدهای .پس تو که
یک مخلوق ضعیف را ذاتش را ندیدهای و نمیشناسی ،و عقل او را ندیدهای
و نمیشناسی ،و معرفت تو به زید ،معرفت معنی حقیقتش ،شناختن صفات
زید بود .وقتی شناختن زید اینطور بود چگونه خواهد بود معرفت تو به
خدای احد غیب؟ آیا چگونه جایز است تو را یا کسی دیگر را که توقع کند
شناختن زید را ،یا بگوید من ذات خدا را شناختهام؟ هیچ نبی مرسلی و هیچ
ملک مقربی و هیچ مومن ممتحنی نتوانسته ذات خدا را درک کند .جمیع
کاینات در رتبه حدوث و خلقند و ذات خدا در رتبه قدم و احدیت ،نه اینها
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باال میروند نه او پایین میآید .پس محال و ممتنع است معرفت ذات خدا و
هیچ نبیی نه این ادعا را کرده و نه این دعوت را کرده .خود نبی میگوید
ماعرفناک حق معرفتک .پس وقتی که خود نبی این ادعا را نمیکند ،همچو
دعوتی هم نکرده .پس اول عبادت خدا که معرفت خدا باشد ،معرفت صفات
خداست ،معرفت انوار خداست ،معرفت آیات خداست ،معرفت مقامات و
عالمات خداست چنانکه معرفت زید معرفت عالمات او بود ،معرفت صدای
او بود ،صدای زید صفت زید است .معرفت زید معرفت رنگ او بود ،رنگ
زید صفت زید است .معرفت اندام او بود ،اندام او صفت اوست ،حرکاتش
صفات اوست .من صفات زید را که شناختم ،میگویم زید را شناختهام.
وقتی که بنده ضعیف اینطور است ،خدای خالق به طریق اولی .حاال که
چنین شد آیا این صفاتی که من باید بشناسم و اول عبادت من و حقیقت
عبادت من معرفت صفات شد ،به جهت آنکه معرفه اهلل معرفت صفات
خداست معنی دیگری ندارد و اگر شناختن ،معنی دیگری دارد ،از اینقرار
احدی احدی را در دنیا نمیشناسد و حال آنکه همهکس هرچه را میشناسد،
میشناسد و همینطور میشناسد .حاال تو از عمامه چه میشناسی؟ رنگش را
میشناسی ،رنگش صفت اوست .نرمی او را میشناسی ،صفت اوست.
وزنش را مالحظه میکنی ،صفت اوست .گز و پیمان او را مالحظه میکنی،
صفت او است .تو ذات و حقیقت این کورک را نشناختهای ،ذات و حقیقت
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او به چشم درنمیآید .حقیقت آن به المسه در نمیآید ،به حواس تو
درنمیآید .پس ما که ذات یک جماد را نمیتوانیم بشناسیم ،چگونه میتوانیم
ذات خدای خالق را به حقیقت بشناسیم؟ پس اول عباده اهلل ،معرفه اهلل است.
و این انشاءاهلل مسلم است ،و معرفت هم معرفت صفات است این هم مسلمی
است.
حاال که این مسلم شد میخواهیم بدانیم آیا این صفات ،عین ذات خداست
یا غیر ذات خداست؟ اگر عین ذات خدا باشد که معرفت این هم ممتنع است
چنانکه ذات خدا را نمیتوان شناخت ،هر صفتی هم که عین ذات او باشد
نمیتوان شناخت ،محال و ممتنع است که بتوان شناخت .ممتنع است آن
صفاتی که عین حقیقت ذات است هیچ پیغمبری آنها را بداند حتی
محمدبنعبداهلل و به معرفت آن هم مأمور نیستیم .معنی معرفت این نیست،
این کلمه آنجا نمیرود .معنی این کلمه و مراد این کلمه هیچ دخلی به ذات
خدا ندارد .پس صفات خدا غیر ذات خداست البته .حاال که صفات خدا غیر
خداست ،پس خلق خداست .هرچه غیر از خداست خلق خداست ،پس انوار
خدا خلق خداست و این صفاتی که ما مأموریم به معرفت آن ،این صفات،
خلق خداست و آن عالمات و مقامات و انوار و اسماء و صفات خدا است و
چون خلق خداست ،ما دسترس به خلق خدا داریم و میتوانیم خلق خدا را
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بشناسیم .پس جمیع این صفات و آیات و عالمات و مقامات ،جمیعا شدند
خلق خدا و ما مأموریم که این خلق را بشناسیم .اگر این خلق را شناختیم،
گفته میشود ما خدا را شناختهایم و اگر این خلق را نشناختیم ،گفته میشود
ما خدا را نشناختهایم .دیگر معرفت ،معنی دیگری ندارد در ملک خدا .مثل
اینکه اگر ما رنگ و شکل و اندام زید را شناختیم ،گفته میشود ما زید را
شناختیم و اگر رنگ و شکل و اندام زید را نشناختیم ،گفته میشود ما زید
را نشناختیم .حاال آن خلق را پس ما مأموریم بشناسیم و اگر نشناسیم پس ما
معرفت نداریم که اول عبادت ماست .عبادت برای که کردهایم؟ معبود خود
را نشناختهایم! کسی که معبود را نشناخته ،پس عبادت نکرده او را .پس ببین
چقدر واجب است معرفت آن خلق ،و چقدر باید سعی کنیم در معرفت آن
خلق! حاال که خلق خدا هستند بگو ببینم این خلق که صفاتاهلل باشند ،این
صفاتاهلل آیا بهترین خلق خدا هستند ،یا اینکه متوسطترین خلق خدا هستند،
یا بدترین خلق خدا هستند؟ این کماالت خدا و مقامات خدا و عالمات خدا
که شناختن آنها شناختن خداست و جهل به آنها جهل به خداست ،که اگر
آنها را نشناسند خدا را نپرستیدهاند ،آیا این پستترین خلق خداست و
رذلترین خلق خداست؟ اینکه نامربوط است که صفات خدا پستترین خلق
خدا باشد ،اگر بگویی نامربوط گفتهای .پس آن پستهای خلق که آن
نیست ،اما متوسط خلق باشد باوجود این عظمت آنهایی که باالتر از اینند
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آنها چه کنند؟ آنها خدا را چگونه بشناسند؟ پس صفات خدا و مقامات و
عالمات خدا که خلق خدایند ،باید اشرف خلق خدا باشند یقینا .حاال اشرف
خلق خدا چه جوره چیزی است؟ آیا اشرف خلق خدا نزدیکتر است به خدا
یا دورتر؟ بلکه اشرف خلق خدا نزدیکتر است به خدا ،اشرف خلق خدا آن
خلقی است که باالتر از او خلقی نیست ،خلقی است که میان او و میان خدا
دیگر واسطهای نیست ابدا؛ همچو کسی اشرف خلق خداست .پس
کماالتاهلل و صفاتاهلل و مقاماتاهلل و عالماتاهلل اشرف خلق خدایند و
اعالی خلق خدایند.
خوب فرض کن یک مراتبی باشد ،پلههای بسیار باشد ،بگو ببینم اول این
پلهها کدام است؟ آن اعالی از همه ،آنی که باالتر از آن پلهای نیست آن اول
پله است و باقی پلهها بعد از آن است .پس این صفاتاهلل و انواراهلل و
کماالتاهلل ،اول خلق خداست .حاال که خلق خدا شدند و اشرف خلق خدا
شدند و اول خلق خدا شدند و اقرب خلق الیاهلل تعالی شدند ،بگو ببینم اینها
باالتر از پیغمبرند و پیغمبر پستتر ،یا پیغمبر از اینها باالتر است و آنها پستتر،
یا خود پیغمبر است صفاتاهلل و انواراهلل؟ اگر بگویی آنها باالترند و پیغمبر
پستتر ،اجماعی شیعه و سنی است که پیغمبر اول ماخلقاهلل است و از این
قراری که تو میگویی پیغمبر دویم ماخلقاهلل میشود و این خالف ضرورت
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اسالم است ،خالف ضرورت مذهب است .به جهت آنکه در جمیع کوچهها
و بازارها و رهگذرها و شهرها و دهات ،درویشها و گداها و کاسبها و اهل
دکان و بازار و زن و مرد ،جمیعا میگویند اشرف کاینات ،افضل مخلوقات،
اول موجودات ،رسول خدا صلی اهلل علیه و آله است .سنیها در بغداد در
گلدستهها به صدای بلند میگویند «السالم علی اول ماخلقاهلل» و از این
قراری که تو میگویی که باالتر از پیغمبر خلقی هست ،پس پیغمبر دویم
ماخلقاهلل میشود ،پس تو خالف ضرورت اسالم و مذهب و ملت گفتهای؛
پس اینکه نامعقول شد و درست نشد .و اگر میگویی پیغمبر بهتر از آن اسماء
و صفات خداست ،میگویم اقرار کردی که صفات خدا باید اول ماخلقاهلل
باشد و تو آوردی دوم ماخلقاللهش کردی؛ پس این هم نامربوط است .پس
همانا خود ذات پیغمبر ،صفاتاهلل و کماالتاهلل و انواراهلل است .در حدیث
فرمود اول ماخلقاهلل نور نبیک یا جابر اول چیزی که خدا خلق کرد ،نور
پیغمبر تو بود ای جابر .پس اوست صفاتاهلل .فرمود در تلو این آیه که
میفرماید و هلل االسماء الحسنی فادعوه بها ـ که آیه قرآن است ـ یعنی برای
خداست نامهای نیکو ،خدا را به آن نامها بخوانید ،میفرماید نحن واهلل
االسماء الحسنی التی امرکم اهلل انتدعوه بها ماییم واهلل آن نامهای نیکوی
خدا که خدا شما را امر کرده که او را به آن نامها بخوانید .پس ایشانند
اسماءاهلل ،هرکس منکر این است دیگر بعد از این زیارت ششم را نخواند.
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توی زیارت ششم است السالم علی اسماهلل الرضی و وجهه المضیء سالم بر
اسماهلل که پسندیده خداست .این اسماهلل کیست؟ میخواهیم بفهمیم .زیارت
که زیارت حضرت امیرالمومنین است و روی تو به امیرالمومنین است .این
را که در این زیارت میخوانی ،این سالمی که میکنی به کیست که سالم
میکنی؟ به خدا سالم میکنی؟ معنی ندارد .به کی میگویی السالم علی
اسماهلل الرضی یعنی سالم بر آن نام اهلل که پسندیده خداست و سالم بر رخساره
خدا که تابان است .جاهلی خیال نکند که در این زیارت ،زیارت غیر
علیبنابیطالب هم هست به جهت آنکه فرموده السالم علی آدم صفوه اهلل
السالم علی نوح نبیاهلل همچنین پیغمبران را ذکر کرده و آنها غیر علی هستند.
میگویم تو جاهلی به حق علیبنابیطالب ،به جهت آنکه ندانستهای که علی
است آدم اول ،و علی است نوح اول ،و علی است ابراهیم اول .آیا نشنیدهای
که در خطبه میفرماید اال و انا نحن النذر االولی و نذر االخره و االولی و
نذر کل زمان و أوان آگاه باشید ای شیعیان که ماییم پیغمبران گذشته و ماییم
پیغمبران عرصه رجعت و ماییم پیغمبران قیامت .این «ماییم پیغمبران گذشته»
چه معنی دارد؟ همچنین امامعصر وقتی که خواهد آمد ،پشت مبارک خود را
به خانه کعبه میدهد و میفرماید هرکس میخواهد نظر 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،
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هرکس میخواهد نظر کند به موسی و یوشع منم موسی و یوشع ،هرکس
میخواهد نظر کند به عیسی و شمعون منم عیسی و شمعون .پس ببین که او
است همه خودش است؛ وقتی که او آدم شد پس السالم علی آدم صفوه اهلل
السالم علی نوح نبیاهلل السالم علی ابراهیم خلیلاهلل السالم علی موسی
کلیماهلل السالم علی عیسی روحاهلل همه اوست .و همچنین اوست محمد،
میفرماید انا محمد و محمد انا من محمدم و محمد من است .پس السالم
علی محمد رسولاهلل که در همین زیارت میخوانی ،همان است محمد
رسولاهلل .سالم بر جمله پیغمبران که در این زیارت میکنی همه اوست،
همچنانکه او شد جمله .پس السالم علی اسماهلل الرضی و وجههالمضیء
سالم بر نام اهلل که پسندیده خداست ،سالم بر رخساره خدا که تابان و
درخشان است .همچنین در آن زیارت هفتم که مرحوممجلسی روایت کرده
میخوانی السالم علی نفساهلل القائمه فیه بالسنن و عینه التی من عرفها یطمئن
السالم علی اذناهلل الواعیه فی االمم و یده الباسطه بالنعم و جنبه التی من فرط
فیه ندم زیارت هفتم است ،هرکس راضی نیست برود پاک کند .تحفه الزائر
مرحوممجلسی حاضر است ،هرکس راضی نیست برود زیارت ششمش را و
زیارت هفتمش را پاک کند .در زیارت هفتم است که السالم علی نفساهلل
القائمه فیه بالسنن یعنی سالم بر نفس خدا که در راه خدا قائم است به سنتهای
خدا ،و سنتهای خدا را برپا میکند .به قول مالها بائش باءتعدیه است؛ سالم
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بر آن نفس خدا که برپا میکند سنتهای خدا را .کارهایی که خدا باید در
ملک بکند و سنتهای ربوبیت است ،او برپا میکند .شاهد بر اینکه این
سنتهایی که او برپا میکند سنتهای ربوبیت است ،سنه اهلل التی قد خلت من
قبل و لنتجد لسنه اهلل تبدیال یعنی رفتار خدا باقی است و تبدیل نمیشود.
پس این نفس خدا ،سنتهای ربوبیت را برپا میکند .خاک بر سر شیعهای که
این مطلب را قبول نکند و حال آنکه ابنابیالحدید ناصبی سنی به حضرتامیر
عرض میکند:
تقیلت افعال الربوبیه التی
عذرت بها من شک انک مربوب

یعنی ای علی! آنقدر از کارهای ربوبیت و کارهای خدایی به خود گرفتهای
که من عذر میخواهم از علیاللهی از اینکه شک در بندگی تو کرده و به او
میگویم حق داری که اینطور میگویی .ببین آن ناصبی است و سنی است
اینطور میگوید .پس چگونه علی قائم به سنتهای خدا نیست و سنتهای خدا
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را برپا نمیکند؟! السالم علی نفساهلل القائمه فیه بالسنن و عینهالتی من عرفها
یطمئن یعنی سالم بر آن عین خدا که هرکس او را شناخت ،مطمئن شد و
هرکس او را نشناخت ،خدا را نشناخت .اطمینان ،به والیت علی پیدا میشود
و به غیر از این ،اطمینان برای کسی حاصل نمیشود.
(در اینجا شخصی عرض کرد در میان مجلس که بعضی میگویند اشهد ان
علیا امیرالمومنین ولی اهلل یا اشهد ان علیا و االئمه من ولده اولیاءاهلل این نه
جزو اذان است نه جزو اقامه است و آمدهاند جزو اذان و اقامهاش کردهاند،
پیشترها همان جزو اذانش کرده بودند و حاال دیگر آمدهاند و جزو اقامهاش
هم کردهاند .این قول یعنی چه و مقصود از این حرف چه چیز است؟
فرمودند :اگرچه خارج از مسأله است لکن عرض میکنم .در اینکه در زمان
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله در اذان نبوده و در اقامه نبوده ،در این حرفی
نیست ،در این شبههای نبوده در میان علما .و همچنین در زمان ائمه طاهرین
که والیات در دست سنی بود ،شکی و ریبی در این نیست که در زمان ائمه
هم اشهد ان علیا ولیاهلل گفته نمیشد ،نه در اذان نه در اقامه و باب نبود .بعد
از آنی که بالد شیعه از بالد سنی جدا شد و شیعیان نفسی کشیدند ،ایشان به
جهت تیمن و تبرک اشهد ان علیا امیرالمومنین را در اذان و اقامه گفتند .پس
وقتی که به جهت تیمن و تبرک است ،چرا گفتنش جایز نباشد؟ اگر این
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گفتنش جایز نیست مطلقا اتفاقی کل علماست که اگر در اثنای اذان کسی
فحش بدهد ،مثال بگوید زنفالن ،پدرفالن ،اذانش باطل نمیشود .چطور
است که اگر کسی در اثنای اذان بگوید زنفالن ،پدرفالن ،هزارحرف
نامربوط برند ،هزارفحش بدهد ،اذانش باطل نمیشود .و اقامه را هم اگر
بگوییم ،میگوییم در اثنای آن سخنگفتن مکروه است ،حرام بودنش را
کسی نگفته اگرچه فحش هم بدهد اقامه باطل نمیشود .حرفزدن در اقامه
مکروه است ،پس بنابراین اگر در اثنای اقامهاش حرف بزند ،بلکه اگر در
اثنای اقامه عملی بکند ،کراهت دارد ،اقامه باطل نمیشود حاال اشهد ان علیا
امیرالمومنین ولیاهلل اقامه را باطل میکند؟ این چه معنی دارد؟! برای تیمن و
تبرک است ،کسی نگفته جزء اذان و اقامه است بلکه عرض کردم برای تیمن
و تبرک میگویند .از اینقرار پس صلوات هم نفرستند در اذان یا در اقامه.
شکی در این نیست که صلی اهلل علیه و آله جزو اذان و اقامه نیست و در
عهد پیغمبر در اذان نبوده است و نمیگفتهاند .حاال اگر کسی در اذان صلی
اهلل علیه و آله بگوید ،آیا بدعتی میشود؟ تبرک است .پس این حرفها همه
برای این است که نام این بزرگواران بلند بشود .اینهمه سعی کردند سالطین
صفویه ،اینهمه زحمت کشیدند ،شمشیر زدند ،بالد را فتح کردند تا اینکه
رفتند در روم از فضل خدا گفتند اشهد ان علیا ولی اهلل حاال دیگر بعد از
اینهمه زحمتها ،درصدد این برآیند که این نام را از میان بردارند تا مردم
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فراموش کنند؛ این را نمیفهمم .غرض ،گفتن اشهد ان علیا ولی اهلل در اذان
و اقامه به جهت تبرک است نه جزء اذان است و نه جزء اقامه .عرض کردم
زنفالن و پدرفالن در اثنای اذان و اقامه گفتن ،اذان و اقامه را باطل نمیکند،
چطور گفتن اشهد ان علیا امیرالمومنین باطل میکند؟ اال اینکه در نفس
انسانی چیزی است که بخواهد این نور را خاموش کند واال چه معنی دارد؟!
میخواهی اذان و اقامه بگویی و این توش نباشد ،چرا نباشد؟ سعی کردهاند،
جان کندهاند نام آلمحمد علیهم السالم را منتشر کردهاند ،حاال بیاییم در
آخرالزمان دست بههم بدهیم این نام را گم بکنیم .این حرفها خوب نیست،
این حرفها زدنش خوب نیست ،دیگر مگو از این حرفها .فرق میان شیعه و
سنی همین شده است که شیعه میگوید و سنی نمیگوید ،چرا نگوییم؟ فرق
ما با آنها همین است .باری ،همین علی خودمان خوب است).
باری ،السالم علی نفساهلل القائمه فیه بالسنن و عینهالتی من عرفها یطمئن
سالم بر عین خدا که هرکس او را شناخت مطمئن شد .السالم علی اذناهلل
الواعیه فی االمم و یدهالباسطه بالنعم و جنبه التی من فرط فیه ندم سالم بر آن
گوش شنوای خدا در جمیع امتها و سالم بر آن دست خدا که به نعمتهای
خدا باز است و نعمتها بر کاینات از او جاری میشود و جنبه التی من فرط
فیه ندم سالم بر آن جنب خدا ،سالم بر آن قرب خدا که هرکس به آن تفریط
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کند و حق او را انکار کند و فضل او را انکار کند و بپوشاند ،نادم و پشیمان
خواهد شد و خواهد گفت یاحسرتی علی مافرطت فی جنباهلل ای وای بر
آنچه تفریط و تقصیر کردم در جنب خدا .ایشانند آن جنبی که هرکس تفریط
در آن کرد نادم و پشیمان شد .و کأنه میبینم بعضی از شما را ،بعضی از آنانی
که سینههایشان تنگ است ،خواهند گمان کرد در دلهای خود کأنه خیال
کنند که فالنی غلو میکند در آلمحمد و تجاوز از اندازه میکند .برای این
معنی و اثبات این معنی و رفع این خیالی که از روی نادانی است عرض
میکنم کلیهای که آن را بدانید .هرکس محمدبنعبداهلل صلی اهلل علیه و آله
را از مقام بندگی و عبودیت برساند به مقام ربوبیت خدا و برساند به ذات
خدا ،چنین کسی غالی است و کافر است ،علیه لعنه اهلل والمالئکه والناس
اجمعین .و هرکس بگوید که محمد عبد مخلوق و رق مرزوق الیملک لنفسه
نفعا و ال ضرا و ال موتا و ال حیوه و ال نشورا ،آن است برادر مومن ما و این
است دین ما و بر این دین میمیریم .فارسی این ،این شد که پیغمبر بندهای
است مخلوق و رقی است مرزوق ،زرخریدی است روزیخوار نه مالک نفع
خود است نه مالک ضرر خود است ،نه مالک موت خود است نه مالک
حیات خود است؛ این است دین ما .و هرکس علیبنابیطالب و
یازدهفرزندش را به مقام محمد برساند و نبوت برای آنها اثبات کند ،غالی
است در دین خدا و علیه لعنه اهلل والمالئکه والناس اجمعین .و منی که غالی
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بدانم هرکس که علی را مساوی با محمد بداند ،چگونه راضی میشوم علی
را مساوی با عرصه ربوبیت کنم؟! پس هرکس علیبنابیطالب را برساند به
مقام نبوت ختمیمآب ،علیه لعنه اهلل والمالئکه والناس اجمعین غالی است.
بلکه علی میگوید انا عبد من عبید محمد من بندهای هستم از بندگان محمد.
واهلل که علی عبدی است از عبید محمد ،عبد طاعت است ،ملتفت باشید
عبد خلقت نمیگویم .بنده طاعت است برای محمد ،خائف است و لرزان
است از محمد ،محمد را وسیله و واسطه خود میداند در میان خود و خدای
خود و تقرب به خدا میجوید به محبت محمد .چگونه من علی را به رتبه
خدایی میرسانم؟! و همچنین هرکس شیعیان علی و علما را برساند به رتبه
آلمحمد علیهم السالم و صفات خاصه امامت را برای ایشان اثبات کند،
غالی است در دین خدا و علیه لعنه اهلل والمالئکه والناس اجمعین .بلکه
شیعیان بنده طاعتند از برای آلمحمد علیهم السالم و تقرب میجویند به خدا
به برکت والیت آلمحمد علیهم السالم پس چه خواسته است جهال را که
متعرض میشوند بر علم علما و ندانسته و نفهمیده بحث کنند بر علما و انکار
کنند؟ کسی که ندانسته فرق میان خدا و صفات خدا را ،او را چه بر این
داشته که بگوید تو غلو کردی و اینکه گفتی در حق امیرالمومنین غلو است
و تجاوز است؟ نه واهلل ،غلو نیست و تجاوز نیست بلکه مطلب عظیم است.
امام علیه السالم وقتی میآید از جیب مبارک کاغذی بیرون میآورد به مهر
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رسول خدا و میگوید به این و این با من بیعت کنید .فرار میکنند اصحاب
او از دور او و میگویند تو امام ما نیستی و چون عالم را طی میکنند و امامی
نمیبینند ،برمیگردند میآیند خاضع میشوند و تمکین میکنند .مقصود این
است که مقامات و فضایل آلمحمد علیهم السالم چنین است .میفرماید ان
امرنا صعب مستصعب الیحتمله اال نبی مرسل او ملک مقرب او مومن
امتحناهلل قلبه لالیمان امر ما سخت است و سختی او را همهکس شناختهاند
و دانستهاند .متحمل فضایل ما نمیشود مگر مومن ممتحن یا مگر پیغمبر
مرسل یا ملک مقرب .اگر ملک مقرب نباشد متحمل نمیشود ،اگر نبی
مرسل نباشد متحمل نمیشود ،اگر مومن ممتحن نباشد متحمل نمیشود.
اینطور است فضایل ایشان .پس واهلل نمیگویم چیزی مگر اثبات عبودیت
علیبنابیطالب را برای خدا ،ولکن مردم نمیدانند مقام عبودیت و اندازه
عبودیت را .عبد آن است که خود را ننماید ،کل کمال عبد در آن است که
خود را ننماید و سرتاپا موالی خود را بنماید .اگر خودنمایی کرد ،ادعای
استقالل از برای موالی خود نکرده است ،اثبات هستی و غنی از برای خود
کرده .عبد حقیقی آن است که خود را گم کند ،موالی خود را بنماید .خود
را پنهان کند ،موالی خود را آشکار کند .عبد آن است که خودستایی نکند،
جز ستایش موال چیزی نگوید ،به هوای غیر موال حرکت نکند .باید ذات او
برای موال باشد ،عقل او برای موال باشد ،روح او برای موال باشد ،نفس او
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برای موال باشد ،قلب او برای موال باشد ،چشم او برای موال باشد ،گوش او
برای موال باشد ،دست او و پای او و جمیع اعضا و جوارح او برای موال باشد
و برای خود نباشد .چون چنین شد ،چشم بینای موال میشود و چون چنین
شد ،گوش شنوای موال میشود ،دست توانای موال میشود ،رخساره هویدای
موال میشود ،زبان گویای موال میشود .مقام بندگی را مردم نشناختهاند و
کسی که بندگی علی را ذکر میکند میگویند غلو کردهای ،علیاللهی
شدهای .لعنت همین علی و یازدهفرزندش بر علیاللهی و لعنت همین علی و
یازده فرزندش بر کسی که غلو کند در علیبنابیطالب .علی فرمود :هلک
فی اثنان محب غال و مبغض قال دونفر درباره من هالک شدند و به جهنم
میروند :یکی دوستی که غلو کند و از راه دوستی خود ،کار را به غلو برساند
و یکی دیگر آن که از شدت دشمنی ،کار را به عداوت و انکار فضل من
برساند و عداوت مرا پیشه خود کند ،این دونفر درباره من هالک شدند .شما
این را بدانید که جمیع این نامربوطها را این جهال میگویند .عالم نمیآید
حرف خالف ضرورت اسالم بزند ،عالم نمیآید خالف کتاب خدا را بگوید،
نمیآید خالف سنت رسول بگوید و آن مطلبی که بر جهال پوشیده نیست بر
علما پوشیده نیست ،نمیآید آدم عاقل بر منبر مسلمین در مسجد مسلمین در
مأل عام خالف ضرورت اسالم و مسلمین بگوید .بر همچو عالمی لعنت خدا
و رسول و مالئکه و جن و انس و جمیع ماخلقاهلل .هیچکس نمیآید بر سر
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منبر حرف خالف ضرورت اسالم و مسلمین بگوید ،مذهبهای باطل را هم
نمیشود همچو جایی گفت به اینطور عالنیه ،هرگز همچو چیزی نمیشود.
به سر مناره اشتر بشد و فغان برآورد
که شدم نهان من اینجا مکنیدم آشکارا

اگر اینها حق نبود ،سیسال من نمیتوانستم به اینطور در جمیع بالد عالنیه
و آشکارا بگویم و اگر الی االن یک کلمه نکتهای میتوانستند بگیرند،
میگرفتند و کوتاهی نمیکردند .نتوانستهاند نکتهای بگیرند مگر به افترا و
بهتان و تهمت .مثال میگویند فالنکس قدح علما میکند ،لعنت خدا و
رسول و جن و مالئکه و لعنت جمیع ماخلقاهلل بر آن کسی که قدح در علما
میکند .قدح کدام عالم را کردهایم؟! اگر علما نبودند این اخبار را که به ما
میرساند؟ آخر چرا دست از جان من برنمیدارید؟ سر هم برای هرکس
نشنیده میگویند فالنکس قدح در علما میکند .لعنت خدا بر کسی که قدح
در علما میکند ،چه علمای مرده و چه علمای زنده .چرا اذیت میکنند؟ هی
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میگویند فالنی غلو کرده در حق علی .لعنت خدا و رسول و مالئکه و جمیع
ماخلقاهلل بر آن کسی که غلو در دین خدا بکند .چیزی را که من نگفتهام
چرا اذیت من بیچاره میکنید؟ دست از جانم برنمیدارید .صدهزارمرتبه
گفتهام اینها را مکرر گفتهاند فالنی معاد جسمانی را قبول ندارد .لعنت خدا
و رسول و مالئکه و جمیع امتها و کل ماخلقاهلل بر آن کسی که معاد جسمانی
را اقرار ندارد .میگویند فالنی به معراج جسمانی قائل نیست ،باز لعنت خدا
و رسول و مالئکه و جمیع امتها و کل ماخلقاهلل بر آن کسی که انکار کند
معراج را ،یا بگوید جسمانی نیست .چهکار بکند انسان؟ هرچه هم میگویم
معالجه نمیشود ،راه تهمت را که نبستهاند مثل کسی که سر شب تا صبح را
نماز کند و دعا بخواند ،حاال بیایند به او تهمت بزنند و بگویند زناکرد .این
هم هرچه قسم بخورد ،بگویند دروغ میگویی .این بیچاره چه بکند ،تکلیف
او چه چیز است؟ حاال کار من به اینجا رسیده است ،هرچه هم فریاد میکنم
کسی نمیپذیرد .من تا حال بحول و قوه خدا ،به برکت آلمحمد علیهم
السالم قریب سیصدجلد کتاب تصنیف کردهام و نوشتهام ،یک ورق در آنها
آیا پیدا میشود که این مزخرفات و این تهمتها که میگویند توش پیدا شود؟
در یکسطر از کتابهای من ،در یکورق ،در یکگوشهای اگر چیزی پیدا
کرده بودند به همهکس نشان داده بودند .واال همچو خود به خود به محضی
که دونفر بگویند ما از او شنیدهایم همچو نامربوطی را ،فیالفور از او قبول
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کنند .خود به خود بنای غیبت را بگذارند ،آخر چرا؟ خدا مروت بدهد .امیدم
آنکه اینها همه کفاره گناهانم باشد .عمر دختر خواست از علیبنابیطالب
حضرت به او ندادند .پیغام داد به حضرت که اگر دادی دادی ،اگر ندادی در
مأل عام دوشاهد میگذرانم که علی دزدی کرده است .حضرت دیدند کار
به اینجا کشیده است و بنای شمشیرکشیدن هم که نیست و حاال وقتی است
که عمر باید خلیفه باشد .آنها هم که شاهد میگذرانند و حکم هم میکنند،
بنای معجزه هم که نیست ،به او دادند .حاال همچنین شده کار ما ،میگویند
فالنکس مذهبش این است .چطور مذهبش این است؟ سیسال است فریاد
میکنم بر منبر مسلمین در جمیع بالد که بیزارم از هرچه خالف ضرورت
اسالم است .به چه قاعده باید قبول نکرد؟ اگر شخصی بیاید که هفتادسال
مجوسی بوده ،در مأل مسلمین بگوید اشهد ان الاله االاهلل اشهد ان محمدا
رسولاهلل صلی اهلل علیه و آله میگویند تو پاکی االن تو مسلمی .کسی که
سیسال باالی منبر لعنت کند بر آن کسی که خالف ضرورت مسلمین
بگوید ،چرا مسلمان نباشد؟ دست از جان او نباید برداشت ،اذیت ،افترا،
تهمت ،همه بر او روا باشد؟ باری ،نمیدانم .برویم بر سر مطلب ،کالم
محبوب بهتر است.
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پس آلمحمدند صلواتاهللعلیهم صفاتاهلل فمن شاء فلیومن و من شاء
فلیکفر؛ آلمحمدند اسماءاهلل ،در زیارت ششم است السالم علی اسماهلل
الرضی و میفرماید نحن واهلل االسماءالحسنی التی امرکم اهلل انتدعوه بها باز
فرمودند اسم به معنی صفت است .ایشانند صفاتاهلل و در زیارتها و دعاها
بینهایت دیدهای و شنیدهای که ایشانند دست خدا و چشم خدا و گوش خدا
و زبان خدا و خازن علم خدا و معدن وحی خدا .زیارت جامعه را بگیر ببین
هر کلمهاش فضلی است از فضائل آن بزرگواران صلواتاهللعلیهم و چون
ایشانند اسماءاهلل و صفاتاهلل ،ایشانند پیدایی خدا ،ایشانند هویدایی خدا.
چنانکه کسی پشت دیوار که هست و تو او را نمیبینی ،لکن جمال او در
آئینه افتاده و آنچه در آئینه است پیدایی آنکس است نه خود آنکس .آنچه در
آئینه است عکس آنکس است نه ذات آنکس ،فعل آنکس است نه حقیقت
آنکس .حقیقت او ناپیدا است ،از ادراک بیرون است ،لکن جمال او در آئینه
پیداست ،عکس او در آئینه هویدا است .چنینند آلمحمد علیهم السالم
ایشانند پیدایی خدا و جمال هویدای خدا .این را نه من میگویم ،خودشان
فرمودهاند اما المعانی فنحن معانیه و ظاهره فیکم ماییم پیدایی خدا در میان
شما ،ماییم ظاهر خدا و جلوه خدا در میان شما .پس ایشان چون پیدایی خدا
شدند و هویدایی خدا شدند و صفت خدا شدند و نور خدا شدند ،الجرم
معرفت ایشان است معرفت خدای عزوجل .همچنین انکار ایشان انکار
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خدای عزوجل است ،هرکس نمیخواهد برود بشوید تحفه الزائر
مرحوممجلسی را .در زیارت جامعه کوچک است میفرماید السالم علی
الذین من عرفهم فقد عرف اهلل و من جهلهم فقد جهلاهلل و من تخلی عنهم
فقد تخلی عناهلل سالم بر آنانی که هرکس ایشان را شناخت خدا را شناخته،
هرکس به ایشان جاهل شد به خدا جاهل شده ،هرکس ایشان را واگذارد
خدا را واگذارده .عوامی که عربی نمیدانند خیال نکنند که فالنی زیارت را
کج معنی میکند و معنی زیارت این نیست ،در مجلس دویستنفر عربیفهم
نشستهاند .پس میگوید سالم بر آنانی که معرفت ایشان معرفت خداست،
پس معرفت ایشان معرفت خدای عزوجل است .و فرمود علیبنابیطالب
صلواتاهلل و سالمهعلیه یا سلمان و یا جندب ان معرفتی بالنورانیه هی معرفه
اهلل عزوجل و معرفه اهلل عزوجل معرفتی ای سلمان و ای اباذر! معرفت من به
نورانیت ،معرفت خدای عزوجل است و معرفت خدای عزوجل معرفت من
است .آیا میخواهی کشف بکنم برای تو این مطلب را تا واضح شود؟ اگر
رنگ زید به سخندرآید ،اگر اندام زید به سخندرآید ،بگوید معرفت من
معرفت زید است ،انکار من انکار زید است ،هرکس مرا شناخت زید را
شناخته ،هرکس مرا نشناخت زید را نشناخته ،آیا دروغ گفته؟ نه واهلل دروغ
نگفته .هرکس زید را شناخته به رنگش شناخته ،به شکلش شناخته ،به
اندامش شناخته ،به هویدائیش شناخته .هرگاه کسی اینها را نشناخته ،زید را
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نشناخته .پس هویدایی خدا و ظاهر خدا به سخندرآمده و دارد میگوید
معرفت من به نورانیت ،معرفت خدای عزوجل است ،هرکس مرا نشناخته
خدا را نشناخته .پس هرگاه این را دانستی بدان که هرکس آلمحمد را
نشناخته ،خدا را نشناخته .عبادت نمیکند و نمیگوید مگر الفاظی مبهم.
گمان مکنید یهود ال اله اال اهلل میگویند و نشناختهاند آلمحمد علیهم السالم
را ،و گمان مکنید نصاری ال اله اال اهلل میگویند و نشناختهاند آلمحمد را،
و گمان مکنید سنیان ال اله اال اهلل میگویند و نشناختهاند آلمحمد را .شاهد
میخواهی ،در حدیث میفرماید من قال ال اله اال اهلل وجبت له الجنه هرکس
بگوید ال اله اال اهلل بهشت بر او واجب میشود .بگو ببینم آیا یهودیها بهشت
براشان واجب است یا واجب نیست؟ اگر نیست پس ال اله اال اهلل نگفتهاند.
آیا نصاری بهشت براشان واجب است یا واجب نیست؟ اگر نیست پس ال اله
اال اهلل نگفتهاند .آیا سنیان ال اله اال اهلل گفتهاند؟ نه واهلل ،بهشت برای هیچیک
واجب نیست .هرکس مشهد مشرف شده زیارت حضرت امامرضا را خوانده
که میفرماید و حروف ال اله اال اهلل فی الرقوم المسطرات سالم بر آن
دوازدهامامی که ایشانند دوازدهحرف ال اله اال اهلل .آیا هیچ میدانی که ال اله
اال اهلل دوازدهحرف است؟ آیا هیچ میدانی محمد رسولاهلل دوازدهحرف
است؟ هرکس ایشان را نشناخت ،نه محمد رسولاهلل گفته نه علی ولیاهلل
گفته .همچنین اوالی موالیهم دوازدهحرف است ،پس هرکس مواالت
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آلمحمد علیهم السالم را تحصیل کرد ،او ال اله اال اهلل گفته .آیا نشنیدهای
حضرت امامرضا وقتی آمدند به سناباد مردم همه جمع شده بودند .حضرت
سوار شده بود ،در هودج نشسته بود .گویا دوازدههزار قلمدان آن روز کشیده
شد ،این مردمی که جمع شده بودند حضرت را قسم دادند که یک حدیثی
از آباء خود برای ما روایت کن تا ما از دهان مبارک تو بشنویم .همه قلمدانها
را درآوردند و مستعد بودند که بفرماید .حضرت روایت فرمودند حدیثی از
پدرش که او روایت کرده بود از پدرش و او از پدرش تا از
حضرتامیرالمومنین و او از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و او از جبرئیل
روایت کرده که خدا فرموده ال اله اال اهلل حصنی و من دخل حصنی امن من
عذابی .ال اله اال اهلل حصار من است ،هرکس داخل حصار من شد از عذاب
من ایمن است .اینرا فرمودند و یکقدم ،دوقدم رفتند آنوقت سر مبارک را
از هودج بیرون آوردند و فرمودند ولکن بشروطها و انا من شروطها این حرف
راست است و درست است ولکن شرط و شروطی دارد و منم از شروط ال
اله اال اهلل .پس هرکس ایشان را نشناخت اهل ال اله اال اهلل نیست ابدا .پس
معرفت خدا معرفت امامزمان است صلواتاهلل و سالمهعلیه که اوست
هویدایی خدا در عالم ،اوست قائممقام خدا .هرکس او را شناخت ،اول
عباده اهلل معرفته را بعمل آورده و هرکس او را نشناخت اول عباده اهلل که
معرفت معبود است ندارد و چون معرفت معبود ندارد عبادت که را بکند؟
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پس عبادت نکرده .پس به قول مطلق ،به قول مختصر ،هرکس معرفت
آلمحمد علیهم السالم را دارد ،عبد است و عابد اگرچه به فرایض اقتصار
کند و هرکس معرفت آلمحمد علیهم السالم را ندارد ،نه عبد است نه عابد
اگرچه به جمیع سنن عمل کند.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه بیستوهشتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
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خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در تفسیر این آیه شریفه سخن در معنی عبادت بود و عرض کردم که عبادت،
امتثال فرمان معبود است ،فرمانبرداری معبود است .فرمان او را .اگر بعمل
آوردی ،به رسم بندگان عمل کردی ،و بندگی آن است که به رسم بندگان
عمل بکنی .و عرض کردم امتثال فرمان نمیتوان کرد مگر فرمانده را
بشناسی .اگر ندانی فرمانده تو کیست و بهاین واسطه کافر به موالی خود
شده باشی ،یا مشرک .پس اول باید فرمانده را شناخت که کیست .و عرض
کردم فرمانده و معبود ما شک در این نیست که خداوند عالم است جلشأنه،
در این شکی و شبههای نیست ولکن در این هم شک و شبهه نیست که
خدای ما به ادراک خالیق درنمیآید و صدایی از خدا برنمیآید و کسی
صدایی از خدا نمیشنود .پس امر و نهی خدا را کسی نمیدانند بجز آنکسی
که خداوند عالم او را برگزیده از برای القاء امر و نهی به سوی او ،و او کسی
است که از خدا میتواند تلقی کند و بشنود امر و نهی خداوند عالم را
جلشأنه .آنکس مطلع میشود بر امر و نهی خدا و غیر او بر امر و نهی خدا
کسی دیگر اطالع پیدا نمیکند .اگر کسی اطالع به امر و نهی خدا پیدا
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میکرد ،اگر مردم دیگر اطالع پیدا میکردند ،هرآینه جمیع مردم پیغمبر
بودند و میبینی که نیستند .از نطفه خلق میشوند و بعد از آنی هم که متولد
میشوند جاهل و جاهالنه نمو میکنند و زیست میکنند و محتاج به تعلیم
دیگرانند .پس این خلق نمیتوانستند از خدا بشنوند امری و نهیی مگر آن
کسی را که خداوند عالم برگزیده.
اینجا اشکالی است و باید متوجه شد به تمام دل خود تا اینکه رفع آن اشکال
بشود و معرفت شماها زیاد بشود .پس برای رفع آن اشکال مقدمهای برای
شما عرض میکنم و اصناف بیان را از برای شما واضح میکنم.
یکی از اقسام بیان این است که به زبان برای شما بگویم رنگ زید سفید
است .اینرا من میگویم و تو یکچیزی میشنوی و از اینلفظ یک تصوری
میکنی ،دیگر یا مخالف واقع است یا موافق واقع است .قد او کوتاه است،
این را میشنوی ،اندازه کوتاهی او را خیالی میکنی .برای تو بگویم زید
چهارشانه است ،اندازه کلفتی او را خیالی میکنی .ریش او بلند است ،خیالی
میکنی .چشم او درشت است ،عمامه او اینطور است ،خیالی میکنی .این
بیانها را میشنوی و از این بیانها تصوری میکنی ،دیگر یا موافق واقع میافتد
یا مخالف واقع میافتد .مثال من برای شما اصفهان را تعریف میکنم که
چنین و چنان است و شما تصورها میکنید .وقتی میروید اصفهان میبینید
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تفاوت کلی داشت با آنچه خیال کرده بودید .همه امور دنیا شنیدنش اعظم
است از دیدن آن ،مگر امر آخرت و اشخاص اخروی که آنها دیدنشان اعظم
است از شنیدنشان واال دنیا و اهل دنیا شنیدنشان اعظم است از دیدنشان.
باری ،یکجوره بیان این شد که من یک چیزی میگویم و شما یک چیزی
میشنوید و یک خیالی هم میکنید؛ این یکجوره بیان است برای شناساندن
زید.
و یک جوره بیان این است که من شکل زید را میکشم و عکس او را
برمیدارم ،شکل زید را میآورم نشان تو میدهم .این یککلمه مختصر است
برای تو بیان کردهام لکن جمیع آن یک کتاب حرف را به این یک کلمه
مختصر میخوانی .یک کلمه حرف زدم و آن یک کلمه این بود که به تو
دادم عکس زید را و به آن برای تو بیان کردم جمیع آنچه را که در دوروز یا
سهروز یا تا چندروز گفته بودم از زید برای تو .به محضی که این عکس را
میبینی ،کلفتی او را ،باریکی او را ،قد او را ،شکل او را ،سیاهی او را،
سفیدی او را ،اندام او را ،جمیعا را به یکنظر میبینی و موافقتر با واقع
میفهمی در این هنگام و بهتر میشناسی زید را در این هنگام .و این معرفت
اعظم میشود برای تو از آن معرفتی که به زبان بیان کردم؛ و این حد وسط
است.
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و یک قسم دیگر از بیان هست و البته شنیدهاید شما که ائمه طاهرین
صلواتاهلل علیهم میتوانستند این اجسام را قلب کنند .مثال بر کسی که خشم
میفرمودند و مستحق بود میفرمودند اخسأ یعنی چخ ،دور شو ای سگ؛
فیالفور سگ میشد و چهارپا پیدا میکرد و دم درمیآورد و مو درمیآورد
مثل سگ و راه میرفت .مثل آن اعرابی که خدمت حضرت خالف قاعدهای
کرد ،فرمودند میخواهی سگ بشوی و بروی سر چادرت و تو را بزنند و
راهت ندهند؟ آن اعرابی از روی جهالت گفت بلی ،میخواهم .او را سگ
کردند و چهار دست و پا و مو درآورد و درست سگی شد .رفت سر چادر
خودش ،عیال او او را راه ندادند ،درش کردند .آمد با نهایت عجز و البه و
تضرع در همان عالم سگی خدمت حضرت التماس کرد ،دومرتبه او را به
صورت اول او برگردانیدند .البته شنیدهاید که در امم سابقه چگونه مسخ
میشدند ،بعضی خنزیر میشدند ،بعضی به شکل میمون میشدند .فیل داخل
مسوخات است ،زنبور داخل مسوخات است ،خرگوش داخل مسوخات
است ،اینها همه انسان بودهاند .همچنین سگ داخل مسوخات است ،و به
این شکل شدهاند؛ نه اینکه این سگ انسان بوده .معنی مسخ را بفهم .در آن
امت آن کسی که عصیان کرد ،او را به صورت سگ کردند و سه روز در
دنیا بود و مرد و این سگهای دیگر بر هیأت آنها و بر شکل آنهایند .و
همچنین سایر مسوخات بر شکل آن مسوخاتند و از این جهت که بر شکل
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اعداءاللهند این مذمت بر اینها وارد آمده .از سگ باید اجتناب کرد از
آنجهت که بر شکل اعداءاهلل است و از این جهت اینها را به اینصورت
کردهاند تا عظیم شود امر غضب خدا و امر مسخ خدا .بترسد چشمهای مردم
از نافرمانی خدا.
باری ،سخن در این است که مسخ شدهاند پیشتر در امتهای سلف و ائمه ما
مسخ میکردند .پس میشود که در ملک خدا منقلب کنند کسی را .حاال
یکدفعه فرض کن نبیی بیاید بخواهد زید را به تو بشناساند .به تو بگوید کن
زیدا ،و همان آن تو زید بشوی؛ ممکن است .مثل اینکه حضرتسجاد نشسته
بودند و حضرتباقر ایستاده بودند ،به جابر فرمودند من کیستم؟ او کی؟
عرض کرد شما حضرتسجاد و ایشان حضرتباقر .فرمودند درست نگاه
کن ،نگاه کرد دید منقلب شد ،حضرتسجاد حضرتباقر شد و حضرتباقر
حضرتسجاد شد .نگاه کرد دومرتبه دید باز منقلب شد و حضرتباقر
حضرتسجاد شد و حضرتسجاد حضرتباقر شد .پس ممکن است که
کسی را به شکل کسی کنند .حاال اگر بخواهد آن نبی صاحباعجاز تو را
به شکل زید کند ،میگوید کن زیدا ،تو زید بشو ،تو منقلب میشوی و به
شکل زید میشوی .ببین این بیان چه بیان عظیم است! حاال که زید شدی،
به جمیع ضمایر خاطر زید مطلع میشوی ،بر جمیع نیتهای زید مطلع
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میشوی به جهت آنکه خودت زید شدی .دیگر چه میخواهی؟ مطلع و آگاه
شدی بر جمیع احوال زید .به همین یکحرف و به همین یککلمه تو را زید
کردند .پس زید را به تو شناسانیدند به اینطور که تو را چنین کردند که تو
خودت مطلع و آگاه شدی بر جمیع احوال زید .ببین این بیان اعظم است یا
آن بیان که شکل زید را به تو نشان بدهند؟ یا آن بیان که به بیان حروف و
کلمات ،زید را برای تو تعریف کنند؟ پستترین بیانها بیان حروف و کلمات
است ،اعظم بیانها آن است که تو را به شکل آن مطلب کنند تا آنکه ظاهر و
باطن آن مطلب را بفهمی.
پس بعد از آنی که این مقدمه را فهمیدی عرض میکنم خداوند عالم جلشأنه
برای پیغمبر خود میخواهد خود را بشناساند ،برای او رضا و غضب خود را
بیان کند ،امر و نهی خود را برای پیغمبر بیان کند و میخواهد انوار خود را
به پیغمبر خود بشناساند ،میخواهد اسماء و صفات خود را به پیغمبر خود
بشناساند .اما ذات خود را که محال است بشناساند ،ذات خدا شناختنی
نیست ،شناسانیدن ذات معقول نیست ،ذات شناخته نمیشود ،آن را بگذار
کناری .لکن اسماء خود را میخواهد به پیغمبر خود بشناساند ،صفات خود
را میخواهد به پیغمبر خود بشناساند ،اسما و صفات و انوار خود را و عظمت
و جالل کبریای خود را و کماالت و مقامات خود را میخواهد به پیغمبر
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بشناساند .بگو ببینم چگونه بشناساند؟ نشان من بده .هر کاری را وقتی که
بنای فحص گذاردی ،اطراف مسأله را خوب برخوردی ،ریزه ریزه او را که
نگاه کردی ،میفهمی .خدا عقلی به تو داده که تو بتوانی حق را از باطل تمیز
بدهی .اما رویهمرفته و مجمل که نگاه میکنی ،نفهمیده میماند .مثل
اینکه طومار حساب را رویهمرفته بخواهی نگاه کنی ،نمیشود و
نمیفهمی .اما قلم به قلم ،یکی یکی که نگاه کردی و برخوردی و جمع
زدی ،یکدفعه میبینی جمیع این طومار حساب کرده شد .حاال خداوند
میخواهد به پیغمبر خود صفات خود را ،افعال خود را ،انوار خود را،
کماالت خود را ،عظمت و جالل کبریای خود را ،رضای خود را ،غضب
خود را ،مشیت خود را ،اراده خود را ،قضا و قدر خود را بشناساند .بگو
ببینم بشناساند یا نشناساند؟ اگر نشناساند که پیغمبر اینها را نمیداند و وقتی
ندانست سایر خلق هم نمیدانند .وقتی هیچکس ندانست ،خلقت خلق عبث
میشود ،خلق را برای آن فایدهای که خلق کرده بودند نمیرسند .پس باید
خدا یاد پیغمبر بدهد .حاال یاد پیغمبر که میدهد ،چطور باید برای او بیان
کند؟ آیا میگویی از ذات خدا صدایی مثل صدای توپ یا صدای دیگری از
توی ذات خدا باید بیرون بیاید ،به گوش پیغمبر بخورد که من همچنینام؟
من قدیرم ،من علیمم؟ همچو چیزی که محال است و معقول نیست که از
ذات خدا صدایی بیرون آید .چطور بیرون آید؟ دو تا پهلوی خدا بهممیخورد،
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صدا میکند طرق طرق و میآید به گوش پیغمبر میخورد ،نعوذباهلل؟ حاشا!
معقول نیست همچو چیزی .صدا غیر خداست و غیر خدا در ذات خدا معقول
نیست .پس صدا باید خلق خدا باشد ،حاال که خلق خدا شد آیا مابین خدا و
پیغمبر مسافتی است که صدای خدا باید آن مسافت را طی کند تا به پیغمبر
برسد؟ حاشا! خدا در قرآن میفرماید نحن اقرب الیه من حبل الورید ما به
انسان نزدیکتریم از رگ گردن او به او .و همچنین خداوند به همهچیز از
خود آن چیز به آن چیز نزدیکتر است ،و اولی است به هر چیزی از خود آن
چیز به آن چیز .در دعاست که خدایا تو موجودتری در مکان هر چیزی از
خود آن چیز .وقتی خدا در مکان تو از تو موجودتر باشد ،دیگر نزدیکتر از
او به تو چه چیز خواهد بود؟ پس میان خدا و پیغمبر فاصله و مسافتی نیست
که صدای خدا از آن مسافت بیاید به پیغمبر برسد که من علیمم ،من قدیرم.
حاشا و کال! از این گذشته ،آیا این صدا برتر از پیغمبر است یا پستتر از
پیغمبر است یا خود پیغمبر است؟ برتر از پیغمبر که به اجماع شیعه و سنی
چیزی نیست الیسبقه سابق و الیفوقه فائق و الیلحقه الحق پس چیزی بر
پیغمبر مقدم نیست و صدایی میان خدا و پیغمبر معقول نیست فاصله باشد و
مقدم باشد بر پیغمبر صدای خدا و وحی خدا پستتر هم که معقول نیست
باشد .آیا پیغمبر از آثار خود و از پستتر از خود رضا و غضب خدا را بشنود؟
معنی ندارد .پس این وحی باید در قلب خود پیغمبر باشد و از قلب خود پیغمبر
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بیرون آید .و این بیان در وجود خود پیغمبر باید شده باشد ،واال باالتر از
پیغمبر جایی نیست ،مکانی نیست .مکان ،خلقی است .خلقی باالتر از پیغمبر
چه میکند؟ باالتر از پیغمبر مکانی نیست ،باالتر از پیغمبر زمانی نیست .آنچه
هست در ملک خدا زیرپای پیغمبر است ،اوست اول ماخلقاهلل .پس وقتی
چیزی سابق بر پیغمبر نیست و آنچه وحی شده به آن بزرگوار از ذات خود
آن بزرگوار بیرون آمده و از فواره قلب آن بزرگوار جوشیده ،از زبان مبارکش
بیرون آمده .اگر بگویی که اگر از زبان پیغمبر آمده ،چطور وحی خدا به او
کرده؟ میگویم پیغمبر را نشناختهای ،نمیدانی که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله
امر خداست ،وحی خداست ،جلوه خداست ،جالل خداست ،انوار خداست،
اسماء و صفات خداست .خود پیغمبر وحی خداست ،جمیع وحی از دل
پیغمبر بیرون آمده .ولکن کیفیت بیرون آمدن از دل پیغمبر را میخواهم
عرض کنم برای شما .مثلی عرض کنم ،شکی در این نیست که آتش از
دیدههای خالیق بیرون است و هیچ چشمی آتش را نمیبیند .و اینکه جهال
خیال میکنند که ذغالهای افروخته آتش است ،اینها آتش نیست .اینها
چوبهای سوخته است ،آتش در وجود آنها درگرفته ،چوب است ،آتش
نیست .نمیبینی آتش از تنش بیرون میرود و ذغال سردی میماند؟ پس این
اخگرهای سوخته قرمزی که هست ،آتش نیست بلکه آتش در تن این چوبها
مانند جان است در تن .چون آتش از تن اینها بیرون رفت ،آن چوب سیاه
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سوخته باقی میماند .آتش آن است که باالی منقل و باالی تنور که دست
میگیری ،دست را میسوزاند .آتش به چشم تو درنمیآید و سوزندگی او در
المسه تو اثر میکند .غرض آتش از چشم پنهان است و آن آتش پنهانی در این
روغن غلیظ جسمانی عمل میکند و روغن را دود میکند و آن آتش غلبه
میکند و دود را چون سرخ میکند شعله میشود .دود مثل ذغال است ،ذغال
که قرمز شد اینطور میشود ،دود که قرمز شد اینطور میشود .ذغال چون
صلب است وقتی آتش در او درگرفت ،باز سخت است و صلب ولکن دود
رقیق و نازک است ،آتش در او که درگرفت شعله میشود .پس این شعله
چراغ که میبینی دودی است که آتش در وجود این دود درگرفته و از باطن
این دود ،آن آتش در این دود جلوه کرده و این دود را به ضیاء و تأللو
درآورده .پس این دودی که تو میبینی که االن آتش در او درگرفته ،همین
دود ،پیدایی آتش پنهانی است .چون این دود در آتش پنهانی خود را فانی و
مضمحل کرد ،لب از ثنای خود بست به ثنای او زبان گشود ،از خود گذشت
و به آتش رسید ،خود را پنهان کرد آتش را آشکار کرد ،از طبع خود گذشت
دست برداشت و به طبع آتش حرکت کرد ،سر تا پا مطیع فرمان آتش شد،
آتش پنهانی هم تاج افتخار بر سر او گذارد و نام نامی خود را به این شعله داد
و او را آتش ظاهر کرد .و این شعله در میان جمع ایستاد و به زبان فصیح
گفت من دودی هستم مثل شما ،فرق میان من و شما این است که من خود
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را در آتش فانی کردهام و آتش بقای خود را به من انعام فرموده ،اینک منم
آتش سوزان ظاهر ،منم آتش پیدا و پیدایی آتش .آنچه بر شما در و دیوار است
از ضیاء ،ظاهر من است ،تجلی من است .آنچه که حرارت است در اینجا،
همه از تابش من است .منم تجلی آتش پنهانی ،هرکس از شما رو به من کرد
رو به آتش پنهانی کرده ،هرکس از شما پشت به من کرد پشت به آتش پنهانی
کرده .ولی ای در و دیوار ،مشرک به آتش پنهانی مشوید و منی که دود تیره
سیاهم ،مرا مساوی با آتش پنهانی مکنید زیرا که منم بندهای از آتش پنهانی.
نه مالک سوزانیم ،نه مالک افروزانیم ،منم همان دود تیره سیاه ولکن چون
از خودی خود درگذشتم و بر خود او را ایثار کردم ،رضای خود را گذاشتم
رضای او را برداشتم ،او به من انعام کرد جمال خود را ،او به من انعام کرد
جالل خود را ،او به من انعام کرد سوزانی و افروزانی خود را .اینک منم
خلیفه او در میان شما ،حکم میکنم در میان شما به حکم آتش پنهانی ،بیان
میکنم برای شما صفات آتش را به بیانی که جمیع اصناف میشناسند .اگر
هندی در مجلس باشد ،عرب باشد ،عجم باشد ،ترک باشد ،جمیع صاحبان
زبانهایی که هستند در مجلس باشند و این چراغ را بیفروزند در میان جمع،
این چراغ یککلمه حرف میزند که ترک به ترکی میفهمد ،عرب به عربی
میفهمد ،هند به هندی میفهمد ،فارس به فارسی میفهمد .چه میگوید؟
میگوید آتش سوزان است ،آتش فروزان است ،آتش چنین و چنان است.
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یکحرف میگوید و جمیع اصناف صاحبان لغات آن بیان را میفهمند .پس
اگر این مثل حکیمانه را که از این مثل واضحتر مشکل است ،بلکه نمیشود
دانستی ،خواهی دانست که وجود پاک پیغمبر صلی اهلل علیه و آله در نزد
خدا چون است .خدا برای قابلیت پیغمبر مثل آورده به روغن ،فرموده یکاد
زیتها یضیء ولو لمتمسسه نار نزدیک است روغن قابلیت پیغمبر درخشان
شود پیش از آنکه اسماء و صفات من در او درگرفته باشد .و خدا پیغمبر
خود را به چراغ تشبیه کرده ،فرموده مثل نوره کمشکوه فیها مصباح
همچنین انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اهلل باذنه و سراجا
منیرا پیغمبر را چراغ عالمافروز عرصه امکان نامیده ،و پیغمبر را مصباح
نامیده ،قابلیت پیغمبر خود را در کتاب خود روغن نامیده .پس روغن قابلیت
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله در نزد خداوند حاضر بوده و هست و آتش اسماء
خدا و صفات خدا و کماالت خدا به آن روغن تابید ،تا آن روغن را مکلس
کرد و آن قابلیت را از خود بیخود کرد و صعود داد و ترقی داد او را به سوی
دار قرب خود .پس دودی شد در آن مقام که به آتش درگرفت ،آتش انوار
خدا ،آتش قدرت خدا ،آتش عظمت خدا ،آتش علم خدا و حیات خدا و
والیت و سلطنت خدا در او درگرفت .آتش اسماء خدا ،آتش صفات خدا در
او درگرفت .آتش اراده خدا ،آتش قدر خدا ،آتش قضای خدا ،آتش اذن خدا
و اجل خدا و کتاب خدا ،جمیع این آتشها در وجود مبارک پیغمبر درگرفت.
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پس در عرصه امکان و در عرصه هزار هزار عالم ،پیغمبر صلی اهلل علیه و آله
چراغی شد فروزان ،درگرفته به جمیع اسماءاهلل و به جمیع صفاتاهلل ،به
جمیع انواراهلل .به حق بزرگواری خود او که آئینهای شد سرتاپانما از برای
جمیع کماالتاهلل .اگر ایمان نداری برو پاک کن زادالمعاد را ،کتاب
مصباحکفعمی را ،کتاب بلداالمین را که میفرماید در دعای رجب و
بمقاماتک و عالماتک التی التعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک
ال فرق بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک بدوها منک
و عودها الیک ای خدا! تو را میخوانم به مقامات تو ،تو را میخوانم به
عالمات تو .آن مقامات و عالماتی که هیچفرق میان تو و آنها نیست .آن
مقامات و عالماتی که هیچفرق میان او و خدا نیست ،آن وجود پاک پیغمبر
است .آنها که عربیدانند میفهمند ،فرموده بمقاماتک و عالماتک التی
التعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک ال فرق بینک و بینها اال انهم
عبادک و خلقک میفرماید هیچ فرق میان تو و اینها نیست اال انهم عبادک و
خلقک مگر آنکه ایشان بندهاند و تو خدایی .همچنین است هیچ فرق مابین
شعله ظاهر و آتش پنهانی نیست مگر اینکه این شعله درگرفته به آتش است،
به آتش برپاست ،به حرارت آتش زنده است ،به عنایت او پاینده است .دیگر
هیچ فرق در صفات مابین این شعله و آتش پنهانی نیست .فرق در ذات است،
فرق این است که این دودی است پیدا و آن آتشی است ناپیدا .این دودی
صفحه | 738

است عیان و آن آتشی است پنهان .این است پیدایی آتش ،عمل آتش جلوه
نمیکند مگر از شعله .جمال آتش پیدایی ندارد مگر از شعله ،سوزانی آتش
پیدا نیست مگر به شعله .همچنین است جمیع صفات خدا جلوه نمیکند
مگر از پیشانی محمد و وجه محمد صلواتاهلل و سالمهعلیه .جمیع قدرت و
مشیت و اراده و قدر و قضای خدا جلوه ندارد مگر از دل محمد صلی اهلل
علیه و آله و مگر از زبان محمد و مگر از دست محمد .جمیع اخالقاهلل؛ آیا
میدانی اخالقاهلل چه چیز است؟ عفو خدا ،حلم خدا ،مغفرت خدا ،صفح
خدا ،جود خدا ،کرم خدا .هیچیک اینها جلوه نمیکند مگر از وجود پاک
محمد صلی اهلل علیه و آله  .جای حسد نیست ،یک کسی که باید همچو
باشد ،حاال آنکس پیغمبر باشد ،چه ضرر دارد؟ اگر نه ،اینها را تو از کجا
میفهمی؟ آیا در ذات خداوند عالم میروی اینها را میفهمی؟ اگر همچو
خیالی میکنی که معقول نیست .اگرنه ،این صفات و اخالق را از کجا دیدی
که اقرار کردی؟ میگویی شنیدهام؟ از که شنیدی؟ از علما شنیدی ،آنها از
که گرفته بودند؟ از ائمه .ائمه از که شنیده بودند؟ از پیغمبر .پیغمبر از که
شنیده بود؟ از خدا .پیغمبر چطور شنید؟ از ذات خدا صدایی بیرون آمد؟ نه
واهلل ،بلکه خدا در وجود پیغمبر به پیغمبر بیان میکند که منم علیم بکل
شیء .در وجود پیغمبر به پیغمبر اظهار کرده که منم سلطان بر هر چیزی،
منم مالک هر چیزی .در وجود پیغمبر برای او بیان کرده که منم علیم و خبیر
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و مبین .همچنین جمیع صفات خود را در وجود پیغمبر برای پیغمبر بیان
کرده .پس تو اگر این چراغ عالمافروز عرصه امکان را شناختی ،پی به آتش
اسماءاهلل و صفاتاهلل بردی و اگر این چراغ را نشناختی ،واهلل تو را خبر نیست
از اسماء خدا .نمیدانی از آنها مگر اسم و حروفی چند که بر زبان جاری
میکنی و بس .ماتدعون من دونه اال اسماء سمیتموها انتم و آباوکم نهایت
حروف و کلماتی چند بر زبان جاری میکنی .آیا ندیدهای که طوطی را تعلیم
میکنند و به او میگویند یاد میگیرد و چنانکه به طوطی تعلیم میکنند «بیا،
بیا» و میگوید ،اگر تعلیم او «اهلل ،اهلل» هم بکنند یاد میگیرد و میتواند
بگوید .ال اله اال اهلل به او تعلیم میکنند و یاد میگیرد و میگوید و اگر
طوطی گفت ال اله اال اهلل ،اهل ال اله اال اهلل نشده و معنی ال اله اال اهلل را
نفهمیده و شهادت به توحید خدا نداده و موحد نشده .واهلل چنیناند مخالفان
و آنانی که آلمحمد علیهم السالم را نشناختهاند .مانند طوطی ال اله اال اهلل را
یاد گرفتهاند و میگویند و نمیفهمند و توحید نکردهاند خدا را .خوب حاال
گیرم گفت «نیست خدایی جز خدا» .آخر کدام خدا؟ از کدام راه رفتی پیش
خدا؟ از کدام راه رسیدی به خدا که دانستی این را؟ پس برای توحید خدا
مثلی بیاورم از چراغ برای شما و از برای وجود پاک محمد صلی اهلل علیه و
آله به آن مردنگی که بر روی چراغ گذارده شده .همینطور هم هست،
واقعا همینطور است ،خدا هم همین مثل راآورده و فرموده المصباح فی
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زجاجه آن چراغ که مثل نور خداست در بلور است ،در آن قندیل و در آن
مردنگی است .من نمیگویم ،خدا در قرآن میفرماید .پس وقتی که چراغ
توحید در اندرون مردنگی وجود محمد صلی اهلل علیه و آله گذارده شده
باشد ،آنانی که گمان میکنند به چراغ توحید رسیدهاند از کدام راه رفتهاند
که به مردنگی عبور نکرده به چراغ رسیدهاند؟ این محال است .کیست اسبق
از محمد صلی اهلل علیه و آله که تو او را واگذاردهای ،از غیر راه او به خدا
رسیدهای و فهمیدهای؟ آیا خدا در وجود تو توحید را ابتداء خلق کرده و تو
اول ماخلقاللهی؟ پس از این قرار یهودیان اول ماخلقاللهند .پس گمان مکنید
که اهل ال اله اال اللهند آنانی که از راه معرفت محمد صلی اهلل علیه و آله
نرفتهاند .اگر روزی هزارمرتبه ال اله اال اهلل بگویند ،فایده برایشان ندارد .مانند
آن طوطیند که یاد گرفته باشد ال اله اال اهلل و بگوید .بشکافید معنی «اهلل»
را ،بگو ببینم از کجا به تو رسیده معنی «اهلل» از غیر راه محمد؟ نداری غیر
راه آن بزرگوار .میگویی به عقل فهمیدم؟ میگویم ای نادان! عقل تو از
کجا فهمید؟ به عقل تو از کجا رسید؟ عقل تو اولماخلقاهلل نیست ،پس به
واسطه اولماخلقاهلل باید برسد .از این جهت اهل ال اله اال اهلل نیستند .پس
واهلل ندارند توحید خدا یهودیان ،ندارند توحید خدا نصرانیان .اینکه میگویم
ندارند همین توحید ظاهری را هم ندارند .عزیر را گفتند پسر خدا ،یا عیسی
را گفتند پسر خدا و به اینواسطه توحید ندارند .هیچ این مقصودم نیست،
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بلکه هیچ از ال اله اال اهلل بو نکردهاند .همچنین هیچ از ال اله اال اهلل سنیان
ندارند ،از کدام راه رفتهاند؟ از راه عمر رفتهاند .آیا عمر اول ماخلقاهلل است؟
کسی نگوید از راه محمد رفتهاند ،کجا؟ هیهات! واهلل محمد را نشناختهاند.
کسی که خود محمد را نشناخته ،چگونه از راه محمد رفته؟ آیا هیچ میدانی
«خود محمد» که گفتم یعنی چه؟ خود محمد و خودی محمد ،به نص
کتاب ،به اجماع شیعه و سنی ،حضرتامیر است .شیعه و سنی اتفاق دارند
که انفسنا که در قرآن است حضرتامیر است .نفس محمد یعنی خود محمد.
تو میگویی او را دیدم ،خود او را .این نفس ،عربی است در زبان فارسی به
معنی خود است .به اجماع شیعه و سنی ،علی ،نفس محمد است و خود
محمد است چنانکه میفرماید انا محمد و محمد انا پیغمبر هم میفرماید انا
و علی من نور واحد علی میگوید انا محمد و محمد انا امام میفرماید اولنا
محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد در زیارت جامعه
میخوانی اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده طابت و طهرت
بعضها من بعض ایشان روحشان و نفسشان و طینتشان یکی است ،بعضی از
بعضیاند .نمیتوان یکی را اقرار کرد و یکی را انکار .محمدی که علی ندارد
محمد نیست و علیی که محمد ندارد علی نیست .محمد و علی با هم قرینند
و با هم یکی هستند .او تکیهگاه اوست ،و او اصل اوست .نه او بی آن است
نه او بی این است .البته این را شنیدهاید که خدا وحی به پیغمبر فرمود که
صفحه | 742

لوالک لما خلقت االفالک لوال علی لما خلقتک حدیث را مرحوممجلسی
روایت کرده که خدا فرموده لوالک لما خلقت االفالک لوال علی لما خلقتک
آیا هیچ معنی این را دانستی و افالک را شناختی یا نه؟ لوالک لما خلقت
االفالک افالک یعنی ائمه طاهرین صلواتاهلل علیهماجمعین که ایشانند آسمان
تقدیر خدا ،ایشانند افالک تدبیر خدا ،ایشانند افالکی که محل نزول ارزاقند،
ایشانند افالکی که محل نجوم علومند .پس مراد از افالک آلمحمدند سالماهلل
علیهم این است که خدا میفرماید و السماء ذات البروج در این آیه ،سماء
را محمد قرار داده و بروج را ائمه طاهرین علیهم السالم قرار داده .ایشان
همه بروجند ،همه مددها و فیضها از ایشان به زمین میآید .غرض این یکنظر
است .و به نظری دیگر ایشانند افالک و لوالک لما خلقت االفالک یعنی ای
محمد اگر تو نبودی ،من ،علی و حسن و حسین و ائمه طاهرین را خلق
نمیکردم و لوال علی لماخلقتک اگر علی و حسن و حسین و ائمه نبودند،
تو را خلق نمیکردم .پس چگونه میشود که کسی از غیر راه علیبنابیطالب
بتواند پیغمبر را بشناسد؟ واهلل نخواهد شناخت به جهت آنکه معرفت ایشان
بعضی مقرون به بعضی است.
باری ،مقصود این است که سنیان اهل ال اله اال اهلل نیستند ابدا ،نگفتهاند و
نخواهند گفت ابدا مگر مانند طوطیان واال ایمانشان حقیقت ندارد ،معنی
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ندارد اگرچه الحمدهلل ربالعالمین به ظاهر ظاهر معرفتشان به پیغمبر معنی
ندارد .آخر از جمله معرفتهاشان به پیغمبر این است که در کتابشان نوشتهاند
تنبکچیها آمده بودند پیش پیغمبر داشتند تنبک میزدند و پیغمبر خوابیده
بود و عمر آمد دید تنبک میزنند .گفت ای ملعونها ،بیدینها! شما در حضور
پیغمبر تنبک میزنید؟! اینها را راند و دور کرد .عمر رفت کناری پیغمبر به
تنبکچیها اشاره کرد بیایید ،باز آمدند بنا کردند تنبکزدن .باز عمر آمد
دید اینها تنبک میزنند ،اینها را زد دور کرد .عمر که کنار رفت باز پیغمبر
اشاره کرد که بیایید .تا بار سیوم عمر آمد و کجخلق شد گفت ای ملعونها
در حضور پیغمبر دست برنمیدارید؟ آنوقت پیغمبر گفت بروید ،عمر از کار
لغو و باطل خوشش نمیآید .حاال همچو پیغمبری که عمر بیاید او را نصیحت
کند و امر و نهی به تنبکچیها کند ،ببینید همچو پیغمبری چه میشود؟
همچو پیغمبری که محمد نیست ،همچو کسی که پیغمبر نیست .باز در
کتابهای خود ،در صحاح بخاری نوشتهاند که این سیاهها آمده بودند در
مسجد پیغمبر بازی درآورده بودند ،توی مسجد بازی میکردند .پیغمبر سر
کوچه آمد به لغت والیت ما پاطاق داد برای عایشه .یعنی دست گرفت تا
عایشه پا بر آن بگذارد و باال رود ،از سر دیوار بازیگرها را تماشا کند .حاال
آیا هیچ لوطی همچو کاری میکند که سر کوچه زنش را پاطاق بدهد که
برود باال بازیگرها را تماشا کنند؟! وانگهی توی مسجد آمده بودند بازیگرها،
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و میگویند پیغمبر سر کوچه پاطاق داد .حاال آیا همچو محمدی دوپول سیاه
میارزد؟ آیا این است جلوه خدا که معرفت خدا به واسطه این حاصل
میشود؟! حاشا .آن پیغمبری که همسر این سالطین ظاهری نداند و از دنیا
برود و ولیعهد مشخص نکند و بگذارد مردم ابوبکر را خلیفه کنند ،عقلش
نرسد که در دولت فساد میشود و حال آنکه این شریعت تا روز قیامت باید
باقی باشد ،وانگهی که شمشیر بر بینی عرب گذارده ،اینهمه عرب را به قتل
رسانیده و همه دشمن اویند ،بیاید اهلبیتش را و سلسله خودش را در میان
اینهمه دشمن بگذارد و دولت را معوق بگذارد ،آیا همچو پیغمبری پیغمبر
است؟ نه واهلل ،همچو پیغمبری پیغمبر نیست و آنها اینگونه پیغمبر دارند.
پیغمبری که ابوبکر و عمر خلیفه او باشند پیغمبر نیست ،پیغمبری که زنش
را پاطاق بدهد سر کوچه که برود بازیگرها را تماشا کند پیغمبر نیست.
میگویند پیغمبر میخواست برود خال ،آفتابه را گم کرد .از پیغمبر فضه
وعده گرفته بود یادش رفته بود .باری ،همچو پیغمبری دوپول سیاه نمیارزد.
پس اینگونه پیغمبر جلوهگاه خدای حی قیوم نمیتواند بشود ،جلوهگاه اسماء
و صفات الهی نیست .پس اینها ندارند معرفت خدا را و اهل ال اله اال اهلل
نیستند .پس میان آنها که نیست ،آمدیم در میان شیعه .آنچه نوشتهاند صاحبان
علم ملل و نحل نوشتهاند شیعه سیزدهفرقه شدهاند :بعضی بعد از پیغمبر،
امیرالمومنین را خلیفه پیغمبر میدانند و بعد از او حضرتامامحسن را و بعد
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از او حضرتامامحسین را و بعد از او محمدحنفیه را امام میدانند .غرض این
طایفه شیعه بعضی کیسانی شدند ،بعضی بتری شدند ،بعضی از آنها زیدی
شدند ـ بعد از امامحسن ،زید را امام گرفتند ـ بعضی واقفی شدند ،بعضی
فطحی شدند ،بعضی اسماعیلی شدند و هکذا تا سیزدهفرقه شدند .این
سیزدهفرقه شیعه ،یکفرقه آنها ناجی است باقی دیگر هالک میشوند،
یکفرقه نجات مییابند و آن دوازدهفرقهشان از اهل آتشند .علی بی حسن
نمیشود ،علی بی حسن و حسین نمیشود ،واهلل انکار آخر ایشان انکار اول
ایشان است .تعجب است اگر کسی به همه عقاید بگوید اقرار دارم ،لکن
بگوید شراب حالل است ،کافر است و مرتد و مکذب خدا و رسول شده و
کافر و مخلد در آتش است ،ال اله اال اهلل به او نفع نمیدهد ،محمد رسولاهلل
به او نفع نمیدهد ،علی ولیاهلل به او نفع نمیدهد به جهت آنکه گفته شراب
حالل است .به محض آنکه گفت ،کافر و مرتد است ،زنش به خانهاش حرام
است ،مالش را میان ورثه قسمت باید کرد ،باید گردنش را مثل سگ زد و
به همین کلمه که گفت ال اله اال اهلل او باطل است و اهل ال اله اال اهلل نیست
به جهت آنکه این مخلد در آتش است و هرکس ال اله اال اهلل بگوید بهشت
بر او واجب میشود .پس ال اله اال اللهی که این گفت ،ال اله اال اهلل نیست.
همچنین محمد رسولاللهش محمد رسولاهلل نیست .حاال وقتی همچو کسی
کافر باشد ،چگونه شد کسی که منکر یکی از دوازدهامام باشد ،همچو کسی
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میشود معرفت داشته باشد و ال اله اال اهلل گفته باشد؟ پس نیست اهل ال اله
اال اهلل و نگفته .هرکه این دوازدهحرف را که دوازدهامام باشد نگفته ،خدای
خود را نشناخته .پس این فرقههای باطل هم که اهل معرفت نشدند ،اینها را
هم دور بینداز .آمدیم در توی آن یکفرقهای که اسمشان اثناعشری است،
در میان این فرقه اثناعشری چه عرض کنم؟! در اینجا دیگر هر دوطرف روی
من سیاه است ،چه بیان کنم و چگونه بیان کنم که کسی وحشت نکند و
حمل به باطل نکند و درست بفهمد .اما در میان اثناعشری ،در میان اینها هم
هستند جماعتی که مرتد شدهاند مثل اینکه یکی را میبینی میگوید شراب
حالل است .در همین والیت خودمان مالغفاری بوده و شراب را حالل
میدانسته ،براش دلیل هم میآورده .حاال همچو کسی که این امر بدیهی
اسالم را بگوید حالل است ،مرتد شده ،ال اله اال اللهش بیمصرف است،
محمد رسولاللهش بیمصرف ،علی ولیاللهش بیمصرف ،نمازش
بیمصرف ،روزهاش بیمصرف و مرتد و کافر و نجس است .این مثلی بود
عرض کردم .پس همچنین هرگاه جماعتی در میان اثناعشری پیدا بشوند و
هستند ،دیگر خودتان خوردهخورده بفهمید ،هوشتان را که جمع کنید اگر
ملتفت باشید میبینید .اگر یکمسأله براش میگویی میگوید برو اینها چه
چیز است ،اینها را مالها از خودشان درآوردهاند ،برو راه کار خودت .کی
رفت از آن دنیا خبر بیاورد؟! به محضی که این حرف را گفت کافر میشود
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و نجس .لکن مردم خیال میکنند کافر باید دوتا شاخ داشته باشد ،صورت
زشت سیاهی مشوهی داشته باشد .نهخیر ،میشود کافر لطیف ،سفید ،شسته
رفته ،حمام رفته ،شانه کرده ،رختهای پاک و پاکیزه پوشیده باشد ،بسیار
خوشبو هم باشد و توی کوچه راه میرود ،کافر هم هست ،نجس هم هست
مثل سگ .لکن این مردم خیال میکنند آدم کافر که میشود جلدی باید دم
درآورد ،دوتا شاخ درآورد .نهخیر ،هیچ الزم نیست .هستند کفاری که پاک
و پاکیزه هستند و شسته و رفته ،مردمان باتعارف ،مردم وعدهشان هم
میگیرند ،مردمانی هستند صاحبصنعت و صاحبسلیقه و معذلک کافرند.
پس جماعتی که در اثناعشری راه بروند و استخفاف کنند بهیک امر شریعت
و بهیک امر شریعت تهاون کنند و حرامی از حرامهای خدا را تهاون کنند،
کافر میشوند.
چه عرض کنم ،چه بگویم ،به چه الفاظ بگویم که کار سخت نشود؟! وقتی
امامزمان تشریف میآورند ،آن روز حکم حق خواهد شد .عرض میکنم که
یکدانه نخودی که به بداهت اسالم این حرام باشد ،و میشود یکدانه نخود
حرام پیدا بشود ،تو این یکدانه نخود را برداشتی به تو گفتند این حرام است
و تو گفتی برو این حرفها چه چیز است؟ حرام چه؟ کار چه؟ بده به من .و
آن یکدانه نخود را برداری ببری ،بس است در ارتداد شخص .چرا که به
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بداهت اسالم این حرام است و شخص این حرام را مرتکب شد از روی
استخفاف به حرمت آن ،این شخص مرتد است و زن به خانهاش حرام است.
همان شب با زن خود زنا میکند و هرچه هم که آقازاده پس میاندازد
حرامزاده درست کرده .مرتد شده و کافر شده به استخفاف به حرمت همین
یکدانه نخود .و االن بچههایی که میسازد جمیعا حرامزادهاند ،مال او را به
وارثش میدهند ،خودش مرتد شده و نجس .قرین او نجس ،میخورد نجس،
میپوشد نجس .حاال پس وقتی که استخفاف به حرمت این یکدانه نخود
اینطور باشد ،ببین چه خواهد بود و چه چیز است اگر بیشتر شد؟!
اینرا بدانید که شما را برای دین آفریدهاند ،شما نوکر رسولخدایید ،شما را
برای عبادت آفریدهاند ،وقتی به موالی خود و سید خود استخفاف کردید و
رد کردید ،استخفاف که کردی ،نوکر نیستی ،یاغی هستی .لکن مردم
میبینند باز از خانهاش بیرون میآید صحیح و سالم و هیچ جاش عیب نکرده.
باز عباش دوشش است ،عمامهاش هم باز سرش است ،میگویند اینکه کافر
نشده ،اگر کافر شده پس کو؟ خیر ،این کافر شده به همین امر جزئی.
الحمدهلل در این والیت که نیست ولکن در یکپاره والیات اسالم هست که
در مجالس استخفاف میکنند به رسولخدا عالنیه .عالنیه تکذیب ائمه هدی
میکردند به جهت آنکه فرنگی همچو گفته ،فرنگی همچو دقتی کرده است
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و خبری داده .معلوم است پیغمبر اطالع از این نداشته که اینرا نگفته .مثال
فرنگیان در جغرافیاشان همچو چیزی فهمیدهاند ،این مزخرفات و نامربوطها
را میگویند و کافر شدهاند .و از این قبیل در اثناعشریه دههزارنفر،
صدهزارنفر ،صدوپنجاههزارنفر ،دویستهزارنفر هستند که همه مرتد شدهاند
لکن در میان بالد راه میروند مثل سایر مردم و آدم نمیتواند نفس بکشد .به
محض نفس کشیدن با تو بنای دشمنی میگذارند .پس اینگونه اشخاص در
بالد اثناعشریه اینها اهل ال اله اال اهلل نیستند همچنانکه در تهران پیارسال جمع
کثیری دهری شدند ،چیزها میگفتند ،بیحرمتیها به رسولخدا میکردند و
ناسزاها میگفتند .هریک کفری میگفتند و هی میخندیدند .میگفت دیدی
من هیچجایم عیب نکرد ،اگر این دین درست بود ،چرا من هیچ باکم نشد؟!
همین دلیلشان بود .اینطور هرزگیها کردند و مرتد شدند از دین خدا .و از
اینقبیل بسیارند ،جمعی از صیت اسالم و صولت اسالم میترسند و ابراز
نمیدهند ،جمعی به جهتهای دیگر.
خالصه اینگونه مردم هرکس اینطورهاست اهل ال اله اال اهلل نیست اگرچه
ال اله اال اهلل بگوید ،اگرچه محمد رسولاهلل بگوید ،اگرچه نماز بکند ،روزه
بگیرد ،مکه برود ،حج بکند ،همه این کارها را بکند ولکن به آن یکدانه
نخودی که بر او حرام بود و برداشت ،هرگاه بدیهی اسالم باشد حرمت آن
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یکدانه نخود و به حرمت او استخفاف کرد ،مخلد خواهد شد در آتش جهنم.
این هم این طبقه.
باز طبقه دیگر در اثناعشریه که اهل مذهبی شدند و مرتد شدند از دین خدا،
گرفتند مذهبی دیگر و گذاردند بنیادی دیگر در دین و پیرو شدند به مذاهب
باطله ،مذهبی را که مهابادیان اختراع کرده بودند پیرو شدند و اصل
مذهبشان را از مجوسیان گرفتند .اینها هم که واهلل اهل ال اله اال اهلل نیستند،
بدعت میکنند در دین خدا .و همچنین آنهایی که نیستند بسیارند ،آنی که
هست عرض کنم از آن جورش که نیست خیلی است ،آنی که اهل ال اله اال
اهلل است آن کسی است که به «ال اله اال اهلل» اقرار کرده و به «محمد
رسولاهلل» اقرار کرده و به «علی و احدعشر من ولده و فاطمه الصدیقه
اولیاءاهلل» اقرار کرده و اقرار کرده که «اوالی من واالهم و اعادی من
عاداهم» .بهحق همینها که نام ایشان را ذکر کردم که اگر جمیع این فقرهها
را بگوید و بگوید موالی اولیاء نیستم و معادی اعداء نیستم ،ابدا اهل ال اله
اال اهلل نخواهد بود و اهل محمد رسولاهلل نخواهد بود و اهل علی و احدعشر
من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاءاهلل نخواهد بود .من که نمیگویم ،خدا
میفرماید ال تجد قوما یومنون باهلل والیوم االخر یوادون من حاد اهلل و رسوله
و لو کانوا آباءهم او ابناءهم نخواهی یافت کسانی را که ایمان به خدا و
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آخرت دارند که دوست بدارند کسانی را که دشمن خدا و رسولند ،این
نخواهد شد .حضرتامیر میفرماید محبک من احبک و احب من احبک و
ابغض من ابغضک و مبغضک من ابغضک و ابغض من احبک و احب من
ابغضک دوست تو کسی است که تو را دوست بدارد و دوست بدارد هرکس
که تو را دوست میدارد و دشمن بدارد هرکس که تو را دشمن میدارد ،و
دشمن تو کسی است که تو را دشمن دارد و دشمن دارد دوست تو را و
دوست دارد دشمن تو را .در حدیثی میفرماید دوست دار دوست علی را
اگرچه کشنده پسر و پدر تو باشد و دشمن دار دشمن علی را اگرچه پدر و
پسر تو باشد .پس والیت اولیاءاهلل و براءت از اعداءاهلل شرط توالی علی
است .چگونه شد شرط توالی کل روی زمین توالی دوستانشان هست و
شرط توالی علی ،توالی دوستانش نیست؟ آیا آن یهودی که بگوید من موسی
را دوست میدارم و هرکس بگوید من دوستی موسی را دارم ،من او را
میکشم ،ریزریز میکنم ،تو او را دوست موسی میدانی؟ نه واهلل ،این دوست
موسی نیست .تو میگویی این یهودی موسی را دوست نمیدارد و شرط
توالی موسی ،دوستی دوستان موسی است .آیا آن نصرانی که بگوید من
عیسی را دوست میدارم لکن هرکس بگوید من دوست عیسایم یا دوستی
دوستان عیسی را دارم ،او را میکشم ،او را پارهپاره میکنم که تو چرا عیسی
را دوست میداری ،آیا این دوست عیسی است؟ نه واهلل ،دوست عیسی
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نیست .گبری بگوید من زردشت را دوست میدارم ولی جمیع زردشتیان را
دشمن میدارم ،نمیشود .همچو کسی دوست زردشت است؟ نه واهلل.
همچنین هرکه بگوید من دوست میدارم خدا را ولی در دنیا هرکس خدا را
دوست میدارد من او را تکهتکه میکنم ،دوست خدا نیست .همچنین کسی
که بگوید من محمد صلی اهلل علیه و آله را دوست میدارم لکن از محمدیان
بیزارم ،از دوستان او بیزارم ،آیا همچو کسی دوست محمد است؟ نه واهلل،
دوست محمد صلی اهلل علیه و آله نیست .پس همچنین اگر کسی بگوید من
دوست علیبنابیطالبم لکن از دوستان علی خوشم نمیآید ،این دوست علی
نیست و اقرار به امامت علی نکرده ،این ناصب است .پس هرکس دوست
علی است باید با دوستان علی دوست باشد و با دشمنان علی دشمن باشد.
باز عرض میکنم مطالب سخت است و مردم سختتر و آخرالزمان سختتر
و نمیتوان چیزی گفت ولکن هرقدر میسر است میگویم .ما که غرق
شدهایم ،این هم باالی همه باشد .پس عرض میکنم که این هم دوستی علی
نیست که بگویم من علی را دوست میدارم .میخواهم بدانم این «دوست
میدارم» یعنی چه؟ من علی را دوست میدارم ،دال و واو و سین و تاء
میدارم ،که معنی ندارد .کسی بگوید دوستان علی را دوست میدارم ،یعنی
چه؟ چطور دوست میداری دوستان علی را؟ دوستان علی را دال و واو و
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سین و تاء میداری؟ آیا آن مسألهای را که دیروز عرض کردم فراموش کردی
و آن این بود که یککسی را بخوابانی و دستهای او را ببندی ،داغیها را در
آتش بگذاری ،پهلوهای این را داغ بکنی و این را چوب بزنی ،پاهای او را
شکنجه کنی ،نی به ناخنهای این بکنی .حاال تو بگو من این را دوست
میدارم ،دوست میدارم یعنی چه؟ آیا دال و واو و سین و تاء میداری؟ البته
تو دوست نیستی ،همچو کسی دوست نیست .واهلل این عداوت است مثل
اینکه یکپاره فراشها هستند دیگر نمیدانم بازیشان میآید یا استهزاء میکنند.
به مردکه میگوید قربانت ،تو بگذار من این یکخورده نی را الی این گوشه
ناخن تو بکنم .قربان قربان میگوید و نی را الی ناخنش میکند .میگوید
تو بگذار ،این داغی خنکتر از آن یکی است ،قربان تو بگذار ،عیب ندارد.
هی قربان قربان میگوید و هی داغش میکند .میگوید قربان تو بند انگشتت
را بده به من ،بگذار من آرام میبرم ،عیب ندارد .هی قربان قربان میگویند
و تکهتکه اعضای او را میبرند و هی قربان هم میروند ،نازش را هم
میکشند .حاال تو را به خدا آیا این دوستی شد؟ نه این دوستی نیست .پس
دوستی علی ،دال و واو و سین و تاء نیست ،دوستی علی آن است که به سبک
دوستان با او راه بروی نه به سبک دشمنان .اگر با دوستان علی به سبک
دوستان راه نرفتی ،دوست علی نیستی ،دشمن علی خواهی بود .وقتی هرجا
دوست علی را ببینی ،بیازاری ،داغش کنی ،شکنجهاش کنی ،برداری او را
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پارهپاره کنی ،اینها را بکنی و بگویی من دوستم ،از تو نمیپذیرند و قبول
نمیکنند .پس گول نمیخورند اولیای خدا و گول مزنید پیغمبر صلی اهلل علیه
و آله را ،هیچ گول نمیخورند .و ائمه و اولیاء را گول نزنید که بگویید ما
دوستی شما را داریم و سلوک شما با دوستان ،مثل سلوک شما با دشمنان
ایشان باشد .اعمالتان با دوستان مثل سلوک شما و اعمال شما با دشمنان
باشد .فحش بدهید به شیعیان علی آنوقت بگویید قربان تو ،صبر کن تا من
این یکاذیت دیگر را به تو بکنم .زنش را بگویی ،پدر بگویی ،مادر بگویی،
فحش بدهی ،اذیت بکنی ،این دوستی نمیشود .درست بیابید چه عرض
میکنم ،عرض میکنم اینها دوستی نیست .لکن دوستی علی آن است که به
طور دوستان با او و با دوستان او سلوک کنی و به طور دشمنان با دشمنان او
سلوک کنی .همچنین اگر با دشمنان به طور دوستان راه روی ،با دوستی
علی نمیسازد .وقتی ادبش بکنی ،تعارفش بکنی ،احترامش را بداری ،این
سبکی است که با دوستان باید راه بروی و تو با دشمنان اینطور راه رفتی.
پس تو چهطور دوست دوستانی و دشمن دشمنانی؟ بلکه با فرنگی تو باید به
طور اعداء باشی ،با مجوس باید به طور اعداء راه روی و با اثناعشریه باید به
طور اثناعشریه راه روی ،احترام ایشان را مثل احترام اولیای خدا باید داشت.
اگر اینطور کردی دوستی از تو مقبول است و آنوقت تویی اهل ال اله اال
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اهلل ،تویی اهل محمد رسولاهلل ،تویی اهل علی ولیاهلل و اوالی من واالهم و
اعادی من عاداهم.
چون سخن به اینجا رسید الزم شد این کلمه را عرض کنم .ازجمله مزخرفاتی
که الزال در عرض این سیسال مردم مرا متهم به آن کردهاند و میکنند و من
هم الزال قسم میخورم و لعن بر مخالف میکنم و در همه کتب مینویسم
و معالجهپذیر نیست ،این است که میگویند تو گفتهای که من رکن رابعم.
رکن رابعی در دین خدا درست کردهای و میگویی من آن رکن رابعم.
میبینی میگوید و خودش هم نمیفهمد چه میگوید .رکن رابع یعنی چه؟
تو از چه وحشت کردی؟ از راء و کاف و نون وحشت کردی؟ از چه وحشت
کردی؟ از معنیش وحشت کردی ،و چرا وحشت کردی؟ باری ،آنچه
خودشان معنی میکنند این است که میگویند تو گفتهای من مفترضالطاعه
هستم .مثال من امام سیزدهمم ،من وحید زمان و فرید دورانم ،بر همه
مسلمین معرفت من الزم و واجب است ،هرکس مرا نشناخته بیدین است و
کافر و هکذا از این قبیل مزخرفات .عرض میکنم به حق خدایی که جمیع
هزارهزارعالم را آفریده و به حق پیغمبر که خلیفه اوست در این عوالم و به
حق صدوبیستوچهارهزارپیغمبر و به حق ائمه طاهرین علیهم السالم و به
حق کل حقی که در دنیا هست ،به حق همه اینها قسم که اگر من همچو
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چیزی گفتهام یا نوشتهام یا در قلب خود خیال کردهام .چهکار کنم؟ دست
که بر نمیدارند .اگر من همچو حرفی را زده باشم لعنت خدا و رسول و
مالئکه و جن و انس ،همه ،بر من باشد .لکن نمیفهمند خوب چرا بیسبب،
بیجهت ،خودبهخود به انسان باید تهمت بزنند؟ در یکورق کتاب من پیدا
کنند که من همچو حرفی زدهام .چرا عبث عبث مزخرف میگویند؟ رکن
رابع یعنی چه؟ اگر علما مرا داخل علما حساب کنند بس است ،همین بس
است که مرا نسبت به خود بدهند .بهحق امیرالمومنین خجالت میکشم خود
را داخل علما بشمارم باوجودی که سیصدجلدکتاب در اسالم تصنیف
کردهام و اگر بفهمند فخر کنند .عرض کردم سیصدجلدکتاب تصنیف
کردهام ولکن به والیت علیبنابیطالب قسم ،به حق خدا قسم که اگر
اولیای امیرالمومنین ،شیعیان امیرالمومنین همینقدر مرا نسبت به خود بدهند،
بگویند از ماست اگرچه بگویند سگ ماست ،مرا کفایت میکند .دیگر این
رکن رابع چه چیز است؟ این مزخرفات چه چیز است درآوردهاند؟ رکن
رابعی که من میگویم این بود که گفتم ال اله اال اهلل گفتن واجب ،محمد
رسولاهلل گفتن واجب ،علی و احدعشر من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاءاهلل
گفتن واجب .گفتن اینکه من دوست دوستان خدا و دشمن دشمنان خدایم
واجب .عالنیه میگویم بر کسی که به این چهارتا اقرار ندارد ،لعنت خدا
باد؛ این شخص ناصب و کافر است .دوستی دوستان خدا از جمله بدیهیات
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مذهب آدم است ،این دوستی دوستان خدا از جمله بدیهیات مذهب نوح
است ،این از ضروریات مذهب یهود است ،از ضروریات مذهب مجوس
است ،از ضروریات مذهب هندوهاست .بلکه کار خودت و خودت را اعتبار
بگیر ،ببین هرکس تو را دوست میدارد باید دوستان تو را دوست بدارد.
چطور شد همهجا همچو هست اینجا نباید همچو باشد؟ کل عالم مبنایش
بر این است .این دین من است ،گفتهام و نوشتهام و میگویم عالنیه .هرکس
میگوید والیت اولیا واجب نیست ،علیه لعنه اهلل والمالئکه والناس اجمعین.
این است دین من ،حاشا نمیکنم ،در هیچ بلدی و در هیچ کتابی غیر از این
ننوشتهام و نگفتهام .دوستم با دوستان خدا و دشمنم با دشمنان خدا و اگر به
دوستان امیرالمومنین سهوی شده باشد ،نسبت به آنها بیادبی کردهباشم،
امید عفو از همه دارم و اگر خطایی شده باشد ،عمدا نکردهام بلکه سهو
شده ،اشتباه بوده ،امید عفو دارم .و عرض کردم امید عفو دارم و اگر عفو
کنند ـ و انشاءاهلل میکنند ـ من هم به اینواسطه ایشان را حالل میکنم .آخر
من هم به این خدمتهایی که به دین کردهام یکپاره حقی دارم ،من هم شما
را حالل کردم ،از همه عفو کردم .چرا که روز قیامت با اولیای امیرالمومنین
نمیتوان ایستاد ،مخاصمه کرد .با دوست امیرالمومنین نمیشود مخاصمه
کرد .جمیع شیعیان که مرا بر ایشان حقی است ،همه را حالل کردم .اگر
هزار فحش به من دادهاند ،اگر هزار غیبت مرا کردهاند ،هزار تهمت به من
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زدهاند ،هزار اذیت مرا کردهاند ،جمیعا حاللشان باشد .اینرا عرض کردهام،
من کم نمازی است ـ مگر یادم نباشد ـ کم نمازی است که پیش از آنکه
اهللاکبر بگویم ،جمیع شیعیان علی را حالل نکنم ،همه را بریءالذمه میکنم
و حالل میکنم ،آنوقت میگویم اهللاکبر .اگر من در خود کبریایی قرار
بدهم و بر کسی کبریایی در خود ببینم ،چگونه اهللاکبر گفتهام؟ نباید
کبریایی در خود قرار بدهم ،من باید خاضع باشم ،خاشع باشم ،تا وقتی که
میگویم اهللاکبر راست باشد .پس پیش از تکبیره االحرام همه را عفو میکنم،
آنوقت میگویم اهللاکبر .این است دین من ،دیگر آنچه میگویند که فالنی
خود را رکن رابع میداند و خود را مفترضالطاعه میداند ،دخلی به من
ندارد .میگویند من گفتهام هرکس تقلید من نکند ،دین ندارد .هرکس پیش
من نیاید دین ندارد ،جمیعش واهلل افتراست ،جمیعش باهلل افتراست ،خدا
میداند من از آن بیزارم .نه خیال کردهام اینها را ،نه گفتهام ،نه نوشتهام .و
همچنین جمیع علمایی که هستند و بودهاند ،چه زنده ایشان چه مرده ایشان،
جمیع علمای شیعه عدول ایشان ،همه جایزالتقلیدند ،همه برادران دینی منند،
اخذ از ایشان اخذ از ائمه طاهرین است ،رد بر ایشان رد بر ائمه است علیهم
السالم  .دیگر اگر این توقع را دارد که بگوید من میزنم به کله تو و تو هیچ
مگو ،و اگر گفتی قدح علما کردهای و کافر شدهای ،این توقع بیجاست.
این را توقع نکنند که بزنند توی کله من و من نفس نکشم ،هرچه میخواهند
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در حق من بگویند و توقع داشته باشند که من نگویم همچو چیزی گفتهاند.
هر اذیتی میخواهند به من بکنند و من نگویم اذیت تو به من جایز نیست و
بگویم اذیت من حالل است ،این توقع بیجاست ،این نامربوط است .عالنیه
و فاش میگویم در این ایران هرکس مرا کافر میداند علیه لعنه اهلل والمالئکه
والناس اجمعین .پس از این قرار تو مرا کافر بدانی و من بگویم تو راست
میگویی و حق به جانب تو است ،پس من خودم را کافر میدانم نعوذباهلل.
میفرماید من کفر مومنا فقد کفر احدهما هرکس کسی را کافر بداند ،یکی
از آندو حکما کافرند .اگر این مومن است آن دیگری کافر است ،اگر آن
مومن است آن دیگری کافر .غرض یکیش میباید کافر باشد ،دونفری که
یکی یکی را کافر بداند ،یکیشان کافرند .حاال کسی مرا تکفیر بکند توقع
از من نداشته باشد من او را مسلمان بدانم و کافر ندانم .عالنیه میگویم،
بیزارم از آن علمایی که مرا کافر بدانند .حاضر به غایب برساند ،آنهایی که
مرا کافر بدانند ،ـ حاضر به غایب برساند ـ آنهایی که مرا کافر میدانند
همهشان را کافر میدانم .لکن علمای ربانی و حکمای صمدانی ،عدول،
ثقات ،آنها علمایند و مومن ،غیبتشان حرام است ،دین خدا را از ایشان گرفتن
الزم .ایشانند خلفای خدا و رسول در زمین و جمیع دین به واسطه علما به
ما رسیده و اگر ایشان نبودند کسی دینی نداشت .غیبتشان حرام است ،تهمت
بر ایشان حرام ،تبری از ایشان تبری از خدا و رسول خداست ،رد بر علمای
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شیعه رد بر خدا و رسول است و در حد شرک به خداست .حاال دیگر دست
از جان من بردارید .اما دیگر توقع این را از من نداشته باشند که بگویند ما
تو را کافر میدانیم و تو نفس مکش که بیادبی میشود ،بیادبی بشود.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه بیستونهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
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خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
چون سابقا بنا را بر این گذاردیم که کلمه کلمه این آیه شریفه را شرح کنیم،
بعد کلمات را به هم پیوسته کنیم ،بعد آنچه نتیجه میدهد آن را عرض کنیم.
سخن در کلمه عبادت بود که میفرماید اال لیعبدون .سخن در معنی عبادت
و معرفت عابد و معرفت معبود بود .از معرفت معبود به قدری که در این
اوقات میشد بگویی و وقت کفایت میکرد عرض کردم.
و اما عبادت که به معنی بندگی است ،از برای عبادت سهمرتبه است ،نظر به
اینکه از برای عابدان سهمرتبه است .عابدان و عبادت کنندگان در جمیع
عالمها بایستی عبادت کنند خدا را ،همهجا بنده بودند .در جمیع عالمها بنده
بنده است و در همهجا باید عبادت کند .نهایت در هر عالمی بهطور آن عالم
بایستی عبادت کند .این هم یکدقیقهای است ،ملتفت باشید خیال میکنند
بعضی که این دنیا دار عمل است و آخرت دار جزا .یعنی در آخرت عمل
نیست و در این دنیا جزا نیست .اینجا باید عمل کنند ،در آخرت پاداش عمل
را بیابند .همچو خیال میکنند و امر چنین نیست .بلکه خانههایی که خدا
آفریده ،عالمهایی که خدا آفریده ،کلیات آنها سهخانه است :یکی خانه
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دنیاست و یکی خانه آخرت است و یکی مابین دنیا و آخرت که خانه برزخ
است .مردم در این دنیا هستند و برزخ میروند و آخرت میروند و در هر
سهخانه بنده بنده است و باید در هر خانهای بندگی خدا را بکند .نهایت
بندگی و خدمت هریک از این خانهها بهطور آن خانه و مناسب آن خانه باید
باشد .در دنیا مناسب دنیا خدماتی به او گفتهاند و باید آن خدمات را به انجام
برساند ،در برزخ مناسب برزخ خدماتی دارد و عباداتی گفتهاند که باید به
آنطور عبادت کند خدا را .و در آخرت و جنت عباداتی مناسب آخرت قرار
دادهاند بهطور آنجا و بایست آن عبادات را بجاآورد در آخرت .در آخرت
مردم فارغ و خالی از تکلیف نیستند ،محال است که بنده در عالمی از عوالم
خالی از تکلیف باشد ،از عبادت خالی باشد ،از امر و نهی خالی باشد .حاال
حالی تو میکنم که تو خود بدانی که امر چنین است .آیا در این دار دنیا اگر
کسی ذکر کند ،عبادت هست یا نیست؟ البته عبادت است ،همچنین خدا
از اهل جنت هم خبر داده که ذکر میکنند آخر دعویهم ان الحمدهلل
ربالعالمین آیا اگر در این دنیا کسی دعا بخواند عبادت هست یا نیست؟
عبادت است .و خدا خبر داده در جنت دعا میکنند دعویهم فیها سبحانک
اللهم پس چهطور در جنت عبادت نیست؟ همچنین در دنیا زیارت پیغمبر و
ائمه هدی علیهم السالم رفتن ،داخل عبادات و اعظم عبادات هست یا
نیست؟ هست و در جنت میروند به زیارت پیغمبر ،به زیارت امیرالمومنین،
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به زیارت ائمه طاهرین علیهم السالم پس اعظم عبادات است .در دنیا نظر به
امام و نظر به عالم عبادت است ،یکساعت در مجلس عالم نشستن ثواب
دوازدههزارختمقرآن دارد .حدیث اینطور است ولکن یکپاره مقدسین
مینشینند و سرشان را توی قرآن میکنند و گوش نمیدهند .خیالشان میرسد
آن عبادت است .نه واهلل ،آن عبادت نیست .طلب معرفت عبادت است ،در
مجلس عالم نشستن و گوش به سخن عالمدادن ثواب دوازدههزار ختمقرآن
دارد .تو هرچه عمر بکنی ،دوازدههزار ختمقرآن نمیتوانی بخوانی .حاال بر
فرضی هم که بخوانی ،در مجلس عالم یکساعت بنشینی ،ثواب دوازدههزار
ختمقرآن صحیح به تو میدهند که خوانده باشی و اگر خودت خوانده باشی
البته صحیح نخواندهای و اگر فرضا صحیح هم خواندی ،نفهمیدهای چه
خواندهای .و نشستن یکساعت در مجلس علما و گوش دادن به سخن علما
ثواب دوازدههزار ختمقرآن صحیح که خوانده باشی و فهمیده باشی به تو
میدهند .پس گوش دادن بهتر است از اینکه قرآن بخوانند و زادالمعاد
بخوانند.
باری ،پس زیارت پیغمبر کردن و نظر کردن به جمال پیغمبر صلی اهلل علیه و
آله اعظم عبادات است و در مجلس پیغمبر و ائمه رفتن و نشستن ،اعظم
عبادات است .پس وقتی هم که در جنتند در مجلس پیغمبر و ائمه مینشینند
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و گوش به سخنهای حیاتبخش ایشان میدهند؛ این میشود اعظم عبادات.
پس معلوم شد که در جنت عبادت هست .در این دار دنیا زیارت برادران
مومن از عبادات بزرگ است و این را تو مپندار عبادت کوچکی است بلکه
عبادت بزرگی است .امامموسایکاظم میفرماید هرکس نتواند به زیارت ما
بیاید ،خرجی نداشته باشد ،راه مغشوش باشد ،رفیق درستی نداشته باشد،
غرض نتواند به زیارت ما بیاید ،میفرماید زیارت کند یکی از برادران صالح
خود را در نامه عمل او ثواب زیارت ما نوشته میشود .این زیارت برادران
ثواب بسیار دارد .پس برود بخصوصه از خانه خود ،وضو بگیرد ،تطهیر
بکند ،خود را معطر بکند و دیدن یکی از برادران هلل و فیاهلل برود ،محض
صله آلمحمد علیهم السالم  ،عبادتی است مثل ثواب زیارت کربال و ثواب
زیارت کربال را و ائمه را به او میدهند .ثواب زیارت کربال را آیا میدانی
چیست؟ میفرماید من زارالحسین بکربال کان کمن زاراهلل فی عرشه پس
هرکس زیارت کند برادران را ،برود به دیدن ایشان هلل و فیاهلل نه از راه مکر،
نه از راه حیله ،نه برای حاجات دنیایی خود ،بلکه محض صله آلمحمد علیهم
السالم محض مالقات نور محمد و آلمحمد سالماهللعلیهم ثواب زیارت خدا
در نامه عمل او نوشته میشود .کسی که به زیارت برادران مومن خود برود،
خدا به او خطاب میکند که ایای زرت و ثوابک علی ای بنده من ،تو مرا
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زیارت کردی و ثواب تو بر من است .پس زیارت برادران ،این ثواب را دارد
در دنیا.
همچنین در بهشت هم همه اخوانا علی سرر متقابلین در آنجا هم همه برادران
ایمانی به زیارت یکدیگر میروند در مبارکباد یکدیگر ،هلل و فیاهلل میروند،
بدون غرض میروند زیارت یکدیگر ،و دیدن هم میکنند تا به ذکر فضایل
آلمحمد علیهم السالم مشغول شوند .هی فضایل آلمحمد علیهم السالم را
ذکر کنند و هی حظ کنند و لذت ببرند .چطور شد اینجا عبادت است ،آنجا
عبادت نیست؟ همچنین غذاخوردن در این دنیا هلل و فیاهلل عبادت است .غذا
را که هلل میخوری ،ثواب در نامه عمل تو مینویسند .آیا در بهشت گمانت
این است که اکل و شرب مومن هلل و فیاهلل نیست؟ آیا در بهشت لغیراهلل اکل
و شرب پیدا میشود؟ حاشا .پس همان اکل و شرب عبادت است .برای خدا
مجامعت میکنند در این دنیا هلل و فیاهلل ،عبادت است .همچنین در آنجا هم
که مجامعت هلل و فیاهلل میکنند عبادت است .پس در بهشت عبادت هست.
هکذا جمیع حرکات اهل جنت عبادت است .در بهشت هیچ کاری را
لغیراهلل نمیکنند .گذشتیم از همه اینها ،آیا دوستی علیبنابیطالب عبادت
هست یا عبادت نیست؟ عبادت است حب علی حسنه التضر معها سیئه و
بغضه سیئه التنفع معها حسنه سنیها روایت کردهاند حدیثی را که خدا
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فرموده آلیت علی نفسی انادخل الجنه من اطاع علیا و ان عصانی و انادخل
النار من ابغض علیا و ان اطاعنی قسم به ذات مقدس خود یاد کردهام هرکس
اطاعت کند علی را ،او را به بهشت ببرم اگرچه عاصی من باشد .هرکس
عاصی علی باشد ،او را به جهنم ببرم اگرچه مطیع من باشد .همچنین حب
علی حسنهای است که هیچ گناهی به آن ضرر نمیرساند .خوب بگو ببینم
مردم در بهشت دوستی علی را دارند یا دوستیشان آنجا تمام میشود؟ و آنجا
دار عمل نیست ،دار جزا باید باشد؟ واهلل مومنین در بهشت زیاد میکنند
دوستی علی را ،آنا فآنا معرفتشان به علی زیاد میشود ،آنا فآنا محبتشان به
علی زیاد میشود .پس در جنت چگونه عبادت نیست؟! عبادت هست .از
این گذشته عالم علمش عبادت است ،نوم عالم بهتر از بیداری جاهل است،
نفس عالم تسبیح است و تهلیل است .پیغمبر میفرماید فضل عالم بر آن
مقدسان عابد ،مانند فضل من است که خاتم پیغمبرانم بر ادنای خلق .من که
افضل خلق هستم ،بر ادنای خلق چهقدر افضلم؟ همانقدر عالم فضیلت بر
عابد دارد .پس معلوم شد علم افضل عبادات است .تو خیالت میرسد در
بهشت علم تو زیاد نمیشود و نور تو زیاد نمیشود ،و مردم معرفت محمد
وآلمحمد را زیاد نمیکنند صلی اهلل علیه و آله ؟ پس این عبادت است.
بدانکه این حرف نادانان است که در آخرت عمل نیست ،عمل هست نهایت
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عمل آخرت بر حسب آن چیزی است که صالحشان است ،بر حسب همان
عالم است.
خالصه ،حرکت نمیکنند اهل جنت و تکلم نمیکنند مگر اینکه اعمالشان
هلل است و چون هلل است بندگی است .پس در آنجا هم عبادت و بندگی
هست .هرگز بنده از بندگی خالص و فارغ نمیشود که دیگر بنده نباشد.
بلی ،مگر آزاد شود و مخلوق هرگز از مخلوقیت و بندگی خدا آزاد نمیشود،
ابدا؛ این محال است .پس همیشه ما باید در عبادت باشیم ،نه به خیالت برسد
که دیگر در آن عالم که رفتی ،دیگر عبادتی نباید بکنی .نهایت چون در این
دنیا نفس اماره و شیطان ملعون قرین ما هستند و این جمادیت و نباتیت و
حیوانیت پابند ما شدهاند و این شیاطین و وساوسی که دارند پیش ما هستند
و ما را منع از عبادت میکنند ،عبادت در این دنیا برای ما شاق است و
اسمش تکلیف شده است .چون عبادات بر نفس اماره گران است و به مشقت
آنها را بعمل میآورد ،اسم آنها را تکلیف گذاردهاند .لکن در بهشت مردم
اعمال طاعت میکنند از روی شوق و ذوق مثل اینکه مالئکه سالها رکوع
میکنند با نهایت شوق و ذوق و به هیچوجه تکلیفی و مشقتی براشان نیست
بلکه از روی شوق و ذوق ،بلکه به تسبیح و تهلیل ،مالئکه قوت میگیرند.
هر یککلمه سبحاناهلل که میگویند غذای ایشان میشود ،طعام و شراب
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ایشان میشود مثل اینکه مردم از غذای خوردنی قوت میگیرند ،مالئکه از
تسبیح و تهلیل قوت میگیرند .مومن هم در همین دنیا مثل مالئکه از عبادات
قوت میگیرد ،عبادتش که کم میشود ضعیف میشود و هرچه بیشتر عبادت
میکند نشیط میشود ،شعورش کاملتر میشود ،حظ میکند .یک
همصحبت را که میبیند نشاط پیدا میکند ،زرنگ میشود .همینکه با یک
نامناسب مینشیند ،یکخورده که مینشیند دلش خفه میشود ،حوصلهاش
تنگ میشود ،ضعیف میشود ،بسا آنکه سرش درد میآید ،بسا آنکه علیل
میشود ،ناخوش میشود .اینها همه بهجهت این است که مومنان به صفت
مالئکه موصوفند.
باری ،اینها معترضه شد .اصل مسأله این بود که چون برای عابدان سهمرتبه
است :مرتبه دنیایی و مرتبه برزخی و مرتبه آخرتی ،همچنین خداوند عالم
اعمال را هم در سهمرتبه قرار داده :اعمالی است دنیایی و اعمالی است برزخی
و اعمالی است اخروی .آنچه مردم در مزرعه دنیا میکارند و در زمین دنیا
میکارند ،این زراعت در همین دنیا بعمل میآید ،در همینجا درو میشود
و ثمره آن را در همینجا خواهند چید .و آنچه در برزخ میکارند ،درو آن در
برزخ خواهد شد .مگو بعد از آنی که مردیم ،ثمر آن را در برزخ خواهیم
چید .همین االن رتبه برزخی و مقام برزخی ،االن در بدن تو هست و با آن
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اعمال برزخی میکنی .همین حاال حسنات و سیئات میکنی ،همین حاال
زرعی است که در برزخ میکنی .همچنین مردم هر زرعی که تخم آن را در
آخرت میکنند ،محصول آن را در آخرت میچینند .انتظار مکش که بروی
در آخرت و آنجا زرع کنی و درو کنی ،االن رتبه اخروی در تو هست و االن
در رتبه اخروی داری زرع میکنی و اگر خواسته باشی به تو میشناسانم آن
را تا بدانی.
بدان که از برای تو جانی است و از برای تو تنی است و در مابین ایندو،
برزخی است که فکر و خیال تو باشد .جان تو باالتر از فکر و خیال تو است.
نمیبینی زنده هستی و فکر میکنی ،و زنده هستی و خیال میکنی .هر وقت
رأی جان تو قرار بگیرد فکر میکند ،هر وقت رأی جان تو قرار بگیرد خیال
میکند .پس خیال و فکر غیر از جان است و عمل جان است مثل اینکه بدن
تو بدنی است با فکر و خیال کار میکند .همچنین جان تو هم جانی است
که با فکر و خیال کار میکند .پس تو را بدنی است و با عناصر ظاهر آفریده
شده است و جان تو از آخرت و عالم غیب آفریده شده است و اما فکر و
خیال تو از عالم برزخ است و این فکر و خیال ،میان دنیا و آخرت است .پس
هر عملی که تو با بدن ظاهر خودت بکنی و در آن فکری و خیالی پخته
نکردهای و محبت آن در دل تو قرار نگرفته و فکر و خیالی برای آن نکردهای،
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ولکن از بدن تو آن عمل سرمیزند بیسابقه ،بیفکر ،اینگونه عمل زراعتی
است در دار دنیا شده و حصاد این و درو این باید در همینجا باشد ،جای
دیگر جای درو این عمل نیست .پس اگر اینگونه عمل معصیت کردی،
بایستی در این دار دنیا انتقام او بر تو وارد آید .عذابی که برای این عصیان
مقرر است به تو در همین دار دنیا باید برسد .هر عملی که با بدن خود
میکنی ،جزای آن را در همین دار دنیا باید بیابی .دیگر اگر آن عمل طاعت
است ،به ثوابهایی که خدا در دنیا مقرر فرموده میرسی و همین است جنت
تو در دنیا و اگر معصیت است به عذابهایی که در این دنیاست و از این
دنیاست تو را معذب میکنند و همین است جهنم تو در دنیا ،و آنچه به خیال
و فکر خود میکنی آن زراعتی است که االن در ملک برزخ میکنی .اگر
طاعت است تو را میبرند در جنتی که در جانب مغرب است در برزخ و آنچه
کردهای جزای آنرا در آنجا باید بیابی .نعمتهای این دنیا کفایت ثواب آن
عمل را نمیکند و اگر عصیان باشد باید در برزخ در جهنم برزخ تو را عذاب
کنند .باید در برهوت در حضرموت در عینشمس در آنجاها و در آتشی که
در جانب مشرق است در عالم برزخ در عینالشمس باید تو را عذاب کنند
و عذابهای دنیا کفایت آن معصیت را نمیکند .اگر همه دنیا را پر از آتش
کنند ،برای جزای یک معصیتی که تو به فکر و خیال خود کردهباشی ،جمیع
آتشهای این دنیا کفایت آن گناه را نمیکند بجز عذاب برهوت ،بجز عذاب
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عینشمس ،بجز عذاب عیونکباریت و چاههای پر از آتش که در برزخ است.
و اما اگر گناه را به دل کردهای و محبت گناه را داشتهای ،درست دل بدهید
ببینید چه عرض میکنم .اینها را بازی خیال مکنید و اگر نفهمید بسا آنکه
هالکت ابدی را برای خود درست کردهاید .غرض اگر گناه را با دل و جان
کردهای ،و عالمت او این است که محبت آن عصیان در دل تو جاکرده و
هر آنکس که به تو بگوید اینکار را مکن با او عداوت میکنی ،او را دشمن
خود میانگاری ،هرکس میخواهد اخالل در آن معصیت بکند تو او را دشمن
خود میدانی ،در صدد اهالک او و در صدد تضییع او برمیآیی و هرکس تو
را تحریص و ترغیب بر آن معصیت کند و او را برای تو زینت دهد و آن گناه
را مدح کند ،و هرکس کمک کند تو را بر آن گناه که آن گناه کرده شود،
تو او را دوست میداری و از او حظ میکنی ،اینگونه اعمال زرعی است
که در زمین آخرت شده و اگر تمام دنیا را پرکنند از آتش و تمام برزخ را
پرکنند و این شخص را در جمیع آتش دنیا و برزخ بسوزانند کفایت نمیکند
از آن گناهی که با قلب خود کرده .کفایت نمیکند برای آن بجز آن آتش
خالصی که در آخرت مهیا کرده که نه اول دارد نه آخر و برای آن تخفیف
نیست .باید در آن آتش معذب شود تااینکه از آلودگی آن معاصی دل او پاک
شود .این سخنها را بازیچه مگیرید ،مابین این دنیا و مابین آنچه میگویم
اگر بخواهی مشاهده کنی همینقدر است که دیگر نفست نیاید و از این دنیا
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بروی .اگر نفست که رفت دیگر نیامد و آن عالم را دیدی ،آنوقت تصدیق
مرا میکنی میگویی فالنی راست گفت ،ما تصدیق او نکردیم .پس
عرضمیکنم که خدا مالک دنیا و برزخ و آخرت هرسه هست و پادشاه این
سهخانه است و جمیع آنچه در این سهخانه است همه اسباب الهی است ،همه
در قبضه قدرت اوست .هرسه ملک خداست و همه عالم اسباب خداست و
خداوند صاحب میزان عدل ،گناهان تو را مالحظه میکند .اگر گناه تو از
گناهان دنیاوی است اسباب اسباب او عذاب عذاب او تو را در همین دنیا
عذاب میکند .جمیع عذابهای دنیا ،همه اسباب عذاب اوست .یکخار
بهپای کسی نمیرود مگر به عصیانی که کرده ،هم و غمی به کسی نمیرسد
مگر به عصیانی که کرده .المحاله گناهانی که با مراتب دنیایی خود و با
بدن خود آن گناه را کردهای ،عذاب آن در همین دنیا باید به تو برسد .معنی
گناه با بدن را زیاد واضح کنم .معنی گناه با بدن آن است که محبت این گناه
را نداری ،فکر و خیالی برای آن پخته نکردهای .اتفاقا در مجلسی نشستهای
یکی غیبتی میکند ،تو هم بهغفلت غیبتی میکنی .یکی تهمتی در اینجا به
کسی زد ،به غفلت تو هم تصدیق از او کردی .این معصیتی است که با بدن
خود کردهای ،به غفلتی ،به شهوتی ،به خطایی که از تو سرزده .خیالی
نداشتی که بکنی ،یا محبت آن گناه را نداشتی ،همچنین چیزهایی که در دار
دنیا واقع میشود .اینگونه معاصی را معاصی دنیایی میگویند ،برای اینگونه
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معاصی خداوند بنده خود را در همین دار دنیا معذب میکند به عذابهای
همین دنیا و همین طبقه اول جهنم است .خیال مکنید جهنم گودال
بسیاربزرگی است و پلهها دارد ،هر پلهای یکطبقه از آن است .خیر ،قیامت
اوضاع دیگری است همینطورها که میبینید در این دنیا عذابهایی که هست
همه عذابهای جهنم است .میفرماید الحمی من فوح جهنم تب میکنی از
رایحه جهنم است به تو خوردهای رسیده ،میسوزی .جمیع عذابهای این دنیا
رایحه جهنم است .میفرماید هیچ مرغی تیر نمیخورد مگر به غفلت از ذکر
خدا .معصیتی که در این دار دنیا میکنی ،عذابش را همینجا به تو میکنند
مااصابک من مصیبه فبماکسبت ایدیکم پس اینها هم که در این دنیاست
عذاب خداست و جهنم است .فراشهای خدا میایستند داغیها را در آتش
میگذارند و بر پهلوی تو میگذارند ،رحم بر تو نمیکنند .هرچه جزع
میکنی نمیشنوند ،چوبها میکشند ،تازیانهها میکشند بر پهلوی تو و کله
تو ،بدون مباالت میزنند؛ اینها غضب خدا است .نگاه کن در سر گردنه این
چله زمستان ،این دزدها توی ابر و برف و سرما میایستند تااینکه تو بیایی
چماقها بکشند به تو بزنند ،مال تو را بگیرند ،تو را برهنه کنند و در آن سرما
رها کنند .خیال تو میرسد اینها باالتفاق شده؟ حاشا! بدان که جمیع اینها از
معاصی است که در این دنیا کردهای و این عقوبت آن است .اینها را خدا
فرستاده .چه میشود خداوند ،دزد را هم عذاب کند که تو چرا سبب این
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کار شدی و نگذاردی دیگری سبب این کار بشود؟ آیا نخواندهای در قرآن
و کذلک نولی بعض الظالمین بعضا بماکانوا یکسبون خدا که بخواهد عذاب
بکند همینطور عذاب میکند .خدا که دست خودش باال نمیرود شمشیر
بکشد ،گردن بنده خود را بزند .خلق را بعضی را با بعضی به هم میاندازد.
آیا نشنیدهاید که بعد از آنی که بنیاسراییل طغیان کردند ،خدا اعدا عدو خود
را که بختنصر بود بر ایشان مسلط کرد و بنیاسراییل را قتل کرد ،رفت تا
بیتالمقدس و آنهمه مصیبتها و خواریها را بر سر آنها آورد؟ و بختنصر
اعدا عدو خدا بود لکن برای اینکار و انتقام از بنیاسراییل او را سبب
میکند ،بعد او را به عذاب خود معذب میکند .مقصود این بود که آنچه در
این دنیاست ،اسباب خداست .این شکنجهها ،این چوبها ،این داغیها ،این
کندها ،همه عذاب خداست و خدا به اندازه گناه تو ،تو را در دنیا به همینها
معذب میکند .اگر گناه دیگری نداری همینکه مردی چشم تو باز میشود،
برزخ را میبینی ،نعمتهای خدا را مشاهده میکنی ،گناهان تو پاک میشود،
به جزای آنها رسیدهای دیگر هیچ گناه برای تو نیست وارد بهشت میشوی
در کمال راحت .و هرگاه طاعات دنیایی میکنی ،نمازی میکنی بر حسب
عادت ،روزهای میگیری بر حسب عادت ،وفایی داری بر حسب عادت،
راست میگویی بر حسب عادت ،بخششها میکنی بر حسب عادت ،در پیش
خدا اینها ضایع نمیشود .در همین دنیا ثواب تو را به تو میدهند .ثواب چه
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چیز است؟ توی بهشت چه چیز به تو میدهند؟ توی بهشت به تو حوری
میدهند ،همین زن تو حوریهای است که در این دنیا به تو دادهاند .در بهشت
قصر به تو میدهند ،در اینجا هم باالخانه عالی به تو میدهند نهایت اینجا از
گل و خشت است ،دیگر بسا آنکه آئینهکاریش هم کرده باشی .نوکر
میدهد ،اسب میدهد ،خانه میدهد ،باغ میدهد ،جمیعش نعمت خداست
و ثواب خداست که به تو داده ،لکن ثوابهایی است که برای اینگونه اعمال
مقدر کرده است .پس جزای اعمال بدنی ،عذابهایی است که در این دار
دنیاست .و اگر اعمال برزخی کردی ،همین حاال داری میکنی .خیال و
فکر تو از عرصه عالم برزخ است ،آن فکرها و خیالهایی که میکنی اعمال
برزخی است .اگر اینگونه گناه کردی ،عذابهای این دنیا کفایت نمیکند
برای این .شاهدش اینکه اگر کل این دنیا را پر از آتش کنند ،باز آن خیال را
از سر تو نمیتوانند درکنند .چه بسیارکسان که این سالطین و این ظالمین
که هستند مبتال میکنند آنها را به اشد بالها ،به عذابها ،به شکنجهها ،به
داغیها ،به زندانها و اضمار خاطر این و وسوسه خاطرش این است که اگر
خالص شدم جگرت را درمیآورم ،اگر حاکم شدم چنان این والیت را قتل
کنم که یکنفر را باقی نگذارم .توی دلش اینگونه معاصی است اینها را
شکنجههای این دنیا پاک نمیکند ،بدنش را سوراخ سوراخ کنند چه دخلی
به خیال او دارد .پس این عذابی باید بشود که خیال او مودب بشود ،عذاب
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او باید عذابی باشد که فکر او مودب بشود واال این عذابهای دنیا و این
شکنجههای دنیا به هیچوجه منالوجوه به خیال او تأثیر نمیکند و دلش آرام
است و اگر تقدیر خدا شد و از این بلیه نجات یافت ،میبینی از خدا برگشته
مثل مار سرکوفته چنان حقدی در سینه دارد که اگر بر ملکی مسلط شود
جمیع آنها را قتل میکند .اگر این عذابها او را پاک میکرد ،چطور شد که
پاک نشده است؟ معلوم است عذابهای دنیا ،خیالهای مردم را اصالح
نمیکند .باید اینرا خدا در برهوت به آن عذابهای برهوت عذاب کند .در
عینشمس عذاب کند ،آن آتشهای برزخ ،خود خیالش را میبرد میسوزاند،
خود فکرش را از سرش میبرد میسوزاند و از مغز خیالش بیرون میآورد آن
خیالهای باطل را ،از مغز فکرش آن فکرهای باطل را بیرون میآورد.
مثل اینرا اگر بخواهی نظر کن در این دار دنیا آئینهای گرد گرفته باشد
کفایت میکند دستمالی بر روی او بزنی و اگر چاقوی فرنگی زنگ گرفته
باشد ،به ساییدن شدید با سنگ یا با سوهان که بر او بسایی پاک میشود.
ولکن طالیی که با نقره یا سرب یا مس ممزوج شده باشد معالجه ندارد ،باید
به کوره خالص برود .هرچه دستمال بزنی پاک نمیشود ،هرچه سوهان بزنی
پاک نمیشود ،ریز ریز او به مغز ریز ریز این هست .باز نقره است و باز مس
است و طال خالص نمیشود مگر او را در آتش خالص بگذارند ،یک
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شبانهروز دو شبانهروز به قدر استعداد او ،او را در آتش کنند تااینکه در مغز
او نقره بسوزد و مس او بسوزد ،طالی خالص بماند .این است حالت فکر و
خیال معصیت ،به جز آتش برزخ بهچیزی دیگر پاک نمیشود که باید به آن
آتش ،خود خیال را بسوزانند که اگر الش چیزی هست بیرون آورند .به آتشها
و سوزشهای این دنیا معالجه نمیشود ابدا .ابدا نخواهد شد .چه بسیار مریضی
که ششماه بلکه بیشتر مریض است و خوابیده و ناخوشیها کشیده ،باز
برخاسته همان شقیی که بوده هست بلکه بدتر از اول .معلوم است که این
عذابها کفایت گناهان خیالی و برزخی او را نکرد.
و همچنین حکایت آن اعمال که در قلب تو است و بر حسب محبت خود
آن گناهان را میکنی اگر دیدی نعوذباهلل دوست میداری معاصی را و دیدی
دوست میداری امرکنندگان به معصیت را ،دیدی دشمن میداری
نهیکنندگان از معصیت را ،این گناه ،گناه آخرتی است .تو غافلی از اینکه
این چه گناه بزرگی است! میبینی تو را نهی از معصیت میکنند و تو بدت
میآید ،و دوست میداری امرکنندگان به معصیت را .جمیع شیاطین دنیا و
آخرت تو را امر میکنند به معصیت ،تو چرا دوست میداری آنها را؟ پس تو
دشمنان خدا را دوست میداری ،پس تو ولی شیطانی .همچنین دشمن
میداری هرکس تو را نهی از معصیت کرده ،و خدا و رسول تو را نهی از
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معصیت کردهاند .نگاه کن به اعمال ،اعمال شاهد است .دستی رشوه
میدهی که عصیان بکنی ،میروند پول میدهند به داروغه پولدستی میدهد
که کم بفروشد .اگر به او بگویند کم مفروش بدش میآید .دیگر چرا
پولدستی میدهی که معصیت بکنی؟ پس بدان مردم اینطور معصیتها دارند
هرکس به ایشان بگوید مکن ،این با او عداوت میکند ،در صدد اتالف او
برمیآید ،سعایت برای او میکند ،او را ضایع میکند ،سعی میکند ضرری
به او برساند که چرا تو مانع شدی ،نگذاردی من معصیت کنم؟ و هرگاه که
امر میکنی او را به معصیت و کمک او میکنی ،رفیق تو میشود ،بشاش
میشود ،خندان میشود ،یکتا مهمانیت هم میکند ،بلکه دستت را هم
میبوسد ،پات را هم میبوسد ،تعارفت میکند ،رشوه میدهد ،پول دستی
میدهد که بارکاهلل! تو خوب راه جهنم را واکردی برای من .این سنگ را
از دم راه جهنم برداشتی که من بروم به جهنم .خیال مکن که همچو چیزی
نمیشود ،خیلی از مردم همینطورند .پس ببین آن عصیانی که به واسطه حب
قلبی است ،آن عصیانی که محبت به آن داری ،اگر جمیع دنیا را پر از آتش
کنند ،جمیع برزخ را پر از آتش کنند و همه را بر جان تو بیفروزند ،آن معصیت
از مغز جان تو بیرون نمیآید ،آن حب را بیرون نمیآورد .ندیدهاید شما در
همین والیات بسیار اتفاق افتاده ،چون پیشترها سنی بودهاند بسیار شده
مردکه را نشاندهاند گفتهاند به ابیبکر فحش بده اگرنه میکشیمت ،به عایشه
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فحش بده اگرنه میکشیمت .گردن کشیده و گفته بزن ،فحش نمیدهم.
گردن میزنند و میکشند و باز دست برنمیدارد ،معلوم است حب قلبی
دخلی به این حکایتها ندارد .همچنین است اگر عذاب دنیا را بر سر یک
عاشق بریزند و او را به همه عذابهای دنیا معذب کنند ،به محضی که
معشوقش یادش میآید دلش غش میکند .عذابها را به بدنش کردهاند چه
دخلی به قلب او دارد؟ قلب او مایل است ،طینت او مایل است ،اینها فایده
ندارد .از این بود که اینهمه شکنجهها و عذابها که به دوستان آلمحمد
علیهم السالم کردهاند و آنها از دوستی خود دست برنداشتهاند و آنها هم
گردن کشیدند که بزن ،نمیگذرم از والیت محمد وآلمحمد ،تو هرچه
میخواهی بکن .این بهجهت این است که این عذابها و این کشتنها و این
شکنجهها ،اینها حب را از دل بیرون نمیکند .حاال چه بسیار کسان که مبتال
میشوند به بالهای عظیمه به جهت عملی که میکنند و در اثنای آن بال
دلشان غش میکند برای آن عمل .معلوم است این عذاب عذاب آن عمل
نیست بلکه باید آن قلب را ببرند در آتش آخرت و در نار آخرت بگذارند تا
آن قلب را پاک کنند .کلمانضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا
العذاب آن ناری که تطلع علی األفئده آتشی که آگاه میشود و مطلع میشود
بر افئده و قلوب درمیگیرد .آن آتش مطلع بر قلوب میشود و دل را ازهم
میشکافد .وقتی که دل را ازهم شکافت ،آن جان را ازهم شکافت ،آن مرض
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را از وسط آن بیرون میآورد و از اندرون دلها آن ناخوشیها را بیرون میکند.
واال این مرضها که در این دلها هست به هیچ وجه منالوجوه به این چیزها
از دل بیرون نمیرود.
پس بعد از آنی که مراتب عصیان را شناختی برادر من ،موالی من ،سعی کن
که االن در زمین آخرت گناهان زرع نکنی که این گناه میماند بر تو و در
برزخ معالجه نمیشود و حکما در آخرت باید معذب شوی تا معالجه شود.
انتظار چه میکشی؟ حاسبوا قبل انتحاسبوا همینجا حساب خود را بکن؛
ببین چگونه است اعمال تو ،از کدام جور است؟ همینجا حکم کن درباره
خود اگر راست میگویی و از اهل تدارکی همین حاال تدارک کن اگر تدارک
نمیکنی پس مواجهه میکنی با خدای جبار و یاغیگری داری میکنی .پس
انسان باید در این دار دنیا غنیمت بشمارد .بالجمله این دار داری است که
میتوانی معالجه گناهان این دنیا را بکنی و میتوانی معالجه گناهان برزخ را
بکنی و میتوانی معالجه گناهان آخرت را بکنی .اگر راست میگویی تا در
اینجایی فرصت را غنیمت بشمار و تدارک کن .چه میدانی که امشب افطار
را در کجا میکنی ،در برهوت و حضرموت افطار میکنی یا در وادیالسالم
افطار میکنی ،یا در خانه خود افطار میکنی؟ خط امان برای تو که نیامده
است ،تا کی انسان باید غفلت داشته باشد؟ ثمره این بیستونه روز روزه که
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گرفتهای کو؟ صفایی در تو پیدا نشد ،ثمر نکرد ،قلب تو رقیق نشد .دیگر تا
کی؟ دیگر به چه چیز رقیقت کنم؟ گرسنگیت که دادم ،مبتالت هم که
کردم ،ریاضتت هم که دادم .بگو ببینم آیا این ریاضت در تو توجهی احداث
کرد؟ االن فکر کن ببین اعمال تو از کدام جور است .دنیا نهایتش پنجاهسال
است ،شصتسال است ،هفتادسال است ،صدسال است ،آخرش تمام میشود
و میگذرد ،انتها دارد .اما برزخ آن هم انتها دارد ،انتهاش نفخه صور است.
پنجاههزار سال ،شصتهزار سال ،هرچه باشد آخر میگذرد و نهایت دارد.
و اما آخرت واهلل تمام نمیشود و تمامشدن ندارد .واهلل اگر صدهزار سال
بگذرد هنوز آن اول است و هنوز اول عذاب است ،هرچه بگذرد همان اول
عذاب است و نهایت ندارد .دیگر در آنجا نه توبه بکار میآید نه گریه بکار
میآید نه استغفار بکار میآید ،نه جزع تو در آنجا بکار میخورد .میگویند
تا در دنیا بودی میخواستی این کارها را بکنی .پس تا که دستت میرسد
کاری بکن ،مبادا آنکه اعتقاد به آخرت نداری واگرنه اینقدر غفلت چرا؟
اگر اعتقاد داشتی اینقدر جرأت بر خدای آسمان و زمین نمیکردی .و خدای
روف رحیم اسبابی فراهم آورده و معالجهای برای اینکار قرار داده و آن این
است که در این دنیا آتشی روشن کرده ،آتشی بر جان مومنین افروخته که
گناهان قلب را پاک کند .در همین دنیا عذابی مقرر فرموده برای مومنین که
گناهان آخرتی و گناهان برزخی را پاک کند .و عذابی که گناهان قلبی را
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باید پاک کند ،باید عذابی باشد که بر دل تأثیر کند ،باید آتشی باشد که در
مغز دل اثر کند و از مغز دل معصیت را بیرون آورد .و آتشی که خداوند در
این دنیا بر دل دوستان امیرالمومنین افروخته که آن گناهان قلبی ایشان را پاک
کند ،آن آتش مصیبت حسین است صلواتاهلل و سالمهعلیه و همین مصیبت،
آتش جهنم است .اگر مصیبت حسین علیه السالم آتش جهنم نیست چرا تا
میشنوی یکمصیبت جزیی را ،دل تو آتش میگیرد؟ اگر در جهنم آتش است
که چه آتش از این آتش سوزندهتر؟ اگر در جهنم عذاب است چه عذاب از
این عذاب سختتر؟ اگر جهنم آتشی دارد که میسوزاند و پاک میکند
گناهان را و مردم را شستشو میدهد ،در این مصیبت هرکس پای مژه او تر
شود جمیع گناهان او آمرزیده میشود و شستشو میدهد .پس حاال که خدا
همچو آتشی در دنیا برای عذاب ما مقرر کرده و قرارداده که چون در این
آتش ما را معذب کرد دیگر ما را بعد از آن عذاب نکند ،پس سزاوار است
که ما هم در این مصیبت دلهامان بسوزد و بگدازد و جزع کنیم و گریه کنیم
و ناله کنیم .در روزعاشورا آن بزرگوار تشریف آوردند در میان میدان به
جهت اتمام حجت ،در برابر آن ظالمان صدای مبارک را بلند فرمودند .آن
قوم بیحیا از روی عمد صدا میکردند و گوش به سخن آنحضرت نمیدادند
تااینکه یکی از میان آنها گفت ای قوم صبر کنید ببینیم این مرد چه میگوید.
حضرت به صدای بلند که همه آنها شنیدند فرمودند انشدکم اهلل شما را به
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خدا میخوانم آیا جد من محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله نیست؟ عرض
کردند اللهم بلی بلی خدایا .فرمودند انشدکم اهلل شما را به خدا میخوانم آیا
پدر من علی صاحب حوضکوثر نیست که دشمنان خود را از آن میراند؟
عرض کردند خدایا بلی .فرمودند انشدکم اهلل آیا عم پدر من حمزه سیدالشهدا
نیست؟ عرض کردند خدایا بلی .فرمودند شما را به خدا میخوانم آیا عم من
جعفرطیار نیست که در بهشت با مالئکه پرواز میکند؟ عرض کردند خدایا
بلی .فرمودند آیا این عمامه رسول خدا نیست که بر سر من است؟ عرض
کردند خدایا بلی .فرمودند آیا این شمشیر رسول خدا نیست که حمایل
کردهام؟ عرض کردند بلی .فرمودند اگر همه اینها را میدانید پس به چه سبب
خون مرا حالل میدانید؟ گفتند ای حسین! آنچه را گفتی همه را میدانیم و
تو را میشناسیم لکن چارهای نیست مگر آنکه شربت ناگوار مرگ را به تو
بچشانیم .در اینوقت از عمر مبارک و شریف او پنجاهوهفت سال گذشته
بود ،دست بر ریش مبارک خود گرفتند فرمودند شدید شد غضب خدا بر
یهود وقتی عزیر را پسر خدا گرفتند ،شدید شد غضب خدا بر نصاری وقتی
که مسیح را پسر خدا گرفتند ،شدید شد غضب خدا بر مجوس وقتی که آتش
پرستیدند ،شدید شد غضب خدا بر گروهی که پیغمبر خود را کشتند ،شدید
خواهد شد غضب خدا بر گروهی که میخواهند پسر پیغمبر خود را بکشند.
این سخنان در دل هیچیک از آن ظالمان اثر نکرد .در این اثنا یک شخص
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کافری مرتدی نجسی از میان آن لشگر این هنگامه را که دید متنبه شد.
میدانید آن که بود؟ آن حر بود و مرتد شده بود و کافر ،به جهت آنکه سر
راه بر فرزند پیغمبر خدا بسته بود ،به جنگ سیدالشهدا آمده بود و کافر شده
بود .وقتی این هنگامه و این اوضاع و این داستان را دید متنبه شد ،با خود
گفت عمر تو که به آخر رسیده ،آیا در این آخر عمری میخواهی از آتش
جهنم نجات یابی و به نعیم ابدی فایز شوی؟ اگر همچو ارادهای داری
بسماهلل ،حاال وقتش است .هی بر اسب خود زد و از میان لشکر عمرسعد
بیرون آمد و روانه شد به جانب آن حضرت .اما به چه حالت؟ دست بر سر
گذاشته بود میگفت اللهم الیک انیب خدایا به سوی تو بازگشت میکنم
یاابن رسولاهلل هل لی من توبه؟ ای فرزند رسولخدا آیا توبه من قبول خواهد
شد؟ فرمودند بلی ان تبت تاب اهلل علیک اگر توبه کنی خدا توبه تو را قبول
میکند .مردکه کافر بود ،مرتد شده بود ،یکی از قشون ابنزیاد بود .وقتی
بازگشت کرد ،برگشت توبه کرد ،توبه او قبول شد .ماها انشاءاهلل مرتد و
کافر و عدو نیستیم ،وقتی توبه او قبول شد توبه ما چگونه قبول نمیشود؟
البته قبول میشود بهجهت آنکه ما دوست میداریم دوستان خدا را ،دشمن
میداریم دشمنان خدا را .پس عرض میکنم که خداوندا ما هم توبه میکنیم
از این گناهان که روی ما را سیاه کرده است به سوی تو و بازگشت میکنیم
به سوی تو و محمد و آلمحمد صلواتاهللعلیهم را پیش روی خود وامیداریم
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و به روکردن به ایشان رو به تو میکنیم و آنها را در پیش تو شفیع میکنیم و
میگوییم استغفراهلل الذی ال اله اال هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذوالجالل
واالکرام من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیه.
این یککلمه را هم عرض کنم ،یعنی این یکمعنی را ـ واال یککلمه بیشتر
است یکمطلب را .و آن این است که دو کار اگر شما بکنید نجات شما
در آن است و اگر نکنید گریه بر سیدالشهدا که اعظم اسباب نجات است و
سبب نجاتی از آن عظیمتر نیست برای شما نفع نخواهد بخشید و آن دوکار
یکیش این است که حالل خدا را حرام مکنید و حرام خدا را حالل مکنید.
و یکیش اینکه هرکس شما را از معصیت نهی میکند از او بدتان نیاید و
هرکس شما را به معصیت امر میکند از او خوشتان نیاید .اگر ایندو را
کردید که یکیش این بود که حالل خدا را حالل دانید و حرام مکنید و حرام
خدا را حرام بدانید و حالل مکنید ،و یکی دیگر اینکه از امرکنندگان شما
را به طاعت و نهیکنندگان شما را از معصیت خوشتان بیاید و از
نهیکنندگان از اطاعت و امرکنندگان شما را به معصیت بدتان بیاید .هرکس
شما را به طاعتی امر میکند یا از معصیتی نهی میکند بدتان نیاید و هرکس
شما را به معصیتی امر میکند یا شما را از طاعتی نهی میکند ،از همچو
کسی خوشتان نیاید .اگر اینطور شدید و این دوتا را درست کردید ،گریه
صفحه | 786

شما بر سیدالشهدا به شما نفع خواهد بخشید واال یزید هم اهلبیت را که به
آن حالت دید ،گریه کرد و گریه او برای او نفع نبخشید .پس سعی کنید که
ایندو را درست کنید که نجات دنیا و آخرت شما در همین دوتاست.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

*«موعظه سیام»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن واالنس من االولین واالخرین الی یومالدین.
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خداوند عالم جلشأنه در کتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن
واالنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در ایام گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در معنی عبادت بود تااینکه
دیروز عرض کردم که چون از برای انسان سهمرتبه است :یکمرتبه اخروی
در انسان است که مقام قلب اوست ،و یکمرتبه برزخی از برای انسان است
که مرتبه صدر اوست ،یعنی سینه او و مقام سینه مقام خیال و فکر است .و
یکمرتبه دیگر مرتبه دنیایی است که مرتبه جسد او باشد در این دار دنیا .اما
جسد شخص در این دنیا ،جسدی که انسان دارد در دار دنیا بهجز حیات
حیوانی چیزی ندارد .حیات نباتی دارد و حیات حیوانی دارد ،حیات انسانی
ندارد .اما حیات نباتی که در این بدن هست از اینجا معلوم میشود که قد
میکشد و پهنا زیاد میکند و نمو میکند و ناخنهای او بلند میشود و موی
او بلند میشود و استخوانهای او قد میکشد و پهنا زیاد میکند و اینها آثار
نبات است .چنانکه درخت قد میکشد و پهنا زیاد میکند ،کلفتی او زیاد
میشود .این از قوه نباتی است که در بدن انسان است .و قوه حیوانی هم در
این بدن انسان هست که به واسطه او حیات دارد و میجنبد و در روی زمین
راه میرود و چشم او میبیند و گوش او میشنود و ذائقه او مزه چیزها را
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میفهمد و المسه او گرمی و سردی و نرمی و زبری چیزها را احساس میکند
و بینی او بوهای خوب و بد را میفهمد .اینها خواص حیوانیت است که از
برای این بدن انسانی این خواص در دنیا هست .هرگاه آن عقل و شعور را از
سر اینکس گرفتند و بردند ،باقی میماند این بدن حیوانی که مثل حیوانات
در روی زمین میجنبد و راه میرود .این دیوانگان عقل ندارند ولکن
میخورند و میخوابند و مینشینند و برمیخیزند ،حرف میزنند ،راه
میروند .اینها را دارد لکن آن عقل از بدن او بیرون رفته .این بدن را میگوییم
بدن دنیاوی ،این بدن ندارد آن شعور عقلی را و آن شعور فکر و خیال برای
خود او نیست .ببین راهرفتن از برای عبای تو نیست ولکن وقتی تو در توی
عبایی ،عبا دارد راه میرود .اگر از عبا بیرون رفتی ،خود عبا رونده نیست.
همچنین اگر آن عقل را ،و فکر و خیال را از این بدن بیرون ببرند ،این بدن
حیوانی خودش صاحب شعور و عقل و فکر و تدبیر نیست .اگر آنها بیایند و
توی این بدن قرار بگیرند و بر این حیوان سوار شوند ،خاصیت آنها از این
هم برمیآید واال این بدن همان کارهای حیوانی را میکند .یکوقتی مثل
حکیمانهای برای این عرض کردهام .مثل این قوه بدن جمادی و بدن نباتی و
بدن حیوانی و بدن انسانی مانند آن انسانی است که بر اسبی سوار است و آن
اسب در چراگاهی میرود و آن چراگاه بر روی زمین روییده .آن زمین،
جمادی است و چراگاه؛ و آن علفها ،نباتی است؛ و آن حیوان و آن مرکب،
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حیوانی است؛ و تو که بر آن حیوان سواری ،انسانی .همچنین این بدن انسانی
را خدا به همین کیفیت ترکیب فرموده .آن نفس انسانی را خداوند بر نفس
حیوانی سوار کرده و نفس حیوانی را در نباتیت بدن قرارداده و نباتیت را در
جمادیت بدن قرار داده .حاال اگر آن سوار پیاده شد ،همان حیوانی است در
چراگاهی که بر زمین روییده چرا میکند.
اگر این مطلب را فهمیدی درست ،بدان که از برای انسان اعمالی است که
مخصوص خود انسان است .عملی نیست که به اسب خود آنرا القا کند ،یا
اسب او او را بکند .و عملی نیست که اسب آنرا بکند یا آن چراگاه آنرا
بعمل بیاورد ،و عملی نیست که زمین آنرا بکند بلکه عملی است که انسان
خود باید مرتکب آن بشود و از خود او برمیآید ،از غیر او برنمیآید .ببین
اگر تو سوار باشی در چراگاهی بروی و بخواهی حساب بکنی ،محاسبهای
را برسی ،حاال حساب ،چیزی نیست که آن را حواله به اسبت بکنی .این
کار از اسب برنمیآید ،کاری است مخصوص انسان که خود انسان باید به
فکر خود و به عقل خود برسد و بفهمد .ولکن اگر بخواهد راه رود ،این را
حواله به اسب میتواند بکند .بخواهد علفها را بکند حواله به دندان اسبش
میتواند بکند ،بخواهد جایی گود بکند حواله به دست و پای اسبش میتواند
بکند که سم بر زمین میزند و میکند .این از او برمیآید ولکن حساب
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برنمیآید از آنها و آن فهم و شعور از برای آنها نیست .انسان را بگذار
بکناری ،آن حیوان هم یکپاره اعمال دارد مخصوص خود اوست و از آن
علفها آن کار برنمیآید مثل اینکه رضا شود ،غضب بکند ،بدش بیاید ،از
چیزی رم بکند ،انس بگیرد ،نفس بکشد .اینها از حیوان خودش برمیآید ،از
علفها و زمینها این کار برنمیآید .همچنین یکپاره چیزها هست بعضی کارها
هست که از علفها برمیآید و آن کارها از زمینها برنمیآید .مثال میتواند این
حیوان به علفها بگوید تو اینجا سایه بینداز ،اینکار از علفها برمیآید.
همچنین اگر بخواهد سنگینی روی چیزی بیندازد ،از آن سنگها و کلوخها
میتواند به آنها بگوید شما سنگینی بیندازید .دیگر ضرور نیست خودش را
روی جایی بیندازد .و همچنین گیاه یکپاره کارها هست که از خود آن
گیاهها برمیآید نه از آن زمین و خودش آنها را میکند .و یکپاره کارها
هست به زمین میتواند حواله بکند و آنها را واجب نیست خودش بکند .آن
کارهایی که از خود گیاه برمیآید نه از زمین ،آن خواصی است که مخصوص
خود گیاه است مثال مسهل است یا منضج است ،اینها خاصه خود گیاه است،
از کسی دیگر آنها برنمیآید ،از زمین برنمیآید.
خالصه ،این مثل بود ،حاال عرض میکنم از برای انسان یکپاره اعمال هست
که عقل او و دل او ،و مراد از دل که دیروز عرض کردم عقل است .دل یعنی
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عقل ،مراد از دل عقل است .سخن را روی با صاحبدالن است ،صاحبدل
یعنی صاحب عقل .خدا میفرماید ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب این
قرآن متذکرکننده کسی است که برای او قلبی است و دلی است .مراد از دل
یعنی عقل .پس یکپاره کارها هست که آن کار مخصوص خود عقل است،
کننده آنکار کسی دیگر نیست .مثل اعتقادهای نیکو که این کار خود عقل
است ،کار حیوانیت انسان نیست .اعتقاد نیکو ،معرفت خدا و رسول،
معرفت ائمه ،معرفت شرایع و امثال اینها چیزی نیست که عقل انسان واگذار
به حیوانیت انسان کند .حیوانیت انسان اینکار از او برنمیآید .تا عقل هست
این کارها را میتواند بکند ،عقل و شعور که از سر انسان بیرون رفت ،اگرچه
زنده است و دارد راه میرود ،لکن این کارها را نمیتواند بکند .و یکپاره
کارها هست که به حیوانیت خودش حواله میکند .مثال اگر عقل رأیش
قراربگیرد مجامعت کند هلل و فیاهلل ،حواله به حیوانش میکند و حیوان او
میکند .حاال خودش بیاید مجامعت کند ،این شأن او نیست ،عقل مجامعت
نمیکند .آالت و ادوات این کار پیش او نیست ،او اجل از این است که
مباشر این عمل بشود .لکن هروقت میخواهد مجامعت بکند هلل و فیاهلل،
حواله میکند به آن حیوانی که بر او سوار است ،که آن حیوانیت اوست ،او
هم میکند .و همچنین مثال عقل میخواهد اکل بکند هلل و فیاهلل ،اینکار
عقل نیست .عقل دهانی ندارد ،معده و رودهای ندارد ،لکن وقتی عقل تو
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بخواهد اکل بکند حواله به حیوان خود میکند .میخواهد نظر به چیزی
بکند ،گوش به چیزی بدهد ،چیزی را بچشد ،چیزی را استشمام کند ،چیزی
را وزن کند و لمس کند ،اینها را به حیوان خود حواله میکند .زیرا که شأن
او اجل از این است که با این چیزها مقرون بشود یا خود بالذات اعتنایی به
اینها بکند.
مثلی واضحتر و عامیانهتر عرض کنم .پادشاه را چندگونه اعمال هست:
یکجوره عمل است که پادشاه خود بنفسه آنها را میکند .مثال میخواهد
غذا بخورد خودش میخورد ،این اعمال را کسی دیگر نباید بکند .لکن
میخواهد انعامی بکند ،این را بهدست خازنان و انبارداران میکند ،بر دست
خدام خود اینکار را میکند .میخواهد در بازار جاری بکشد ،این را با زبان
و دهان خود نمیکشد .خود پادشاه اجل از این است که برود توی بازار
جاربکشد .بلکه به واسطه جارچیان شاه جارمیزند و خود او اجل از این
است که مباشر اینکار شود.
حاال عقل هم خود او اجل از این است که مباشر شود نکاح را ،و اکل و
شرب را ،و دیدن و شنیدن و بوییدن و چشیدن و لمسکردن را .حاشا! آن
شأنش اجل از اینهاست ،رتبه او در ملکوت خداست ،مباشر این اعمال
نمیشود .دیگر حاال انشاءاهلل مسأله خوب واضح شد تا نتیجه چه بدهد.
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اما خیال و فکر هم اگرچه پیشکاران عقلند ،اگرچه عمال عقلند و آنها هم
خدماتی در درگاه عقل دارند و میکنند ،لکن خدمات آنها هم دوگونه است:
خدماتی است که خود ایشان باید مباشر آن خدمات شوند ،مثل وزیر پادشاه
که خدمتی دارد که خود او باید آن خدمات را بکند .رسیدن این حساب را
و رسیدگی به امور والیت ،اینها کار خود وزیر است .لکن یکپاره خدمات
پادشاه دارد که به واسطه همین وزیر مثال حکم میکند که جارچیان بروند
بازار جاربکشند .شأن خود وزیر اجل از این است که مرتکب این کار بشود
آنچه را که فراشان و جارچیان مرتکب میشوند .عمل پادشاه است لکن از
پادشاه حکم میشود و آن حکم به گوش وزیر میرسد و از وزیر میرسد به
فراشان و جارچیان ،آنها هم میکنند .پس فکر و خیال اگرچه از عمال عقلند،
لکن اینها هم یککاری و خدمتی مخصوص خود دارند که آن کارها هرگز
از جسد برنمیآید .ولکن یکپاره کارها هم دارند که از جسد برمیآید .مثال
خیال میکند شراب بخورد ،به بدنش میگوید شراب بخور و بدن میخورد.
خیال میکند نماز بکند ،به دست و پا اشاره میشود که آنها رکوع کنند و
آنها میکنند .خود او در عالم دیگری است ،نمیتواند نماز کند ،نه دست
دارد نه پا دارد ،نه رکوع میتواند بکند نه سجود .اینها کار او نیست ،کار
او نیت خیر است ،کار او عزم بر عبادت است ،عزم بر معصیت است،
خیالکردن چیزهای طیب است ،خیالکردن چیزهای خبیث است،
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فکرکردن است در حقایق و معارف و علوم .کار او کسب علوم است نه
چیز دیگر .پس از فکر و خیال به جز علوم چیزی دیگر برنمیآید ولکن سایر
اعمال بدنی را آنها حکم میکنند به این بدن که شما بکنید .مثال به دست
حکم میکند قنوت بخوان ،به زبان حکم میکند سوره حمد بخوان و این
آیات و سور را قرائت کن ،و آنها هم میکنند .و اما این بدن انسانی نوکری
است برای آن فکر و خیال و از برای آن عقل و آنها اعمالشان را در اینجا
بعمل میآورند .یعنی اعمالی را که الیق است از این بدن بجابیاورند ،نه اعمال
خیال وزیر را ،نه اعمال قلب پادشاه را ،آنها را باید خودشان بکنند .اعمالی
که باید نوکران مرتکب شوند ،آن اعمال را در اینجا بعمل میآورند .حاال
اگر پادشاه یا وزیر ،یعنی قلب یا صدر اینها حکم کردند به اعضا که شراب
بخور و اعضا نکردند اینکار را ،معلوم است عزیمت تمام از پادشاه نشده و
حکم بتی نشده ،یا اسباب فراهم نبوده .حکم شد و شراب خوردهنشد و این
حکم بعمل نیامد ،در این مملکت معصیت شرابخوردن نشد .ملتفت باشید
چه عرض میکنم که این نتیجه است .چون این معصیت در این مملکت
بعمل نیامد ،نمینویسند برای او که شراب خورد ،ولکن مینویسند که قلب
او چنین حکمی کرد ،و خیال او چنین حکمی کرد ولکن نخورد و گناه
شرابخوردن برای او نمینویسند .وقتی که کرد و بعمل آورد و شراب
خورد ،آنوقت تا هفتساعت این را در نامه عمل او نمینویسند .این هم
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تفضلی است از خداوند عالم جلشأنه ،این هم مرحمتی است به این بندگان.
و اگر بخواهم دلیل اینرا که چطور تا هفتساعت نمینویسند و چرا
نمینویسند بگویم ،از فهم عوام برتر میشود و مبهوت و حیران میمانند که
من باالی منبر چه میگویم؛ غرض به کارشان نمیآید .خالصه ،همینکه
گناه کرد تا هفتساعت نمینویسند و در این هفتساعت ،انتظار
استغفارکردن او را میکشند .اگر تا هفتساعت استغفار نکرد ،آنوقت
دیگر حتم میشود و از برای او در نامه عمل او مینویسند که فالن این عمل
را کرد .و ببین که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله چه رأفتی کرده! نمازصبح را
قرار داده ،نمازظهر را قرار داده ،نمازعصر را قرار داده ،نمازمغرب را قرار
داده ،نمازعشا را قرار داده که در ایناوقات شما اگر معصیتی مرتکب شوید،
به واسطه این نمازی که میکنید و استغفاری که میکنید ،آن معصیت در
نامه عمل شما نوشته نشود .بهجهت آنکه تا هفتساعت نمینویسند و شقی
کسی است که هفتساعت از گناه او بگذرد و متنبه نشده باشد و در این
مدت استغفار نکند .و معذلک باز خدای بر روف عطوف رحیم ،چنان باب
رحمت را برای بندگان گشوده که اگر در عرض هفتادسال الزال معصیت
بکنی ،تا وقتی که جان تو به حرکت درآید که از بدن تو نزع شود ،تا آنوقت
هم اگر استغفار بکنی ،آنچه را که نوشته محو میشود و از نامه عمل تو پاک
خواهد شد تا آنکه در آخرت بیایی و در نامه عمل تو هیچ ذکری از گناه
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نباشد .بلکه در روز قیامت جمیع مکانها حاضر میشوند و شهادت میدهند،
زمانها حاضر میشوند و شهادت میدهند .خداوند در روز قیامت امر
میفرماید به جمیع مکانها و جمیع زمانها که بر فالنبنفالن شهادت مدهید.
هیچ زمینی شهادت نمیدهد که بر روی من فالن معصیت کرده ،هیچ وقتی
شهادت نمیدهد که در من فالن معصیت کرده ،خداوند عالمیان ستار است
این است که در دعا میخوانی یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح یا من
لمیواخذ بالجریره و لمیهتک الستر یا عظیمالعفو یا حسنالتجاوز یا
واسعالمغفره یا باسطالیدین بالرحمه مقصود این بود که وقتی که انسان توبه
کرد ،آنچه نوشته شده محو میشود .انسان تا در دنیاست مثل آن قلیانی است
که او را به دست زرگر دادهاند .تا در دست زرگر است ،آن را هرطور خواهد
میکند .چکش حاضر است و سندان حاضر و در دست کارگر است ،هرطور
بخواهد میکند .همینکه ساخته شد و تمام شد و گذاشته شد آنکنار ،این
دیگر معالجهپذیر نیست ،گذشت .حاال دیگر هزارگریه کند قلیان ساخته که
من میخواهم قلیان نباشم ،میگویند گذشت ،این دیگر نخواهد شد .تا در
دست کارگر بودی ،پیش زرگر بودی ممکن بود تو را به هرشکلی که
بخواهد درآورد .حاال که قلیان شدی گذشت ،حاال دیگر نشد ندارد ،همیشه
باید قلیان باشی.

صفحه | 797

همچنین شخص مکلف تا در دنیاست در دست کارگر است ،هرگونه
زیرورو او را بخواهی بکنی میشود ،ممکن است .لکن همینکه جان از تن
تو بیرون رفت و عرصه آخرت را مالحظه کردی و آن عرصه را دیدی و
دیدی اعمال را بالفعل ،آنوقت دیگر معالجهپذیر نیست ،دیگر گذشت .اگر
سعید هستی حتم شد و اگر شقی هستی حتم شد .لکن تا اینطرف را میبینی
و آنجا را نمیبینی ،در دست کارگر هستی ،ممکن است تغییری بکند .خیال
نکنند قومی که استغفار همین است که بگویند استغفراهلل ربی و اتوب الیه
اینها الفاظ است ،طوطی هم میتواند یادبگیرد و بگوید ،دیوانگان هم
میتوانند بگویند ،اطفالی که تازه به زبان آمدهاند یادشان میدهی میگویند و
هیچ نمیفهمند .اینها استغفار نیست ،اینها با جان خود خیانتکردن است.
با کی گولکاری میکنی؟ یخادعون اهلل والذین آمنوا و مایخدعون اال انفسهم
و مایشعرون خدا را میخواهی گول بزنی؟ نمیتوانی .با خودت میکنی،
خودت را گول میزنی و نمیدانی .خدا را چهطور میتوانی گول بزنی؟ حاال
این استغفار که میکنی ،این استغفراهلل ربی و اتوب الیه که میگویی ،این
استغفار نیست .استغفار طلب ستر است از خداوند عالم ،و توبه و بازگشت
است به سوی خداوند عالم .مثل توبه و ارتکاب معاصی این است که شخص،
روی خود را به آفتاب میکند جمیع روی او روشن میشود و پشت خود را
که به آفتاب کرد جمیع روی او سیاه میشود و تاریک میشود .اگر تو تائبی،
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یعنی بازگشت کردهای ،اگر بازگشت کردهای به سوی خدا و رو به خدا
کردهای ،جمیع بدن تو نورانی میشود .اگر هزارسال در ظلمات باشی ،به
محضی که پیش آفتاب آمدی نورانی میشوی همان آن ،دیگر هیچ انتظار
نداشته باش .همچنین اگر هزارسال پیش آفتاب بایستی ،به محضی که میان
تو و میان آفتاب حجاب پیدا شود ،سرتاپا ظلمانی میشوی .پس کسی پشت
به آفتاب کند و رو بهدیوار ،و بگوید طلب نور از آفتاب میکنم و هی بگوید
استنیر الشمس استنیر الشمس ،هرچه این لفظ را بگوید ،هیچ جای او روشن
نمیشود ،محال است روشن شود .استناره معنیش این است که روکنی به
آفتاب ،چشم از غیر آفتاب بپوشی و رو به آفتاب کنی و انکار ماسوی کنی
و اقرار به آفتاب کنی ،آنوقت تو استناره کردهای .وقتی چنین کردی فیالفور
ظلمات هزارساله از تن تو خواهد رفت و نورانی خواهی شد .و خدای تو از
آفتاب کمنورتر نیست .این است که خدا توبه را قرارداده و باب توبه را مفتوح
کردهاست.
روزی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله بر باالی منبر تشریف داشت ،گرفت
دستراست خود را و فرمود آیا میدانید در این دست من چیست؟ عرض
کردند خدا و رسول او داناترند .فرمودند در این دست اسماء اهل جنت و
آبائشان و قبایلشان و عشایرشان است .بسا آنکه مومنی از اول عمر خود تا
صفحه | 799

آخر عمر خود معصیت خدا را بکند ،آنقدر معصیت بکند که مردم بگویند
شقیتر از این کسی دیگر نیست .در آن آخر عمر توبه کند به خدا و تائب
شود ،سعادت او را دریابد و از اهل بهشت شود .اینهایی که عرض میکنم
مضمون حدیث است ،لفظش نظرم نیست ،مضمونش همین است .بعد
دستچپ مبارک را نشان مردم داد و فرمود آیا میدانید در این دست
چیست؟ عرض کردند خدا و رسول داناترند .فرمودند اسماء اهل آتش و
آبائشان و عشایرشان و قبایلشان است .بسا کسی که آنقدر طاعت کند که
بگویند عابدتر از این دیگر کسی نیست و چون هنگام مردن او شود مرتد
شود و آن عقاید حقه از او زایل شود و بمیرد و از اهل جهنم باشد.
پس بدانید که در اینجا در دست کارگرید و فرصت دارید و کارگر در کار
است .فکر کار خود کن ،هی میگویی امروز باشد فردا ،امسال باشد سال
دیگر .آخر عمر گذشت ،تو چه میدانی فجأه نمیمیری ،تو چه میدانی در
خواب نمیمیری ،تو چه میدانی در آنوقت شعوری برای تو باقی میماند.
بسا آنکه در وقتمردن آنوقت شقاوت چنان بر تو مستولی شود که آن
شقاوت نگذارد تو رو به خدا کنی .در آن وقت شیطان بر تو مستولی شود
که نگذارد تو متذکر شوی .پس از چه ایمنی؟ میگویی حاال معصیت میکنم
تا وقتمردن ،آنوقت توبه میکنم .وقتمردنت را چه میدانی؟ نفس که
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کشیدی ،نفس دویم را ایمن نیستی .چه بسیار مردم که نشسته بودند
پسافتادند .پس تدارک باید کرد آن گناهان را.
باری ،برویم بر سر مطلب ،مطلب این بود که یکپاره اعمال است که شأن
خود عقل است .آن اعمال چیزی نیست پایین بیاید .اعتقاد نیکو
تحصیلکردن ،ایمان پیدا کردن ،اینها در عالم عقل است ،کارش
همانجاست .آنجور کارها در این دنیا عملی ندارد وشرطش عملکردن در
اینجا نیست .در همانجا هر طوری که اعتقاد کردی ،عملش همان است.
مثال حب ابیبکر را دارد و حب عمر را دارد ،این کار آنجاست ،اینجا عمل
نمیخواهد ،به جهت آنکه حب کار قلب است .پس وقتی اینجوره اعمال
در اندرون او باشد ،انتظار عمل برای او نیست در آنجا در نامه عمل او
مینویسند و به اعتقادی که کرده ،همان اعتقاد آنجا برای او ثبت است .و
علوم آلمحمد علیهم السالم یا غیر آلمحمد علیهم السالم کار خیال است.
علم چیزی ندارد پایین بیاید .پس آن کسی که علوم را تحصیل میکند ،انتظار
عملکردن به این بدن برای ثواب و گناه آن علوم نمیکشد .اگر علم آلمحمد
علیهم السالم را تحصیل کرده در نامه عمل او مینویسند و اگر علم غیر
آلمحمد علیهم السالم را تحصیل کرده در نامه عمل او مینویسند .هیچ
انتظار عمل در این دنیا نمیکشد .ولکن یکپاره اعمال هست که فکر و
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خیال ،اجل از این است که آنها را مرتکب شوند ،باید به بدن حکم کنند.
در این عرصه آنجور کارها را تا انسان نکرد ،نمینویسند .اگرچه در خیالش
کرده باشد ولی به بدن نیامده ،عزمی نکرده .اگر عزم کرده بود ،بدن
نمیتوانست تخلف کند چون به این بدن نیامده برای او نوشته نمیشود .مثال
خیال شرابخوردن کرده و نخورده ،خداوند از فضل و کرم خود نمینویسد
این گناه را در نامه عمل او .بلی ،اگر اعتقاد او این باشد که شراب حالل
است ،اگر هم نخورده باشد برای او مینویسند .اگر اعتقاد کند شراب حرام
است ،چون این اعتقاد خوب است ،برای او ثواب مینویسند .اگر اعتقاد کرد
که مثال نماز حالل است ،کردنش این اعتقاد را برای او مینویسند .پس
انشاءاهلل مسأله واضح شد که آنچه را که نمینویسند آنجور کارهایی است
که کار بدن و شغل بدن است .و اما آنچه مخصوص خود خیال است و
مخصوص عقل است آن را مینویسند.
مسأله دیگر باقی ماند ،هرگاه خیال او و فکر او اطاعت کردند و حکم
کردند به بدن که طاعت کن و بدن طاعت نکرد ،اینجا خداوند از فضل خود
و از کرم خود یکثواب در نامه عمل او مینویسد .یکثواب برای او
مینویسد از فضل و کرم خود .دیگر برهان حکمت او به کار عوام نمیآید
و اگر عرض کنم مبهوت میشوند و نمیفهمند و نمیتوانند بفهمند .حاال
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هرگاه خیال به بدن گفت صلوات بفرست ،او هم فرستاد ،در اینوقت
خداوند از فضل و کرم خود دهبرابر در نامه عمل او مینویسد .اگر کرد
دهبرابر مینویسد .اگر خیال آن را کرد ،و نکرد ،یکثواب در نامه عمل او
مینویسد به جهت آن نیتی که داشته .پس اگر از اهل خیر نیستی و خیری از
تو سرنمیزند ،از اهل نیتش باش ،اقال یکثواب داشته باش .پس اگر نیت خیر
کردی یکثواب داری و اگر عمل آن را کردی ،دهبرابر داری .اگر نیت شر
کردی و نکردی هیچ گناه نداری و نمینویسند و اگر نیت شر کردی و عمل
کردی یکگناه برای تو مینویسند .ببین مهربانی خدای بر روف رحیم را و
وای بر کسی که آحاد او بر عشرات او غلبه کند .یکیکهای او بر دهدههای
او غلبه کند .یعنی گناهان او که یکیک نوشتهاند ،بر طاعات او که دهده
نوشتهاند غلبه کند.
و اما مسأله دیگر که دیروز عرض کردم ،یعنی از آن مسألهای برمیآید و
مشکل است این است که میگویند بنابر آنچه تو گفتی دیروز جمیع
مصیبتهای ما ،جمیع آنچه به ما میرسد ،به ازای معصیتها و خطاهایی است
که از انسان سرمیزند .به جهت اینکه جهنم سه طبقه دارد :یکطبقه در دنیا،
یکطبقه در برزخ یکطبقه در آخرت .طبقه آخرتش هفتطبقه دارد و همه
عذاب خداست ولکن همهاش سهطبقه است ،یکطبقهاش در دنیاست،
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یکطبقهاش در برزخ ،یکطبقه در آخرت .اعمال بدنی را خدا عذاب میکند
به آن اعمالی که در طبقه اول جهنم است که این دنیاست .دست او را میبرند
عذاب است ،پای او را میبرند عذاب است ،گوش او را میبرند عذاب است.
درد است ،مصیبت است ،عذاب است ،واقعا جهنم است .پس هرکس هر
بالیی کشیده ،نکشیده مگر به جهت معصیتی که کرده .حتی اینکه اگر خار
به پای کسی برود ،به واسطه گناهی است که کرده .پس از مصیبتها و محنتها
آنچه میبینی بدان که از گناهان تو است که بر تو وارد آمده و وای و صدهزار
وای بر آن کسی که میبیند که گناهان میکند و به هیچوجه منالوجوه
مصیبتی به او نمیرسد .نه خیالتان برسد که آنکسی که معصیت کرد و
طوری نشد حاال خیلی خوب شد براش ،حاشا .معلوم میشود که عذاب دنیا
کافی برای این معاصی نیست .معاصی معاصی برزخی است ،او را گذاردهاند
به آتش برزخ معذب کنند ،گذاردهاند او را به آتش آخرت معذب کنند .پس
نباید خوشحالی بکند آن طالی مغشوش که کسی دست به من نزد ،تو را
گذاردهاند به آتش خالص پاک کنند ،چه چیز ذوق میزنی؟! پس خوشا به
حال کسی که در این دار دنیا مبتالست به فقر ،به فاقه .مبتالست به امراض،
به خوفها ،به اعراض .هر روزی یکبالیی به او میرسد .اگر چشم اخروی
کسی داشته باشد ،یا به آخرت بیاید ،دوست میدارد در آنجا و آرزو میکند
که کاش با مقراض مرا در دنیا قیمه میکردند .به جهت اینکه اینها عالمت
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این است که معصیتهای او به این دستمالکردن دنیایی دارد پاک میشود و
خداوند عالم او را دایم دارد تنقیه میکند و خدا اجل از این است که بنده
مومن را در دنیا یکدفعه عذاب کند و در آخرت یکدفعه .فرمودند در
حدیث که شیعیان ما چون گناه ایشان زیاد شد ،خدا فقر را بر ایشان مستولی
میکند .فقر را که سوادالوجه فیالدارین است بر ایشان مستولی میکند.
ذلت در میان مردم ،در میان این خلق ،در این دنیایی که عزتش به قبای نو و
کاله نو است ،باید ذلیل مجالس شود و خوار شود تا اینکه از گناه پاک شود.
حتی اینکه مومن بسا آنکه به یکخوابی هولناک که میبیند ،گناهان از تن او
میریزد ،به خوف از سلطان کناهان او میریزد ،به تهمتها و افتراهایی که بر
او میزنند گناهان او میریزد ،به امراض و اعراض گناهان او میریزد .به آن
درد بزرگ که گناهان میریزد شماتت دشمن است که میگویند ببین ما بر
عداوت تو و اولیای تو هستیم ،سالمیم و عزت داریم و عزیز و محترم هستیم
و شما چهطور ذلیل شدهاید .ببین چه راه بدی شما پیشگرفتهاید که اینطور
ذلیل شدهاید .اگر شماها بر حق بودید خدا اینطور شما را ذلیل نمیکرد و
غافل از اینکه او را برای چه ذخیره کردهاند و اینرا برای چه پاک میکنند.
مثلی عرض کنم ،آیا هرگز این بچههای سر کوچه را که هرزگی میکنند
دیدهاید هیچکس آنها را تربیت بکند؟ آنها را کتک بزند که تو چرا چنین
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کردی؟ کسی آنها را تربیت نمیکند ،لکن بچههای خودت را اگر صدا بلند
کنند ،سرکوچه پا بگذارند ،یککلمه هرزگی از دهانش بیرون آید بسا آنکه
گاه است میخواهی او را بکشی ،چوبش میزنی ،جنگش میکنی .اما به
بچههای سر کوچه هیچ کاری نداری .حاال آیا بچههای سر کوچه باید فخر
کنند که ما عزیزتریم پیش صاحبخانه؟ نه واهلل .چه خوب گفته:
اینکه بر جرمت همی جرمی فزود
نیک بگرفتم ایا غول عنود

همینکه تو را رها کردند ،هی مرتکب معاصی میشوی و هی نعمت به تو
میدهند ،همین گرفتن تو است الیحسبن الذین کفروا انمانملی لهم خیر
النفسهم انمانملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین گمان نکنند آنهایی
که کافر شدند که ما ایشان را مهلت دادهایم براشان خوب است ،بلکه ما
ایشان را مهلت میدهیم که گناه کنند و آنچه در اندرون ایشان است از
شقاوت همه بیرون بیاید .اگر ما راهش را ببندیم که بیرون نمیآید ،اما آن
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مومن بیچاره که در اندرون چیزی ندارد ،اگر به ظاهرش اتفاقا خطایی از او
سرزد ،سیلیش میزنیم تا متنبه شود؛ این از راه محبت است .تو این را بدان
شیعیان علیبنابیطالب گناهان اخروی از ایشان سرنمیزند ،گناهان قلبی از
دوست امیرالمومنین از هزارنفر یکنفر سرنمیزند .گناهان شیعیان
امیرالمومنین گناهان ظاهری دنیایی است و گناهان برزخی .این است که
فرمودند شما برزخ خود را بگذرانید ،ما متکفلیم آخرت شما را .واهلل یکنفر
از شما داخل آتش جهنم نمیشود و شیعه امیرالمومنین از دار دنیا میرود و
اگر مثل گناه ثقلین بر او باشد ،گناه جن و انس چقدر است؟! گناه یکانسش
کفایت میکند .اگر به قدر گناه جن و انس بر ذمه شیعه گناه باشد ،فرمود
میرود از دنیا و همان سکرات موت کفاره گناهان او میشود .وارد آخرت
میشود پاک و پاکیزه ،به جهت آنکه جمیع گناهان او گناهان ظاهری دنیایی
است .اعتقاداتش صحیح است ،حالل خدا را حالل دانسته ،حرام خدا را
حرام دانسته ،علوم آلمحمد را تصدیق کرده .نهایت به خطایی ،به سهوی،
به معاشرتی ،به آشنایی با کسی به غفلت از همین بدن او یکپاره معاصی
سرزده ،عقلش غافل شده .مثال جمعی نشستهاند میخندند این هم غفلتا
خندهاش میگیرد ،میخندد و فیالفور نادم میشود .عالمت تشیع این است
که اگر کاری کرد ،نادم است .این است که محال است که شیعه پس از
گناه نادم نشود .مگر شیعه از گناهش لذت میبرد؟ حاشا ،بعینه مثل علف
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خوردن سگ ،شیعه از گناه لذت نمیبرد ،واهلل چنان تلخ میشود معصیت در
کام او زهرمار میشود .خالصه عالمت شیعه این است که پس از معصیت
نادم و پشیمان میشود و خود را مالمت میکند که چه غلطی بود کردم! و
عالمت غیر شیعه آن است که معصیت را میکند با دهان خندان و لب شادان،
و راهمیرود و معصیت میکند و حظ هم میکند .و بدیهی هم هست که
غیر شیعه ندامت از معصیت برای او دست نمیدهد و هرکس به او بگوید بد
کردی با او غضب میکند ،هرکس بگوید احسنت او را دوست میدارد،
خود معصیت را هم دوست میدارد .این با تصدیق جهنم ،با تصدیق عذاب
خالق درست نمیآید .پس عالمت شیعه این است که نادم میشود حکما اگر
امروز نشد فردا میشود ،اگر فردا نشد پس فردا میشود ،هر وقت هست
متذکر خواهد شد اگرچه یکساعت قبل از مرگ باشد متذکر میشود،
منزجر از معاصی میشود و هرگاه غیر از شیعه شد متذکر نمیشود و اصرار
بر گناه میکند .آیا هیچ میدانید اصرار بر گناه یعنی چه؟ اصرار در زبان عربی
غیر اصرار در زبان فارسی است .آن کسی که مثال یکدفعه شراب خورد و
نادم نشد ،این اصرار بر گناه کرده .معنی اصرار این است ،نه مکررکردن.
آن اصرار در زبان فارسی است .پس آنچه شنیدهاید اصرار بر گناهان صغیره،
کبیره میشود معنیش همین است .مثال صغیره از او سرزده باشد و نادم نباشد،
حاال همین اصرارش ،یعنی نادم نشدنش ،کبیره میشود .این فرع زیاده بر
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اصل میشود این است که فرمودند ال صغیره مع االصرار و ال کبیره مع
االستغفار هیچ صغیرهای با اصرار ،یعنی نادم نشدن از آن باقی نمیماند و هیچ
کبیرهای با استغفار ،باقی نمیماند .خدا میداند بهترین اعمال برای ما کانه
استغفار است .دو چیز همهاش داریم ،جمیع آنچه هست دوتا است :یا از خدا
آمده پیش ما ،یا از ما رفته پیش خدا .همهاش همین دوتاست ،وقتی وامیرسی
یا از او نعمتی آمده پیش ما ،یا از ما معصیتی رفته پیش او .معالجه همین
دوتاست ،همین دوکلمه است .آنچه از او آمده پیش ما شکر میخواهد ،آنچه
از ما رفته پیش او استغفار میخواهد .میفرماید ال واهلل مااراد منکم اال اثنین
انتقروا له بالنعم فیزیدکم و انتقروا له بالذنوب فیغفر لکم پس ماها تا
میتوانیم باید در این دوکلمه سعی کنیم .شکر کنیم برای آنچه از جانب او
آمده پیش ما و استغفار کنیم از آنچه از جانب ما رفته پیش او .پس لفظش بد
نیست اگر اینطور بگویید الحمدهلل علی ما نزل منه الی و استغفراهلل مما صعد
منی الیه.
برویم بر سر مسألهای که در دست داشتیم و مقصود بود ،و آن این بود که
جمیع عذابها برای معاصی است .دیروز اینرا عرض کردم و درست عرض
کردم و حق عرض کردم .حاال اگر کسی در این مسأله بر من اعتراضی کند
که چه میگویی در اینکه به ائمه طاهرین علیهم السالم میرسید از مصیبتها
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و محنتها؟ به انبیا میرسید مصیبتهای عظیم عظیم ،چه میگویی در خصوص
آن بالها و محنتها و مصیبتها که به ایشان میرسید و حالآنکه این عذابها از
طبقه اول جهنم است .پس انبیا و اولیا چگونه است که مبتال به این بالها
شدند و چرا این عذابها و مصیبتها بر ایشان وارد آمد؟ جواب از این سخن به
اقسام و انحاء داده میشود ،به انحاء جوابها این را جواب میگوییم :یکی از
جوابهاش این است ـ درست ملتفت باشید چه عرض میکنم ـ از جمله
عبادات خداوند عالم یکی صبر است و از برای صبر درجاتی است در جنت
بغیرحساب .و از جمیع عبادات این صبر اعظم است ،به جهت اینکه
میفرماید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب خداوند صابران را اجر
میدهد بدون حساب .بسا آنکه به کسی که حسنهای کرده دهبرابر میدهد،
هفتصدبرابر میدهد ،هزاربرابر میدهد ولکن میفرماید انما یوفی الصابرون
اجرهم بغیر حساب این یکدرجه صبرکنندگان است که برای زرع و نمای
اینها در جنت اندازهای نیست ،نهایتی ندارد .حاال انبیا این جزای جزیل
خداوند را آیا باید داشته باشند یا همان جزای دوقروشی و سهقروشی را داشته
باشند؟ بگو ببینم که انبیا آن خزانه بیحساب را باید تحصیل کنند که انما
یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب یا اینکه میباید این اندازههای معین و
کیلهای معین را داشته باشند؟ اما اندازهها و کیلها ،که بسیار کم است برای
ایشان .پس برای ایشان باید آن خزانهای را که نفاد ندارد مهیا کنند و آن
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خزانه بینفاد ،جزای صبر است .حاال صبر را در دنیا آیا باید بکنند یا نباید
بکنند؟ صبر نکرده ،جزا مزید نمیشود .پس باید صبر کرده باشند ،پس
خداوند عالم ایشان را آزمایش کرده به این بالها و محنتها و مصیبتها و اظهار
میکند فضل ایشان را برای تمام مردم و اتمام حجت خود را به آنها ،بر خلق
کند .و بگوید که اینها هم بنده منند ،من مبتال کردهام اینها را اینطور ،ببین
چگونه صبر کردند در راه من! و سردادند در راه تقدیر من و نفس نکشیدند!
اینها صاحبان مقام صبرند ،به اینها حجت بر سایرین تمام میشود و اینها
سبب تسلی میشود برای ایشان و حفظ بنیه ایشان میشود ،و در این صبر و
تسلیم ظاهر میشود جاللت شأن انبیا و تسلیم ایشان برای خدا ،و رضا به
قضا دادن ایشان .و این رضا اعظم عبادات است ،حاال این رضا کجا ظاهر
میشود؟ بگویم پلو دادی خوردم راضی شدم ،لباسهای خوب دادی پوشیدم
راضی شدم ،عزت دادی راضی شدم؟ اگر این رضاست که من هم میتوانم
این رضا را داشته باشم .بلکه رضا ظاهر میشود در هنگام سلب نعمت و
نزول بال .پس ائمه به جزای رضا به قضا ،به جزای تسلیم برای خدا ،به جزای
صبر در بال باید برسند .و نمیرسند مگر آنکه در این دنیا این بالیا و محن به
ایشان برسد .وقتی این بالیا و محن به ایشان رسید و صبر کردند و رضا شدند
و تسلیم کردند ،به آن اجر بیاندازه بیحساب میرسند .گیرم به فضل
جداگانه خدا درجات به ایشان عطا کند ،لکن استحقاق بعمل نیامده ،عمل
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نکرده را چندش مزد است؟ ائمه عمل باید بکنند و چون عمل کردند جزا از
خدا بگیرند .آیا جزای رضا را باید به کی بدهند؟ جزای چه را؟ رضای از چه
را؟ اگر راضی به عزت باشند که همهکس هستند ،اگر راضی به عذاب این
دنیا باید باشند و اینجا مبتال نشوند ،که این نشد رضا به قضا ،این نشد تسلیم،
این نشد توکل بر خدا ،این نشد صبر بر محن و مصایب؛ این نشد .پس باید
ائمه سالماهللعلیهم این جهات عبادت از ایشان بروز کند و بروز نمیکرد مگر
آنکه خدا ایشان را مبتال کند به بالها و ایشان صبر کنند و خداوند این جزا
را به ایشان بدهد ،جزای راضیان ،جزای تسلیمکنندگان ،جزای صابران را به
ایشان بدهد؛ این یک وجه .و وجه دیگر آنکه ایشان اسوه هستند ،یعنی ایشان
مقتدای خلقند و جمیع اعمال را مردم باید از ایشان یادبگیرند .هر کار که
ایشان میکنند باید مردم ببینند و یادبگیرند چنانکه فرمود صلوا کما رأیتمونی
اصلی نماز کنید چنانکه مرا میبینید نماز میکنم .همچنین منادی پیغمبر ندا
در داد در میان امت که شما جمیع اعمال خود را یادگرفتهاید ،پیغمبر امسال
میخواهد به حج برود ،اعمال حج را تعلیم مردم کند .هرکس میتواند برود
به حج ،برود .هرکس ممکنش بود رفت در آن حجه الوداع مردم نظرشان
بود به رسولخدا که چه میکند ،بکنند .میدیدند کجا میایستد ،بایستند.
کجا نماز میکند نماز کنند .ایشان مقتدا هستند ،در جمیع اعمال باید اقتدا
به ایشان کرد به طوری که اگر از تو بپرسند چرا همچو میخوری؟ بگویی
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رسول خدا همچو فرموده .بگویند چرا همچو نشستی؟ رسول خدا فرمود.
پس چون ایشان مقتدای خلقند ،باید یاد مردم بدهند آداب صبر بر مصایب
را ،آداب رضا به قضا را ،آداب تسلیم را .اینها را مردم باید از ایشان
یادبگیرند .و وجهی دیگر آنکه خداوند در حکمت خود حتم کرده بود که
حجتهای او از جنس بشر باشند و چون آنها را از جنس بشر کرد ،عالمتی
برای این نیز واجب شد تا مردم بدانند این حجت خداست واال چشمشان که
مثل مردم دیگر ،گوششان که مثل مردم دیگر ،سر و صورتشان مثل مردم
دیگر .دست دارند ،پا دارند ،مثل مردم دیگر .اکل میکنند ،شرب میکنند
مثل مردم دیگر ،حاال ما از کجا بفهمیم این حجت خداست؟ زبان عالمانه
دارد ،همه علما زبان عالمانه دارند .من از کجا بدانم که این عالم ،حجت
خداست؟ پس عالمت میخواهد .مثل اینکه کسی از پایتخت بیاید ادعای
منصب برای خود بکند ،مثال بگوید من سرتیپم .به او میگویند سرتیپی نشان
دارد ،نشان سرتیپیت کو؟ یا بگوید من امیرتومانم ،به او میگویند امیرتومانی
نشان دارد ،نشان تو کو؟ همچنین حجتهای خدا از جانب خدا که آمدند
عالمت میخواهند .عالمتش میبایست عالمات خدایی باشد ،عالمات خلقی
اگر میبود ،مثل سایر خلق بود .او میخورد من هم میخورم ،او میپوشد
من هم میپوشم ،او راه میرود من هم راه میروم .عالمات خلقی را که همه
خلق میتوانند داشته باشند ،نهایت من نمیتوانم این یککار را بکنم ،یکی
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دیگر هست که میتواند .حاال آنی که از پیش خدا آمده عالمات خدایی باید
داشته باشد تا ما بدانیم از جانب خدا آمده .و خدا هم به پیغمبران و اوصیای
آنها عالمات خود را داد و عالمات خدایی آنها معجزاتی است برای آنها که
به هرچه بخواهند بگویند بشو ،میشود .به دیوار بگویند بیا میآید ،به درخت
بگویند پراکنده شو میشود ،به حیوان بگویند بمیر میمیرد .اینها عالمات
خدایی است و چون عالمات خدایی در ایشان غالب است ،اگر خدا ایشان
را بر همین حال باقی میگذارد ،اغلب امت اعتقاد به خدایی ایشان میکردند
و اعتراف به ربوبیت ایشان میکردند .یکوقتی از یکی از این هندوها پرسیدم
که شما به چه علت این رام را خدا میدانید؟ گفت به جهت اینکه کارهای
خدایی از او بروز کرد آنقدر که از غیر او آنقدر بروز نکرد .به همین برهان
وقتی که حجتهای خدا کارهای خدایی کردند ،مردم معتقد به خدایی ایشان
میشدند ،از این جهت معالجه فرمود این کار را خداوند عالم به غلبه
عبودیت بر ایشان چنانکه ایشان را مبتال کرد به اعراض ،به امراض ،به قحط.
مبتال کرد به حبس که سالها در حبس بمانند ،سالها مریض بمانند و هکذا.
به این جهات آنها را مبتال کرد تا مردم بفهمند و یقین کنند که اینها خدا
نیستند .زیرا که اگر اینها خدا بودند دفع بالها و مصیبتها و محنتها را از خود
میتوانستند بکنند .معلوم است عبدند برای دیگری ،جاری میشوند بر
حسب تقدیر او ،و آنچه او مقدر کرده است راضیند .حضرتصادق یکسال
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متوالی ناخوش و علیل بودند تا سر یکسال که شد دوایی خودش درست
کرد ،به آن دوا خود را چاق کرد .ائمه سالها در حبس میماندند ،دهسال،
دوازدهسال ،بیشتر ،در آن محبسهای سخت ظلمانی میماندند .با آن غلها،
با آن کندها و زنجیرها که بر پای ایشان گذارده شده بود .مگر در آنجا ایشان
را بیزنجیر میگذاردند؟ در زیارت حضرتامامموسی است که السالم علی
الساق المرضوض بالحدید سالم بر آن امامی که پای مبارکش از صدمه زنجیر
خورد شده بود .خالصه ،پس به جهت آنکه آنها را خدا ندانند ،خدا این بالها
را بر ایشان مسلط کرد .اما بهقول مردکه اگر فصدش نکرده بودند معلوم
میشد ،باوجود این نظر کن ببین جمع کثیری اقرار به خدایی آنها کردند و
علیاللهی شدند و معالجهپذیر نیستند ،غلو کردند در ایشان و ایشان را خدا
دانستند باوجود این معالجهها .دیگر اگر این معالجهها نشده بود چه میشد
و مردم چه میگفتند درباره ایشان؟
و اما راهی دیگر آن است که خداوند عالم جلشأنه وقتی که خلق کرد خلق
را ،از برای هر عملی اقتضایی قرار داد و این اقتضا از او تخلف نمیکند مگر
از خارج بیاید یک معالجهای بشود .حاال مثال اقتضای خود را از کوهانداختن
این است که پای آدم بشکند ،اقتضای چاقوی تیز بر دست گذاردن و کشیدن
این است که ببرد و قطع کند ،دیگر برنمیدارد حرفی .اقتضای آتش ،سوختن
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است و اقتضای یخ ،سردکردن .برای جمیع چیزها در روزی که آسمان را
خلق کرد و اشیاء را آفرید ،اقتضا قرارداد .حتی برای جمیع اعمال ،برای
جمیع اقوال ،برای جمیع صفات ،اقتضا قرار داد .مثال به کسی فحش بدهی،
اقتضای این حروف و کلمات و اینگونه حرفها این است که عداوتی که در
دل اوست به هیجان آید ،غضبی که در سینه او کامن است به هیجان آید.
این کلمات را که گفتی مثل آتش ازجا کنده میشود که تو را بسوزاند .لکن
همینکه رو به او رفتی قربان تو شوم ،فدای تو گردم ،ای من فدای تو شوم،
اقتضای این حروف و کلمات این است که از اندرون این محبت بیرون آید،
خاشع شود .اقتضای این ،این است .و اگر سنگی بزنی ،او غضب کند .لکن
اینرا عرض کنم که بعضی چیزها را تریاق بعضی قرار داده .اگرچه اقتضای
افعی را این قرار داده که زهر او جانگزا باشد ،لکن تریاق فاروق در مقابل
این آفریده که رفع زهر آن را بکند .از آنطرف مرض قرار داده ،اقتضای او
ضعف است و نقاهت ،از اینطرف دوای مفرح آفریده برای رفع مرض .بعد
از آنی که برای هرچیزی اقتضایی قرار داد ،هر عملی و فعلی و قولی و صفتی
و کاری را که اقتضای او ضرر بود به دین و دنیای مردم و دانست مصلحت
آنها نبود ،نهی کرد .پیغمبران فرستاد ،اوصیا قرار داد که بگویند اینکارها
را نکنند ،من اقتضای اینها را بد قرار دادهام .مثال اقتضای غیبت این است،
نگویند .اقتضای دروغ این است ،نگویند .اقتضای فحش این است ،اقتضای
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زنا این است و هکذا ،آنچه ضرر به ایشان داشت پیغمبران را گفت به مردم
بگویید نکنند .پیغمبران آمدند و گفتند .و هرچه در او منفعت ایشان بود
پیغمبران را گفت بگویید بکنند .وفا کنند ،عدل کنند ،انصاف کنند ،خیانت
نداشته باشند ،ادای حقوق مردم بکنند ،شکر احسان مردم بکنند ،به زن و
بچه مردم نگاه نکنند ،شراب نخورند ،معاصی را مرتکب نشوند ،قمار نکنند
و هکذا .پیغمبران هم آمدند و گفتند .چون خداوند عالم جلشأنه میدانست
که این خلق منکوس و این خلق خائب خاسر چنانکه در قرآن خود از آنها
خبر داده که ان االنسان لفی خسر پس چون میدانست این خلق زیانکارند
و مرتکب میشوند آنچه را که به ایشان ضرر دارد و اجتناب میکنند از آنچه
به ایشان نفع دارد ،و اگر ایشان را بگیرد به آنچه ضرر دارد ،ابدا جنبندهای
یکساعت در روی زمین باقی نمیماند ولو یواخذاهلل الناس بماکسبوا ماترک
علی ظهرها من دابه پس اگر خدا میخواست مردم را به اقتضاءات اعمالشان
مواخذه کند ،اگر همچو بنایی بود ،جنبندهای نمیماند .و هرگاه بخواهد
مردم را بهواسطه اعمال خیر چیز بدهد ،پس ابدا احسانی به کسی نباید بکند.
این را خداوند عالم از این خلق منکوس کافر میدانست ،پس از برای حفظ
بنیه شماها تریاقهایی چند آفرید که هرگاه آن تریاقها را استعمال کنید،
اقتضای آن اعمال را باطل کند و اثر آن اعمال را از شما زایل کند .و آن
تریاقها این است که انبیا و اوصیا را مبتال کرد به بالها .و چون ایشان کلیند
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و جان جهانند و مهیمن و مستولیند ،یکعضوی از ایشان که درد بگیرد و
بالیی بر او وارد آید ،بقدر کفایت کل خلق میشود و رفع اثر آن معاصی
میشود .مثال بعد از آنی که خدا دانست که تو گناهانی مرتکب میشوی که
عقوبت آن این است که در خلقت تو به واسطه مرتکب شدن آن معصیت باید
دست تو را قطع کنند ،حاال از برای کفاره این گناهی که این اقتضا را داشت،
قرار داد که دست حسین را ببرند که چون دست او را بریدند ،دیگر اقتضای
آن گناه از تو برداشته شود .پس تریاقی برای آن گناه آفرید که دستی مثل
دست حسین علیه السالم قطع شود تا دل تو بسوزد و چون دل تو سوخت،
کفاره آن گناه تو شود .ببین اگر دست تو را ببرند راضیتری یا دست حسین
علیه السالم را؟ شکی در این نیست که تو راضیتری دست تو را ببرند و
دست آن بزرگوار قطع نشود .پس دست او را که قطع کردند ،گویا جمیع
دستهای شیعیان او را قطع کردند .پس جمیع گناهانی که اقتضایش این بود
که دست آدم را برای آن ببرند ،به این مصیبت کفاره جمیع آنها شد .همچنین
بسا آنکه تو گناهی میکنی که اقتضای آن این است که دهن تو را خورد
کنند .حاال از برای کفاره این گناه ،دشمنان تیر بر دهان مبارک آن بزرگوار
زدند و این مصیبت بر او وارد آمد تا تو بشنوی و آرزو کنی که کاش دهان
مرا خورد کرده بودند و به این ،کفاره گناه تو شود .همچنین بسا آنکه تو
گناهی میکنی که کفارهاش این است که بایدطفل شیرخوار تو بمیرد .برای
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اینجور معاصی مقرر شد که طفل شیرخوار حسین علیه السالم در کربال
کشته شود تا بشنوی و آرزو کنی که کاش هزارطفل میداشتم و فدای
علیاصغر میکردم .همچنین بسا معصیتی که کفارهاش این است که جوان
هجدهساله آدم در پیش چشمش از دنیا برود ،به جهت کفاره اینجور گناه.
حضرتعلیاکبر مقرر شد تا بشنوی شهادت او را و آرزو کنی که کاش
صدهزارجوان داشتم و فدای علیاکبر میکردم و همین کفاره گناهان تو
شود ،و هکذا باقی مصیبتها.
یک فرنگی چند وقت پیش از این کتابی نوشته بود در رد مذهبشیعه و
مذهب اسالم را خواسته بود رد کند .یکدختری از نصاری نذر کرده بود
که اگر مطلب او برآید ،آن کتاب را چاپ کند و بفرستد در بالد اسالم .و
چاپ کرده بود و فرستاده بود در جمیع بالد ،از آنجمله یکی آمد اینجا به
کرمان .و این کتابها را پول روش میگذاشتند و میدادند مردم بخوانند .و
مسلمانان آن کتاب را خوانده بودند و آن شبههها در ذهنهاشان رفته بود .این
کتاب ،کرمان که آمد بهدست من که رسید خواندم و دیدم .من برداشتم
یککتابی در جواب او نوشتم و فقرهفقره جمیع کتاب او را رد کردم به آیات
تورات و انجیل و زبور و کتابهای جدید و قدیمشان .به جهت آنکه برای
آنها که دیگر دلیل از قرآن و حدیث که نمیشود ذکر کنند ،زیرا که آنها
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اصل قرآن و حدیث را قبول ندارند .باری ،از کتابهای خودشان جمیع آنچه
نوشته بود همه را رد کردم به طوری که تا آنروز بهتر از آن کسی رد نکرده
بود .خود ارمنیها و یهودیها دیده بودند ،اقرار کرده بودند که تا حال کسی
ما را اینطور رد نکرده بود .خالصه ،ازجمله چیزهایی که آن پادری در
کتابش نوشته بود این بود که جمیع مذهبها که در عالم هست همه باطل
است غیر از مذهب نصاری .به جهت آنکه بنیآدم خالی از گناه نیست،
المحاله اوالد آدم گناه میکنند و گناه به توبه پاک نمیشود و دلیل خواسته
بود بیاورد که گناه به توبه پاک نمیشود .یکپاره مزخرف هم گفته بود،
آنوقت گفته بود چون گناه به توبه پاک نمیشود و بنیآدم هم المحاله خالی
از گناه نخواهند بود ،پس مردم همه گناهکارند مگر نصاری که کفاره گناه
دارند .نصاری یکچیزی دارند که به آن چیز کفاره گناهانشان شده و آن
قتل عیسی است که بهواسطه کشته شدن عیسی ،جمیع نصاری از گناه پاک
شدند .من برداشتم در جواب این حرف نوشتم که اینی که گفتی بنیآدم از
گناه خالی نیست ،راست گفتی .همهکس گناهکار است مگر کسی که خدا
او را نگاه دارد و حفظ کند و در میان امت پیغمبر ما ،همچو کسی را که
خدا او را نگاه داشته و از او چیزی سرنمیزند معصوم میگویند؛ پس ماسوای
معصوم ،همه گناهکارند .اما اینکه گفته بودی گناه به توبه پاک نمیشود،
این به جهت این است که تو معنی توبه را نفهمیدی که چنین حرفی زدی .و
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شرح کردم در آن کتاب برای او معنی توبه را به ادله بسیار که گریزی از آن
نبود .و اما این حرفی که زدی که مردم همه گناهکارند غیر از نصاری ،به
جهت آنکه اینها کفاره گناه دارند که قتل عیسی باشد ،اوال اینکه عیسی
کشته نشده و برای او ثابت کردم در آن کتاب که عیسی را نکشتند .و ثانیا
آنکه چرا در اسالم کفاره گناه نیست؟ در مذهب اسالم هم خدا کفاره قرار
داده .بلکه این کفاره در همین مذهب است و جای دیگر این کفاره را قرار
نداده و آن کفاره ،قتل حسینبیعلیبنابیطالب است صلواتاهلل و سالمهعلیه
که به کشته شدن او خدا جمیع این امت از دوستان او را از آتش جهنم نجات
داد و توبهشان را قبول کرد .پس ما هم کفاره گناه داریم و کفاره گناهان ما
شهادت حسین علیه السالم است.
باری ،آیا شما میدانید که چگونه شهادت آن بزرگوار کفاره گناهان امت
است؟ عرض کنم تا بدانید .همه بهجهت این است که به کشته شدن حسین
علیه السالم گویا همه امت کشته شدند .چرا که آن بزرگوار به منزله دل
است و اگر بر دل صدمهای وارد آید ،جمیع اعضا متأثر میشوند و صدمه
میخورند و حیات از تن آنها بیرون میرود .پس خدا میداند که به کشته
شدن آن بزرگوار ،جمیع دوستانش همه کشته شدند .میخواهی این مطلب
را برای تو واضح کنم؟ فکر کن ببین آیا تو راضی نیستی که تو کشته شده
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بودی و آن بزرگوار کشته نمیشد؟ البته هزارمرتبه راضیتری .ببین اگر سر
تو را بریده بودند راضیتر بودی یا اینکه سر آن بزرگوار را از بدن جدا کنند؟
یقینا به بریده شدن سر خودت راضیتر بودی .ببین اگر بدن تو پامال شده بود
راضیتر بودی یا بدن او؟ معلوم است بدن خودت .عیال تو اسیر شده بود
راضیتر بودی یا عیال او؟ معلوم است عیال خودت .اطفال کوچک تو را
سوار شتر کرده بودند و میزدند و در آفتابهای گرم میبردند راضیتر بودی
یا اینکه اطفال کوچک آقای تو را باوجود یتیمی و اسیری و گرفتاری و آن
بالها و محنتها و مصیبتها سوار شتر بکنند و آنها را دستهاشان را ببندند و
شتران را بدوانند و تازیانه بر آنها بزنند و آنها را در آفتابهای گرم عربستان در
میان خار بدوانند؟ یقینا با اطفال تو اینها را میکردند هزارمرتبه باالتر راضیتر
بودی .پس معلوم است جمیع این مصیبتهایی که بر آن بزرگوار وارد
آوردند ،همه را بر دوستان آن حضرت وارد آوردند و دوستان هزارمرتبه بدتر
و سختترش را ـ اگرچه دیگر سختتر از آن ممکن نبود ـ راضی بودند بر
خود ایشان وارد آید .پس عرض میکنم:
ای تشنه لب شهید بیغسل و کفن
سر داده به راه دوستان بر دشمن
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ای کاش نمیشدی تو آن روز شهید
ما را همه میبود به دوزخ مسکن

ما راضی بودیم که بر هریک از ما چندین هزاربرابر آنچه بر تو وارد آمد ،وارد
آید و این مصیبتها بر تو وارد نیاید .بلکه کاش مردهبودیم و این واقعههای
جانگداز را نمیشنیدیم.
و صلیاهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین
ابداالبدین و دهرالداهرین بعدد مافی علمه من شیء ،بعددها عنده من القدر
فی کل لحظه و لمحه من االزل الی االبد.
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([ )]1چون مردم ازدحامی زیاد میکردند و شورش و جمعیتی داشتند و
قالقال میکردند ،نماز تمام نشده بهم میریختند بعد از خواندن آیه فرمودند:
اوال پیش از تکلم در تفسیر آیه این دو سه کلمه سهل است عرض شود اگرچه
مکرر عرض کردهام نمیدانم برای چه مجتمع میشوید فایدهاش چهچیز
است؟ اگر برای تحصیل دین و معرفت است چرا نمازهای مردم را خراب
میکنید؟ اگر برای خرابکردن نمازهای مردم است که خیلی امر منکری
است که جمعی در والیتی جمع شوند و بیایند نماز مردم را خراب کنند
باعث این چهچیز است؟ آخر این چه اوضاع است برای چه جمع میشوید؟
آیا برای همین از خانههاتان بیرون میآیید که بیایید نمازهای مردم را خراب
کنید که این درست نیست وانگهی اگر یککلمه را از من نشنوید نپذیرید
چیزهای دیگر را چگونه میشنوید و میپذیرید؟ معلوم است نخواهید
پذیرفت.
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