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بسم اهلل الرحمن الرحیم

*«موعظه اول»*
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
یعنی چرا از هر جماعتی چند نفری از ایشان کوچ نمیکنند تا طلب دانش در
دین کنند تا چون برگردند بترسانند قوم خود را شاید ایشان هم حذر کنند.
چون انسان به این عالم که کتاب بزرگ است نظر کند و تدبر در آیات و
عالمات آن نماید میبیند که وضع این عالم بر وفق حکمت است که ذرهای
از آن لغو و بیفایده نیست و هر چیزی در جای خود بجا است و برای
خاصیتی خدا خلق فرموده و چنانکه شما کوزه میسازید برای آبخوردن و
صفحه | 1

عمارت میسازید برای حفظ سرما و گرما و ضبط متاع خود ،و تخت
میسازید برای نشستن بر آن و همچنین جمیع کارهای شما برای فایدهای
است و اگر کسی از شما کاری کند بیفایده او را لغوکار میدانید و حکیم
نمیشمارید ،کسی که این همه حکمت در این خلقت به کار برده که اگر
جمیع عقال و حکما جمع شوند یک سر مو خدشهای بر وضع این عالم
نمیتوانند بگیرند و هر ساعتی حکمتی چند میفهمند که پیش از آن
نفهمیدهاند ،چنین کسی حکیم است و این عالم را به جهت فایدهای خلق
فرموده و به لغو و بازیچه نیافریده ،حال که ثابت شد که خدا حکیم است
پس به جهت فایدهای این عالم را خلق فرموده ببینیم که این فایده به خود
خدا میرسد یا به خلق.
شک نیست که خدا غنی و بینیاز است و احتیاج به کسی و چیزی ندارد تا
از چیزی نفع برد یا از نبودن آن نقصی و ضرری به او رسد بد نگفته:
من نکردم خلق تا سودی کنم
بلکه تا بر بندگان جودی کنم
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پس معلوم است که فایده این عالم به بندگان او باید برسد نه به خدا و اگر
بنده آن فایده را تحصیل کرد غرض خدا را و رضای خدا را به عمل آورده و
اال فال .و در این هم شکی نیست که خداوند علیم و حکیم و غنی به عبث
به کسی آن فایده را نمیدهد زیرا که در ذات او اقتضائی و حاجتی نیست که
بدون سبب و جهت آن فایده را به آنها بدهد ،و اگر بدون سبب و جهت این
فایده را به خلق بدهد اگر به همه مساوی بدهد جبر به خلق میشود و کسی
که قابل صد من از آن فایده است مثال با کسی که قابل یک من ،این دو را
مثل هم بدهد ظلم میشود و اگر به تفاوت بدهد آنکه کم فایده برده بر خدا
بحث میکند که خدایا چرا به من کم عطا فرمودی چرا به من هم زیاد مثل
آنکه صد من به او عطا کردی نکردی.
پس خداوند علی اعلی انبیاء و رسل و حجتهای خود را در میان خلق فرستاد
و کتابها بر آنها نازل فرمود و میزانی در میان امتها قرار داد تا هرکس به آن
میزان سنجیده شود و آن میزان باعث اتمام حجت بر خلق گردد و آن میزان،
شرع است .یعنی به آن فایده نمیرسد کسی مگر به عمل کردن به این
شریعت پس به هرکس به قدر قابلیتی که از عمل به شریعت برای آن حاصل
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شده عطا فرماید و کسی را بر خدا بحثی نباشد که چرا مرا به جهنم بردی و
او را به بهشت یا او را چنان کردی و مرا چنین.
خالصه پس این شریعت در حقیقت صراطی است کشیده شده مابین خلق و
آن فایده ،که به آن فایده نمیرسند مگر به گذشتن بر این صراط و هرکس به
این شریعت عمل کرد چنانچه حامالن شریعت فرمودهاند ،بر این صراط
ثابت و مستقیم است و به مقصد اصلی خود میرسد و اال میلغزد و به رو در
زیر آن که جهنم است میافتد .ولی مردم چون به چشمهای کسالت و عمل
نکردن نظر میکنند این صراط را نمیبینند و بسا که لغزیدهاند و گمان
میکنند که بر آن صراطند.
و برای شما بیان قاعدهای کنم که یک طبقه از تفسیر قرآن را ظاهر سازد و
آن این است که خدای علی اعلی این شریعت را بر جمیع مراتب خلق قرار
داده از ابتداء خلقت ایشان تا این جسم خاکی که نهایت رتبه ایشان است و
از این عالم خاک پستتر رتبهای ندارند و از اینجا باید به جمیع مراتب خود
بر این میزان شرع بروند و عمل کنند تا به همه مراتب غیب و شهاده خود به
آن فایده برسند نه آنکه همین ظاهر بدن خود را درست کنند و مسائل و
قرائت و نماز و آداب معامالت و از این قبیل چیزها که مایه اعتبار او در نزد
مسلمین است ،بر خود ببندد و به نماز بایستد با کمال خضوع و خشوع و
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صحت قرائت ولی در دل کوفته پزی و خر فروشی کند و به سایر مشاغل
دنیوی مشغول باشد بلکه این صراطی است کشیده از این ظاهر بدن تو و
ظاهر حیات دنیای تو تا اعلی مراتب و نهایت حقیقت تو از مثال و ماده و
طبع و نفس و روح و عقل و فواد تو که مقام حقیقت تو باشد که به جمیع
این مراتب باید عمل کنی تا به این فایده که خدا مقرر فرموده برسی و این
صراطی است کشیده شده تا همه مراتب تو .خداوند میفرماید ان ربک
لبالمرصاد یعنی پرورنده تو در کمینگاه است .و کسی که به همین ظاهر
خود عمل کرد به تنها ،چنین شخصی در جرگه مسلمین محسوب است و
خون و مال و عرض او در امان است و شهادت او در نزد مسلمین قبول است
و او را زن میدهند و از او زن میگیرند و به مساجد خود راه میدهند و امین
بر مال و عیال خود میکنند و اینها هم باز به قدر قابلیت ظاهره او ،چرا که
خدا مزد کسی را در نزد خود نگاه نمیدارد و هر کسی را به قدر عملش مزد
میدهد .حتی آنکه از غیر مسلمین هم هرکس از سایر مذاهب و ملل باطله
به چیزی از این میزان شرع عمل کند مزدش را در این دنیا میدهد از صله
رحم و جود و بخشش و امانت و وفا و صدق و امثال اینها هر کسی را به
قدر عملش مزد میدهد .و این است که میبینی کافر ریاضت میکشد و بسا
که ترقیات ظاهری مثل تسخیر اجنه و کواکب و ارواح و مغیبات و علوم و
اعمال غریبه برای آنها ظاهر میشود و این نهایت ندارد و غرض این است
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که این اعمال ظاهره تا لب گور است و همین که مسلم مرد مسلمانان جمع
میشوند و او را به عزت برمیدارند و به قبرستان خود دفن میکنند و بر
میگردند و چون به عالم مثال رود مثال او میآید عریان از لباس شریعت پس
ده قدم بر این صراط رفت و چون به مرصد و عقبه مثال خود رسید لغزید و
همچنین بعضی در قدمی که از مثال به ماده میرسند میلغزند و بعضی در
قدمی که از ماده به طبع رسند بیفتند و بعضی در همه این مراتب ثابتند بر
صراط و این راهها را نیکو طی کنند ولی چون داخل عرصه عقل شوند آنجا
بلغزند و هکذا تا به حقیقت تو.
پس اعالی این شریعت در زمین حقیقت تو است مانند درختی که اصلش و
ریشهاش آنجا باشد و شاخهها و برگهای او در سایر مراتب دانیه تو باشد ،هر
کسی برگ جمع کرد نخواهد داشت اال کهشیم المحتظر مگر مثل گیاه
خشک شده و هرکس شاخههای آن را جمع کرد عما قریب بخشکد و هیمه
تنور شود و هرکس تنه درخت دارد برای بریدن و سوختن است در آخر و
نفعی ثابت و دایم ندارد .ولی هرکس درختی با ریشه ثابت تحصیل کرد پس
آن برایش نفع دارد چرا که اصلها ثابت و فرعها فی السماء یعنی اصل آن ثابت
و شاخ و برگ آن در آسمان است و هرگاه این ریشه که در عالم حقیقت
است ثابت باشد و زمان زمستان باشد و شاخ و برگ آن به سبب باد خزان و
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سرمای زمستان و برف و باران ریخته و خشکیده باشد یعنی به سبب
مجالست با دشمنان خدا و دوران از خدا که حقیقت برودتند ،بعضی اعمال
ظاهر را که از مستحبات است ترک کرده باشد و اعمال قبیح و ناشایست را
از باب المرء علی دین خلیله مرتکب شده باشد و بیبرگ و نوا شده باشد و
شاخ و برگ اعمال او را سرما برده باشد ولی عما قریب چون بهار دولت آل
محمد عجل اهلل فرجهم درآید پتک کند و شاخ و برگ او بروید و سر به
آسمان کشد.
حال اگر بروی در باغی که یک گوشه آن خرمنی برگ و گوشه دیگر
شاخههای خشک شده و گوشه دیگر تنهها بریده افتاده باشد و تو بنا باشد
که باغ و درخت بخری هیچ اعتنا به آن برگها و شاخهها و تنهها نمیکنی و
اما درخت ریشهدار اگرچه تنه نداشته باشد و همه درخت آن باغ را قطع
کرده باشند از روی زمین ،از باب تا ریشه در آب است امید ثمری هست،
میخری که روزی برای تو درختی شود و محصولی دهد .و شما چون مردمی
نباشید که هرچه به دنیاشان ضرر داشت ترک کردند و هرچه را از دین که
اسباب دنیاداری ایشان است و باعث ریا و زهدفروشی و عوامفریبی و
دکانداری ایشان است گرفتهاند .نمیبینی خمس و زکوه و حج و محبت
ائمه و دوستی اخوان و ایثار بزرگان را ترک کردهاند چرا که اینها و امثال
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اینها ضرر به دنیاشان داشت و بسا که یک غسل را هفتاد دفعه اعاده میکند
و اسم آن را احتیاط میگذارد و هرگاه خمسی به غیر اهلش یا زکوتی به غیر
اهلش دادند اعاده نمیکنند و صداها به دعاهای ریائی و تباکیهای عوام
فریبی بلند میکنند و یک دینار در نهانی به مسکینی نمیدهند و ریشه حب
علی حسنه التضر معها سیئه و حب اولیاء ائمه و بغض اعدای شیعیان که اصل
ایمان است ندارند ،چنانکه فرمودند هل االیمان اال الحب و البغض.
پس محب علی هیچ گناه به او ضرر نرساند چرا که اصل و ریشه را دارد و
اگر حال شاخ و برگی به سبب اعراض دنیوی ندارد عما قریب شاخ و برگ
و بار میآورد اگرچه بعد از چندین سال باشد .پس جزای دوست هالکت
نیست اگرچه جزای عملهای بد او به او برسد از بالهای دنیایی و مصائب
برزخ و اهوال قیامت ولکن عاقبت از اهل نجات است و به شفاعت ایشان
علیهم السالم داخل بهشت خواهد شد چرا که اصل درخت و ریشه آن برجا
است و تا ریشه در آب است امید ثمری هست اگرچه تنه درخت که اعمال
عقالنی باشد و شاخه آنکه اعمال روحانی و نفسانی باشد و شاخههای
باریک آن که عملهای طبیعی و مادی باشد و برگهای آن که اعمال جسمانی
باشد از او سر نزند ،لکن حب و بغض که اعمال قلبی و حقیقی است دارد و
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به مقتضای آن عمل قلبی میکند پس قلب موضع محبت و عداوت است و
آن اصل ایمان است و اصل شرع که ایمان باشد در قلب است.
مثال چراغی در خانه افروخته باشد و روزنهها به اطراف آن چراغ از آن خانه
باشد هر روزنی جهتی از چراغ را حکایت کند ،و اعضا و جوارح تو
روزنههایند مقابل قلب .هر یک حکایت آن نوری که در قلب تو است میکند
و اگر تو مقابل آئینه بایستی و اعضایت در آئینه عکس اندازد دست تو صاحب
سخا است نه آن دستی که از تو در آئینه است چرا که آن عکس و نمایش
دست تو است و نور او است نه خود او ،پس قلب صاحب نور است و اصل
در نور است نه دست و چشم و سایر اعضای تو ،بلکه آنها نمایش آن نور
قلبی هستند .پس کسانی که رو به دریا کردهاند و پشت به آسمان ماه آسمانی
را همین که در آب است میپندارند و،
میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمان است
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و آنها چون سرازیرند و چشمشان به زمین و غافل از آسمانند اینها همین ظاهر
چیزها را حقیقت پنداشتهاند بلکه آنچه در آسمان است حقیقت اینها است و
آنچه اینجا است عالمتی از آن است.
پس همین نماز حکایت یک گوشه از شاخص ایمان که در قلب است میکند
و جهاد حکایت شمشیر او و عطای تو حکایت دست او است .پس واهلل حج
والیت امیرالمومنین است و همچنین زکوه و خمس و صلوه در زیارت جامعه
میفرماید ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه و
میفرماید نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و اعداونا اصل کل شر و
من فروعهم کل فاحشه یعنی ماییم اصل هر خیری و از فروع ما است هر
عمل خیری و خلق نیکویی و دشمنان ما اصل هر شریاند و از فروع آنها
است هر فاحشه و عمل و خلق بدی پس آن محبت قلبی تو حقیقت نماز
است.
پس آن بیمروتان چقدر پا به بخت خود زدهاند که این عکسها را اصل
پنداشتهاند و چشمشان بجز این عکسها چیزی ندیده و از حقیقت غافل
ماندهاند پس انکار آنها به کلی کردهاند و چیزی دیگر ندیدهاند .چه بسیار
شبیه است مثل اینها به لوطیانی که مال بازی در میآورند و مردم از حرکات
آنها میخندند چرا که میدانند که در لوطیان حقیقت ندارد و خود را چنان
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مینمایند در نظر مردم ،پس ترس را به خود میبندد و رخساره را از
زریر([ )]1زرد میکند و پاها را به تقلید به زمین میکشد و دست و پای
خود را میلرزاند و صدا را به تباکی بلند میکند پس هرکه او را ببیند بر حال
او بخندد و اعتماد بر عمل او نکند و اگر بگوید من ترسانم قول او را باور
نکند چرا که نمایش است و حقیقت ندارد.
من ندانستم از اول که دلم غافل بود
دیدی آخر که همه طاعت من باطل بود

و همچنین است اعمال کسی که محبت ندارد پس همه نمازهای نواصب زنا
است و روزههاشان دزدی است چرا که از خارج به خود مالیده .پس مغرور
نکند شما را بسیاری نماز مخالفان چرا که زناهایی است عالنیه که در
مساجد میکنند فرمودند الیبالی الناصب صلی ام زنی صام او سرق معصوم
فرمودند تفاوتی نمیکند ناصب نماز کند یا زنا ،روزه بگیرد یا دزدی .چرا
که والیت حضرت امیر علیه السالم ندارد پس اینها همه را به خود بسته و بر
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آئینه خود نقش آن را کشیده و محو میشود چرا که شاخصی در مقابل آن
نیست پس حقیقت نماز آنی است که محب علی بجا میآورد همین حب او
نماز است.
پس جمیع اعمال خیر که در قرآن امر به آن شده مثل اقیموا الصلوه و آتوا
الزکوه وامر اهلک بالصلوه و امثال این اوامر حقیقتا معنی آن والیت
امیرالمومنین و اولیای آن بزرگوار است و جمیع اعمال شر که در قرآن نهی
از آن شده مثل و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی و انما الخمر و المیسر
و االنصاب و االزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون و امثال
آن حقیقتا معنی آن بغض دشمنان امیرالمومنین و دشمنان شیعیان ایشان است.
پس یک طبقه تفسیر قرآن برای شما آشکار شد .پس امر به همه عبادات که
در قرآن شده ،امر به والیت علی و والیت اولیاء او است و هرجا نهی از منکر
شده یعنی دوری و بیزاری بجو از دشمنان علی و دشمنان شیعیان علی علیه
السالم  .پس این مجاز و تأویل نیست و به نظر اعداء که خالی از حقیقتند
مجاز و تأویل است چرا که حقیقت را ندیدهاند و متبادر آنها را کجا اعتبار
است چرا که متبادر نزد آن عالم است .و بگو به او که تو را چه کار است
به تبادر و چه کار است به حقیقت کی حقیقتی دیدهای و فهمیدهای و کجا
متبادری میدانی؟ لفظی شنیده و میگوید ،مثل طوطی که زبان یاد او دهی
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و تا گویی بیبی طوطی شک میان سه و چهار چه کنم ،گوید بنا را بر چهار
گذار .و نه بنایی فهمد و نه چهار ،لفظی شنیده و یاد گرفته و میگوید و
هیچ رایحه معنی آن به مشامش نرسیده.
پس خدا فرموده ان اهلل یأمر بالعدل یعنی پیغمبر و االحسان یعنی علی و ایتاء
ذیالقربی یعنی ائمه علیهم السالم و ینهی عن الفحشاء یعنی اولی و المنکر
یعنی دومی و البغی یعنی سومی .پس دوستی علی علیه السالم اصل همه
خیرات است حتی ایمان و نبوت اصلش والیت است.
و تحقیق این مسأله آنکه مردم به رتبه خدا نرسند و خدا هم به رتبه خلق نیاید
و غرض اصلی و فایده کلی از خلقت عالم و آدم معرفت خدا است چنانکه
میفرماید ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون حضرت صادق علیه السالم
تفسیر میفرمایند یعنی خلق نکردم جن و انس را مگر به جهت آنکه بشناسند
مرا و شناختن ذات محال است پس مراد شناختن صفات خدا است و اعظم
صفات خدا امیرالمومنین علیه السالم است فرمود یاسلمان و یا جندب
معرفتی بالنورانیه هی معرفه اهلل عزوجل و معرفه اهلل عزوجل هی معرفتی
بالنورانیه یعنی یا سلمان و یا اباذر معرفت من به معرفت نورانیت معرفت
خدای عزوجل است .و در زیارت میخوانی السالم علی الذین من عرفهم
فقد عرف اهلل یعنی سالم بر کسانی که هرکس بشناسد ایشان را به تحقیق
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خدا را شناخته است معرفت توحید معرفت امیرالمومنین است و دوستی آن
بزرگوار ،چرا که محبت عبادت است و عبادت محبت ،و در دل ،همه یکی
میشود .فرمود من احبکم فقد احب اهلل یعنی دوستی شما دوستی خدا است
و در جایی دیگر میفرماید بعبادتنا عبد اهلل و لوالنا ماعبد اهلل یعنی به عبادت
ما عبادت کرده شده است خدا و اگر ما نبودیم خدا عبادت کرده نمیشد.
پس عبادت و محبت و معرفت هر سه یکی شد و هر سه نسبت به حضرت
امیر است پس واهلل که خدا را نشناختهاند و عبادت خدا را نکردهاند و محبت
خدا را ندارند کسانی که این هر سه را نسبت به آن حضرت نکردهاند و از
کدام راه میخواهند به خدا برسند مگر از این راه؟ به کدام راه به چراغ رسی
بجز به واسطه مردنگی؟ من اراد اهلل بدأ بکم و من وحده قبل عنکم و من
قصده توجه الیکم .پس مپندارید یهود و نصاری را اهل توحید ،از کدام راه
به توحید رسیدهاند و حال آنکه ائمه علیهم السالم راه توحیدند و بجز از
ایشان راهی نیست و ایشان ظاهر خدایند و شناسایی هرکس به شناسایی ظاهر
او است زید را به صورت و هیکل او میشناسی و ایشانند رخسارههای خدا
و هیکلهای توحید .پیغمبر صلی اهلل علیه و آله فرمود من رآنی فقد رأی الحق
یعنی دیدن من دیدار خدا است پس کسی که آن حضرت را ندیده خدا را
ندیده پس خدای ایشان غیر خدای مسلمین است ،چنانکه میفرماید قل یا
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ایها الکافرون الاعبد ما تعبدون و ال انتم عابدون ما اعبد و ال انا عابد ما
عبدتم و ال انتم عابدون ما اعبد چرا که خدای یهود عیسی نزد او دروغگو
است و نزد خدای ما عیسی راستگو است .و خدای نصاری محمد بن عبداهلل
صلی اهلل علیه و آله نزد او کذاب است ،و نزد خدای ما آن حضرت اصدق
الصادقین است .و خدای مجوس زردشت نبی او است و نزد خدای ما
زردشت کاذب و دروغگو است و نبی نیست .و خدای هنود گوساله و آتش
شفعای نزد اویند و خدای مسلمین چنین نیست .و خدای سنی سوار خر
مصری شود و هر شب جمعه باالی بامها گوش بکشد که بندگانش چه
میگویند و به صورت پسر چهارده ساله در قیامت میآید ،و خدای شما
چنین نیست .و پیغمبر سنیها زنش را پاطاق میدهد که از سر دیوار
تنبکچیها را تماشا کند و عمر او را منع از لغو میکند ،چنانکه در صحیح
بخاری روایت کرده است .و میگویند پیغمبر را حالتی دست داد که رقاصی
کرد تا آنکه ردای او افتاد و ردایش را تکه تکه کرد بعد از رقص و به آنها
که دورش بودند قسمت کرد و این وجد صوفیه لعنهم اهلل و وصله بخشی
مرشد خبیث پلید آنها است .و امثال این نقایص از سهو و نسیان و خطا و
جهل و خبث ،و پیغمبر ما صلی اهلل علیه و آله منزه از کل اینها است و معصوم
و مطهر از هر رجس و خبث و از جمیع خطایا است.
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پس امام آنها خیالی است و نبی آنها خیالی و خدای آنها خیالی ،پس میگوییم
به آنها لکم دینکم و لی دین ٭ حشر مریدان علی با علی حشر مریدان عمر با
عمر٭ پس از این بیانها معلوم شد که هرکس والیت آل محمد را ندارد و
منکر فضائل است منکر توحید است ،میفرماید و االنکار لفضائلهم هو
الکفر و شک نیست که هیچ کس منکر ذات علی نیست بلکه هرکس هست
منکر فضل علی است.
پس توحید و نبوت و امامت همه یک چیز است که سه اسم دارد گاهی به او
توحید و گاهی نبوت و گاهی والیت میگویند مثال زید را گاهی نجار و
گاهی پسر عمرو و گاهی هندی میگویند و مراد از همه زید است.
پس ایشان را گاهی مقامات توحید گویند و گاهی محمد چرا که اولهم
محمد اوسطهم محمد آخرهم محمد کلهم محمد و گاهی ولی و خلیفه اهلل
و خلیفه الرسول .پس اصل شریعت و فرقان و جمیع خیر و کمال و نور،
والیت علی علیه السالم است فلمثل هذا فلیعمل العاملون عبادات و خیرات
را نهایت نیست و مأموری که همه را بجا آوری پس برو چراغی تحصیل کن
تا به حرکت آن جمیع نورها حرکت کند و به حرکت شاخص همه عکسها
در آئینهها حرکت کند ،و سرچشمه را صاف کن تا همه نهرها صاف شود و
اصل همه اینها حب شیخ و ولی و امام است پس او که در دلت نشیند مشقت
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عبادات تمام شود و شیرینتر از شهد و شکر در مذاق جانت نماید و به طوع
و رغبت و کمال شوق از جان بگذری و خدمت محبوبت را و لقای او را بر
همه چیز ترجیح دهی و از اعمال و خیرات هرگز سیر نشوی .پس نقطه جمیع
اعمال و خیرات و کماالت دنیا و آخرت معرفت و محبت امام است پس
هرکس آن را دارد اعبد و اعلم جمیع روزگار است چرا که عمل آنها روح
ندارد و سبک و بیقدر است و هیچ وزن ندارد و حضرت رسول صلی اهلل
علیه و آله میفرماید حب علی حسنه التضر معها سیئه و بغض علی سیئه
التنفع معها حسنه یعنی دوستی علی ثواب بیاندازهای است که هیچ گناه به
او ضرر ندارد و دشمنی علی چنان گناه بزرگی است که هیچ ثواب با او نفع
ندارد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه دوم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
عرض کردم که خدا علیم و حکیم است و این عالم را به جهت حکمتی و
فایدهای خلق فرموده و غنی است پس آن فایده به خود خلق عاید میشود و
عرض کردم که آن فایده را به هر کسی به قدر قابلیتش میدهند و میزان شرع
را قرار داد تا قدر و قابلیت هرکس معلوم شود و کسی را بر خدا بحثی نباشد
پس این میزان را کسی که سبک شمرد او خود سبک است و هرکس آن
میزان را سنگین و با قدر و قیمت شمرد او خود سنگین و با قدر و قیمت
است چرا که سبک و رذل با سبکان و اراذل انس گیرد و سنگین و بزرگان
با بزرگان انس گیرند
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کبوتر با کبوتر باز با باز
کند همجنس با همجنس پرواز

و عرض کردم که این شریعت از برای ظاهر و باطن شما است نه ظاهر تنها
ولی مردم ظاهر بین به همین ظاهر تنها اکتفا میکنند چرا که امر دنیاشان
دیدند به همین میگذرد پس جمیع همتشان در همین اعمال ظاهره بیروح
است و
ظاهرش چون گور کافر پر حلل
و اندر آن قهر خدا عزوجل

و شک نیست که بدنهای شما سی یا چهل سال بیشتر دوام ندارد و مگر
کمی و ظاهر شریعت برای اصالح بدن است ،غسل کردن و صورت شستن
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و مسواک کردن و شارب گرفتن و امثال اینها بجز اصالح بدن چیست .پس
همه این ظاهر شرع برای اصالح بدنها است هر کسی به آن بهتر عمل کرد
اصالح بدن خود را بیشتر کرده و اما باطن شرع برای اصالح روحهای شما
است وقتی که بدن که دوامش به این کمی است معالجه آن اینطور ضرور
است و اگر او را به آداب شرع اصالح نکنی فاسد شود و در آن قبایح ظاهر
شود چرا برای ارواح که دائمی هستند فکر نکنیم و در صدد اصالح آن
برنیاییم ولکن مردم بر غیر طریقه حق رفتهاند بعضی از راست بعضی از چپ،
از صراط مستقیم لغزیدهاند چنانکه میفرماید الیمین و الشمال مضله و
الطریق الوسطی هی الجاده یعنی راست و چپ راه گمراهی است و وسط
راه ،شاهراه هدایت است.
پس بعضی به اصالح بدنها کوشیدند و به کلی افساد در امر روح و باطن
کردند پس روح آنها در قیامت میآید با نهایت وقاحت و قباحت منظر و
عفونت و کثافت عاری از لباسهای تقوی و معرفت و برخی دیگر به اصالح
روح تنها به گمان خود کوشیدند و در واقع هیچ اصالح نکردند .طایفه اول
اهل ظاهر خود را خواندند و در نظر اهل حق امواتی چندند که هیچ روح در
آنها یافت نمیشود و طایفه دوم کسانیند که خود را اهل باطن خواندند و به
گمان خود اصالح روح کردند و به محاسن اخالق و صفات متصف گشتند
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و معصوم میفرماید ال ظاهر اال بالباطن و ال باطن اال بالظاهر و الظاهر و
الباطن مقترنان یعنی نیست ظاهر مگر با باطن یعنی ظاهر بیباطن ظاهر نیست
و خودرأیی و خودسری است و نیست باطنی مگر با ظاهر یعنی باطن بیظاهر
هم باطن نیست و از درجه اعتبار ساقط است و شک نیست که آنچه را خدا
به آن امر فرموده محبوب خدا است و هر کسی این بدن را به صورت محبوب
خدا آراسته کرد روح محبوبی به او تعلق گیرد و هر کسی این بدن را به
صورت مبغوضی آراسته کرد روح مبغوضی به او تعلق گیرد به جهت آنکه
ظاهر و باطن قرین یکدیگرند و بر خالف هم نمیشوند و ایشان چون ظاهر
و باطنشان بر خالف یکدیگر است و مشاکل و مشابه نیست پس روح انسانی
به آنها تعلق نگرفته چرا که روح انسان تعلق به جسد متکبر نمیگیرد این
است که متکبر در قیامت محشور میشود به صورت باطن خود که صورت
مورچه باشد و از برای آن شاخها هست بزرگتر از کوه احد ،نمیبینی که
روح انسان در قالب شیر نگنجد و روح اسب در صورت مرغ قرار نگیرد و
به نظر اهل حق این دو طایفه یا جمادند یا نبات یا حیوان به اقسام و اصناف
آنها هر یک بر حسب باطن خود پس گمراه شدند و تابع یهود شدند کسانی
که به ظاهر تنها اکتفا کردند و گمراه شدند و تابع نصاری شدند کسانی که
ظاهر را ترک کردند و به همان باطن که خود تراشیدند اکتفا کردند و آنچه
در امتهای سلف شده باید در این امت هم بشود بدون تفاوت خدا میفرماید
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لترکبن طبقا عن طبق و حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله فرمود لترکبن
سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل و القذه بالقذه حتی انه لو سلکوا جحر
ضب لسلکتموه یعنی هر آینه مرتکب میشوید شما امت من شیوه کسانی را
که پیش از شما بودند از امتهای گذشته ،قدم به قدم و گام به گام حتی آنکه
اگر آنها داخل سوراخ سوسماری شده باشند هر آینه شما هم چنان کنید
خالصه در این امت هست یهود و نصاری و سایر ملل و مذاهب چرا که
یهودی و نصرانی بودن تخمی نیست که بکاری و یهودی و نصرانی بروید
هرکس بر طریقه و روش آنها راه رود از آنها است فرمود من تبعنی فانه منی
هرکس متابعت من کند از من است .پس لولی کسی است که بر صفت
لولیان باشد اگرچه سیادت نسب باشد و یهود و نصاری کسی است که بر
صفت آنها باشد و مردم در قیامت محشور میشوند به صورت اعمال و
صفات خود.
پس طلب هدایت کنید راه امیرالمومنین را ،راه کسانی را که خدا انعام به
ایشان فرموده به والیت امیرالمومنین جایی که میفرماید اهدنا الصراط
المستقیم صراط الذین انعمت علیهم و آنها را در آیه دیگر نشان داده و فرموده
اولئک الذین انعم اهلل علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و
حسن اولئک رفیقا آن جماعت کسانیند که انعام فرموده است خدا بر ایشان
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از انبیاء و راستگویان و شهداء و صالحان و نیکو رفیقانی هستند آنها .بعد از
آن میفرماید غیر المغضوب علیهم غیر از کسانی که غضب بر ایشان کردهای
و آنها کسانیند که به روش یهود رفتار کردند و ظاهر را گرفتند و باطن را
ترک کردند و ضالین نصارای این امتند که باطن را گرفتند و تکذیب ظاهر
کردند ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم پس در قیامت سوال کرده میشوید از نعیم
والیت اهل بیت که آن اعظم نعمتها است چنانچه در تفسیر و اما بنعمه ربک
فحدث میفرماید والیت علی را به مردم برسان و کدام نعمت از این اعظم
است که به احصا درنمیآید قدر و منزلت آن که میفرماید و ان تعدوا نعمه
اهلل التحصوها اگر بخواهید شما اهل هزار هزار عالم بشمارید نعمت خدا را
احصای آن نمیکنید چرا که فرمود کل شیء احصیناه فی امام مبین کاسه
آب احصای دریای محیط چون کند و اما دریا است که احصای جمیع آبهای
عالم را کرده و سایر آبهای عالم از ترشحی از زیادتی و سرریز و فضل و
شعاع شیعه آن دریا است پس همه چیز در او است و او در چیزی نگنجد و
لو ان ما فی االرض من شجره اقالم و البحر یمده من بعده سبعه ابحر مانفدت
کلمات اهلل ،قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل انتنفد
کلمات ربی و لو جئنا بمثله مددا.
کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست
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که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم

پس عمل به ظاهر و باطن ،هر دو با هم صراط مستقیم است که ال شرقیه و
ال غربیه پس عمل به هر دو با هم ضرور است و هلل المشرق و المغرب و ظاهر
شرع ظاهر است و باطن شرع والیت امیرالمومنین است علیه السالم یعنی
هرکس در تن نماز ،والیت علی را نگنجاند ،نماز او مرده است و مس او
موجب غسل است و مسکن شیاطین و موجب قساوت قلب و سایر اخالق
و صفات ذمیمه است .نمیبینی که هرچه بیشتر چنین نمازی را میکنند
عجبشان و حب ریاستشان بیشتر و حرص در طلب دنیاشان زیادتر میشود و
خود را گم میکنند و بر زمین ناز دارند که من امشب نماز شب کردم و
امروز روزه داشتهام چرا ملک بر من نازل نمیشود نعوذ باهلل من شرور انفسنا
و قبایح اعمالنا .ای گوساله اگر صد هزار از این نمازها به جوی بفروشی
کسی نمیخرد .آیا قبرستان نفع به کسی میبخشد اگر پادشاه قبرستانی را به
تیول ادنی رعیتی دهد برنمیدارد نه واهلل آنجا مملو از شیاطین است نه مسکن
مالئکه ،یک سگی را که حراست گله او را کند بهتر است از برای او از این
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قبرستان به این بزرگی .این است که به هر نمازی عجبی زیاد میکند و هر
روزهای کبری بر او افزاید اگر این عبادت شصت ساله به او نفع داشت
میبایست ترقی برایش حاصل شود و اخالقی و احوالی به هم رساند .ببین
بعد از چهل سال عبادت چه کبر و جاللی به هم میرسانند که اگر به ایشان
تو بگویی میگوید ای ملعون استخفاف به علما و زهاد کردهای .نمیدانم
چه واقع شده است باید فکری به حال خود کرد و روحی از برای این اعمال
تحصیل کرد که یک طفل دو ساله که زنده باشد بهتر است از صد هزار
مردار.
و عرض کردم که روح اعمال ،والیت حضرت امیر است علیه السالم و با
این ،به آن فایده که عرض شد میرسند .پس عمل ما معرفت و محبت و
عبادت است و اما اجری که برای آن قرار دادهاند چیست برای آن بیانها
است.
یکی از آن بیانها این است که شک نیست که خداوند عالم یگانه است و
همیشه بوده و همیشه هست و او است صاحب قدرت و علم و حکمت و
صاحب جمیع کماالت و او است کامل علی االطالق و نقصی به دامن
کبریایش راه ندارد و این خلقی که خلق فرموده برای آنها مرتبههای بسیار
قرار داده و بعضی ،مرتبههای قرب به خدا است و بعضی ،مرتبههای دوری از
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خدا .نظر کن در نور چراغ بعضی از آن نورها نزدیکتر است به چراغ و بعضی
دورتر از چراغ ،هرچه نزدیکتر به چراغ است روشنتر و گرمتر و شباهتش به
چراغ بیشتر است و آنچه دورتر است از چراغ تاریکتر و سردتر و شباهتش
کمتر است به چراغ .پس همچنین نسبت خلق به حسب مراتب و درجات
آنها است نزد خداوند عالم پس هرچه به خدا نزدیکتر شوی صفات اهلل بیشتر
در تو جلوهگر گردد پس کمال تو بیشتر و غنیتر و صاحب قدرت و قوت
گردی و عالمتر شوی و چون او قدیم و ازلی است هرچه نزدیکتر به او است
قدیمتر و ازلیتر به او است .میفرماید ما عندکم ینفد و ما عند اهلل باق ،و ما
عند اهلل خیر و ابقی آنچه نزدیک خدا است بهتر و پایندهتر است و به جهت
همین که آخرت نزدیکتر به خدا شد دار بقا شد و دنیا دار فنا.
پس هرچه انسان نزدیکتر شود علم و نور و جمال و کمال و بهاء و قدرت و
قوت و سلطنت و هیبت و جالل او زیادتر شود .پس شما را آفریده است از
جود و کرم خود و برای نفع رسانیدن به شما و فایده بخشیدن ،و امر فرموده
است شما را به آنچه باعث قرب شما به او شود و سبب کمال شما گردد.
برای خدا مثلی نیست ولی برای فهم تو میگویم .به چراغ هرچه نزدیکتر
شوی نورانیتر گردی و شباهتت به چراغ بیشتر شود ،مزد آن گرفت جان
برادر که کار کرد ،پس چون به نهایت قرب به چراغ رسی به نهایت نور
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رسی .در حدیث قدسی فرمود یاابن آدم انا رب اقول للشیء کن فیکون اطعنی
فیما امرتک اجعلک مثلی تقول للشیء کن فیکون یعنی ای پسر آدم من خدائیم
که میگویم به چیزی بشو میشود تو هم اطاعت و فرمان برداری مرا بکن
تا تو را بر صفت خود گردانم تا چون بگویی به چیزی بشو بشود .پس بر
صفت خدا شدن مزد شما است پس شما را به عمل خواندهاند یعنی به گام
برداشتن به ساحت قرب که به هر گامی مزد گیرد چنانچه کسی به جانب
چراغ میرود به هر قدمی نوری بر نورش میافزاید و هرکه از چراغ دور شود
به هر قدمی که دور شود مزد دوری از چراغ گیرد و به هر قدمی ظلمتی بر
ظلمتش افزاید .پس خدا جهت قرب خود را به مردم نموده و امر به اقبال کرد
و جهت دوری خود را به مردم نمود و امر به ادبار از آنها کرد انا هدیناه
السبیل اما شاکرا و اما کفورا و هدیناه النجدین و من یشکر فانما یشکر
لنفسه و من کفر فان اهلل غنی عن العالمین پس دامن بر کمر زنید و بر صراط
مستقیم مسارعت کنید و الیلتفت منکم احد وامضوا حیث تومرون به راست
و چپ رفتن طریق گمراهی است و السائر علی غیر الطریق الیزیده کثره
السیر اال بعدا بر بیراهه هرچه تندتر بدوی از راه دورتر شوی پس کسانی که
سیرشان بیشتر باشد و سجودهای طوالنی کنند ولی در بیراهه روند راهشان
دورتر شود چنانکه حضرت صادق علیه السالم در حدیثی میفرماید که
حاصل مضمونش این است که اگر کسی در میان رکن و مقام عبادت کند
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خدا را آن قدر که مثل مشک پوسیده شود در مدت عمر دنیا پس مالقات
کند خدا را بدون والیت علی بن ابیطالب علیه السالم خداوند قهار او را
سرنگون در جهنم اندازد و فرمود الیبالی الناصب صلی ام زنی صام او سرق
هیچ تفاوت نمیکند که ناصب نماز کند یا زنا کند ،روزه بگیرد یا دزدی
کند پس مقصود سیر کردن در راه است نه بیراهه و باز شک نیست که راه
هر جایی آنجا است که مقصد در آن پیدا باشد.
گر تو را حاجت سوی مغرب بود
سوی مشرق رفتنت متعب بود

هرچه گردی سوی مشرق پی سپر
از متاع غرب گردی دورتر

کی ز خودبینان خدا گردد پدید
کی توان در شب فروغ شمس دید
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از حریصان کی توان آموخت زهد
قرب کی مییابی از اصحاب بعد

اهل نسیان کی تو را ذاکر کنند
کی به مقصد پشت بر مقصد کنند

و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه سوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
از آنچه شب گذشته عرض کردم دانستید که به آن فایدهها که خدا وعده
فرموده نمیرسید مگر به بندگی و فنا و اضمحالل در جنب محمد و آل
محمد صلوات اهلل علیهم اجمعین پس آنها که کوتاهی در حاصل کردن غرض
خدا از خلقت عالم میکنند ،گویا تیشه برداشتهاند و در صدد خرابی ملک
خدا برآمدهاند از راه نادانی و جهالت .حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله
میفرماید طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه یعنی طلب علم واجب
است بر هر مرد مسلمان و زن مسلمان و معنای این حدیث شریف این است
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که ترک طلب علم تهاون و بیاعتنائی به اسالم است آیا نمیبینی که فرمودند
تارک الصلوه کافر است و تهاون به نماز کفر است پس کسی که تهاون و
سهلانگاری به چیزی از نماز کند مثال سوره حمد را نخواند یا رکوع نکند
یا یک سجده بکند مثال کافر میشود و طلب علم واجبتر است از نماز و
روزه و خمس و حج و سایر واجبات و شرایع به جهت آنکه به علم ،خدا
شناخته میشود و توحید کرده میشود و به علم تصدیق حضرت پیغمبر صلی
اهلل علیه و آله میشود و به علم معرفت ائمه و پیشوایان دین حاصل میشود
و به علم ادای فرائض میشود و به علم اجتناب از محرمات میشود.
پس طلب علم اصل واجبات است و باقی واجبات نتایج و فروع علمند پس
کسی که تهاون به علم کند واهلل باهلل نه توحید دارد نه نبوت نه امامت و نه
والیت اولیاء و نه برائت از اعداء و نه عملی از اعمالش صحیح است چنانکه
الیق است .پس تارک علم کافر است بدترین کفرها .شعور داشته باشید و
مرگ را در نظر بیاورید و به آنچه از پدر و مادر و از دهان مردم شنیدید
قناعت مکنید طفل مادامی که طفل است زبان یادش میدهند همان زبانی که
یادش میدهند چه ترکی و چه عربی و چه عجمی همان زبان را یاد میگیرد
پس میگویند خدا یکی است یاد میگیرد اسم پیغمبر و امامان را میشنود
یاد میگیرد و نماز چنین کن روزه چنین بگیر و همچنین به همان روش و
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گفتار و کردار آنها بار میآید و بزرگتر که شد او را پی کسبی میبرند چندی
شاگرد است تا کسب استادش را یاد میگیرد و بزرگ میشود ،آن هم استاد
میشود استاد محمد حسین شالباف مثال یا کفاش یا زرگر یا سایر کسبها یا
سایر منصبها ،ارباب یا تاجر یا نوکر یا باالتر ،خالصه یا خیر همینطور
خودرو بار میآید و هرزهگرد میشود و یا خیر پدر و مادرش او را مال میبرند
و قرآن یادش میدهند بعد گلستان سنی را پیشش مینهند و سایر کتابهای
شعر و قصاید و مشق و سیاهه و حساب و مکتوب و میبرندش پی کسبی،
یا آنکه خیر درس عربی تعلیمش میدهند اول نصاب از ابونصر سنی و تصریف
و عوامل و هدایه و الفیه و سیوطی و جامی و کبری و مختصر تلخیص و
سایر مقدمات ،اینها همه از کیست همه اینها کتب اهل تسنن .دیگر چه
میکند بنای اصول و آراء و ظنون فقهاء و اختالف اقوال آنها را میگذارد و
میشود آخوند مال شمسعلی آن وقت بنای مرید یابی و عوام فریبی و دکان
داری مینهد قدمهای کوچک کوچک ،عبای نازک ،مسواک ،تحت الحنک
و بنای وسواس که مردم بگویند این چه مرد مقدس بااحتیاطی است قابل
پیشنمازی است ،میبرندش در گودال محراب و منبر و دورش را میگیرند
و بنای قضاوت و مرافعه و ضبط موقوفات و مال صغیر و غایب و حرص دنیا
میگذارد و چنین است تا بمیرد انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم
مقتدون .به هر راهی که پدر و مادر و مالهامان رفتند ما هم تقلید کردیم
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دیگر تفاوتی نمیکند اگر آنها سنی بودند اینها هم سنی میشدند اگر یهود یا
نصاری بودند یهود یا نصاری میشدند و اگر گبر بودند گبر میشدند.
خالصه ،به عبرت نظر کنید ببینید اینها هیچ دخلی به دین و مذهب ندارد و
محض دکان داری و طلب دنیا و گذران این چهار روزه عمر به هوی و هوس
است و اینها علم نیست بلکه علم را خدا تعریف کرده فرموده انما یخشی اهلل
من عباده العلماء و حضرت سجاد علیه السالم میفرماید ال علم اال خشیتک
و میفرماید لیس لمن لمیخشک علم یعنی علم نیست مگر ترس از تو و
نیست از برای کسی که نمیترسد از تو علمی و در حدیث است که العلم
نور یقذفه اهلل فی قلب من یحب علم نوری است که میاندازد خدا در دل
کسی که دوست میدارد .پس علم ترس از خدا است و نور است نه قول اهل
تسنن و چندی از کتب آنها و فنون آنها شمردم .بنای طالب بر این شده است
که از اولی که بنای تحصیل میگذارند همینطور از ابتدا کتابهای سنیان را
بخوانند و یاد شاگردهاشان بدهند و حال آنکه امر فرموده است شما را امام
علیه السالم به تعلیم دادن اوالد و اطفال خود احادیث را ،میفرماید علموا
صبیانکم احادیثنا قبل انتسبق الیهم المرجئه پس به راهی بروید که منزل
مقصود در قدم اول پیدا باشد و خود را و اطفال خود را به دست دشمنان دین
و علوم آنها میندازید و به راهی بروید که شما را تکلیف کردهاند و میفرماید
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کسی که صاحب صحت تن و نیکی فهم باشد و طلب علم نکند و بمیرد،
کافر مرده است .و عظیمتر این است که پشت کسی که رگی از اسالم در
بدنش باشد میشکند میفرماید طلب العلم فریضه علی کل حال یعنی طلب
علم کردن واجب است در همه احوال پس ببین چقدر تهاون به علم کردهاند
و الفاظ اسالم را به تقلید یاد گرفتهاند و هیچ دخل به علم ندارد و اسالم را
باید تحصیل کرد از عالم به آن .پس اوال طلب عالم باید کرد چرا که علم
نور است و البد است از برای نور از منیر و آن عالم است .پس طلب عالم
اعظم است و تارک علم شنیدی که کافر است پس تارک عالم چون است؟
و دیگر نعوذ باهلل غیبت عالم چون است؟ و دشمنی با او کردن و اذیت آن،
خصوص هرگاه آن عالم عالم به توحید باشد زیرا که شرافت هر عالمی به
حسب شرافت علم او است و شرافت هر علمی به حسب شرافت موضوع آن
علم است و ببینید مردم چقدر تهاون به علم دارند و شما چنین مباشید ببین
فقیه آنها مینشیند و توثیق میکند و عادل میشمارد و قبول میکند شهادت
تارکان علم را ،گویند مردی ریش سفید در حمام نیت کرد که غسل حیض
میکنم واجب قربه الی اهلل و رفت زیر آب کسی آنجا بود پرسید که این چه
غسل بود گفت من وقتی طفل بودم با مادرم به حمام آمدیم مادرم از ضعیفه
حمامی پرسید که غسل حیض چطور کنم گفت بگو غسل حیض میکنم
واجب قربه الی اهلل و برو زیر آب من هم از مادرم یاد گرفتم و از آن روز تا
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حال هر وقت غسل کردم چنین کردم .این نمیشود مگر از جهالت و بر
آنچه از پدر و مادر یاد گرفتهاند قناعت کردن و ترک طلب علم کردن و اعتنا
به علما نکردن و سبکشمردن آنها .شما چنین مباشید و بر خود بگذارید
طلب علم را و برپا داشتن چیزی را که برپا نمیدارد آن را احدی از اهل عالم
غیر شما .ببینید خصلت هر چیزی مختص است به همان چیز بوی مشک از
مشک است و بوی کافور از کافور و بوی فلفل از فلفل و اما در جسم بودن
شریکند و جسم بودن تعریف اینها نیست بلکه تعریف اینها به حسب بوی
آنها است ،حال ببینیم چه چیز در شما هست که در غیر شما نیست که باعث
میشود بودن شما را از علیین و بودن غیر شما را در سجین .شک نیست که
چنانکه شما جسد دارید و زندهاید و میخورید و میآشامید دیگران هم
دارند پس در جسم بودن و زنده بودن و خوردن و آشامیدن و سایر صفات
نباتی و حیوانی شرافتی ندارید و با آنها بلکه با حیوانات در این صفات
شریکید بلکه حیوانات در این صفات از شما باالتر و کاملترند.
و اما در اخالق ،حلم معاویه علیه الهاویه آن قدر بود که به او گفتند معاویه
یعنی سگ ماده که وق وق کند و سکوت کرد .و در امانت و صدق و وفا و
جود و سخا میبینیم که جمیع این صفات در کفار هم یافت میشود .پس
اینها همه باعث امتیاز شما از آنها نمیشود و در قرائت قرآن و نمازهای
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پنجگانه و عبادات واجبه و مستحبه و گریه و مناجات و احیای شبها و روزه
روزها ،عامه آن قدر عبادتها میکنند که اگر ضعیفاالیمانی چندی با آنها
معاشرت کند به شک میافتد و میگوید چرا باید اینها با این همه عبادت و
ریاضت به جهنم بروند و ده یک آن را شما ندارید .پس اینها هم چیزی نشد
که در شما باشد و در غیر شما نباشد تا باعث زیادتی شما بر غیر شما باشد.
و اگر به علوم رسمی میگویید در منطق و نحو و صرف و اصول و معانی
بیان ،تصنیفها کردهاند علمای عامه و اول من صنف فی االصول الشافعی .و
اگر به فقه مینازید ابوحنیفه بسیار در فقه ماهر بود حتی آنکه در مسأله طالق
آن قدر تصنیف کرده بود که روزی مومن الطاق بر او وارد شد دید آن قدر
کتاب دورش چیده که در میان آنها پنهان شده گفت همه اینها را در طالق
تصنیف کردهام .و به حکمت ،علمای یونان مشهورند و به علم نجوم و رمل
و سایر علوم غریبه ،کل آنها را کفار و مشرکین هم میدانند بلکه بر نحو
اکمل و احسن .و اگر میگویید که ما توحید داریم جمیع عالم قائل به
توحیدند و اگر به نبوت باشد جمیع سنیها هم قائل به نبوت حضرت پیغمبرند
صلی اهلل علیه و آله  .و اگر به امامت علی بن ابیطالب باشد علیه السالم یا
به امامت حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السالم و گریه بر آن
حضرت باشد یزید هم گریست و جمیع زیدیه و بتریه و کیسانیه قائل به
خالفت بالفصل این بزرگوارانند و دوستی آنها را و حضرت فاطمه را سالم
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اهلل علیها واجب میدانند .و اگر به خالفت حضرت امام زینالعابدین علیه
السالم باشد واقفیه ثانویه نیز قائلند .و به حضرت صادق علیه السالم جمیع
فطحیه قائلند .و به والیت حضرت موسی علیه السالم جمیع واقفیه ثانویه نیز
قائلند .و به والیت حضرت امام رضا علیه السالم و ائمه پیش از آن حضرت
جمعی از صوفیه لعنهم اهلل قائلند و بعد از آن حضرت به معروف کرخی قائلند.
خالصه ،اگر به این خاطر جمعید که ما اثناعشری هستیم و آنها که تو گفتی
به امامت دوازده امام قائل نیستند جمعی از صوفیه خبیثه لعنهم اهلل قائل به
همه ائمه هستند .و اگر به فضیلت و مداحی آنها بگویید شافعی میگوید:
و مات الشافعی و لیس یدری
علی ربه ام ربه اهلل

یعنی مرد شافعی و ندانست علی خدای او است یا خدا .و قصاید
ابنابیالحدید سنی را بخوانید فضیلتهایی درباره آن حضرت گفته که شیعه
حیران میماند و در شرح خود بر نهج البالغه در معنی این فقره که نحن
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صنایع اهلل و الخلق بعد صنایع لنا میگوید یعنی نحن عبید اهلل و الخلق عبید
لنا یعنی معنی کالم آن حضرت این است که ما امامان بندگان خداییم و سایر
خلق بندگان مایند .و اگر به دوستی آن بزرگواران میگویید ابنحجر سنی
میگوید دوست علی ماییم نه این رافضیان .و اگر به اعمال ظاهره و عبادات
و آداب شرع مبین بگویید نواصب همه این اعمال را بجا میآورند و معذلک
مخلدند در آتش .و بیش از این نمیگویم چرا که باعث وحشت و مأیوسی
خلق میشود.
مجمال یک چیزی دیگر هست که آنها ندارند و شما آن را دارید و به سبب
آن شرف بر همه عالم و جمیع خلق دارید و آن والیت اولیاء اهلل و برائت از
اعداء اهلل است که به این قائل نیست احدی در روی زمین مگر شما و این
باعث شده است که شما از اهل علیین و نور و خیر و جنات خلدید و
مخالفین شما از اهل سجین و درکات جحیم و شماها نیز تفاوت مقامات
دارید به حسب تفاوت مراتب و محبت شما و بیزاری از اعداء .روزی
حضرت صادق علیه السالم از خانه بیرون آمدند دیدند شخصی میگوید
اللهم ادخلنا الجنه یعنی خدایا ما را داخل بهشت کن حضرت فرمودند چنین
مگو بلکه بگو اللهم التخرجنا من الجنه یعنی خدایا ما را از بهشت بیرون
مکن به درستی که بهشت والیت ما اهل بیت است .پس شماها زبده اهل
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عالم و بهتر و مهتر آنهایید مادام که طلب میکنید عالم شیعه را و معرفت و
محبت او را دارید و بیزاری از دشمنان او میجویید .پس معرفت عالم است
که باعث میشود بلندترین درجات بهشت را و این نیست در نزد احدی از
اهل عالم مگر در نزد شما پس چنین گوهر گرانبهایی ،قدر آن را بدانید و او
را نیکو محافظت کنید و تا جان در بدن دارید این علم را برپا دارید و طلب
علم از او نمایید و به اوالد خود بسپرید و بروید به دار آخرت .آیا میخواهید
که خدا در زمین عبادت کرده نشود؟ و دانستید که غرض از خلقت عبادت
است و عبادت قبول نمیشود مگر به تسلیم داشتن از برای عالم ،در دعای
اعتقاد که مسمی به دعای توسل است و از سه امام روایت شده است و در
بلداالمین و مفتاحالفالح و سایر کتب ادعیه آن را ضبط کردهاند در این فقره
خطاب به حضرت امیر علیه السالم میکند میفرماید و الاری االعمال منجیه
لی و ان صلحت اال بوالیته و االیتمام به و االقرار بفضائله و القبول من حملتها
و التسلیم لرواتها یعنی نمیبینم هیچ عملی را نجات دهنده مگر به والیت
حضرت امیر علیه السالم و پیشوا قرار دادن آن حضرت و اقرار کردن به
فضائل آن حضرت و قبول کردن فضائل را از حامالن فضائل و تسلیم داشتن
از برای راویان فضائل .پس بر شما الزم است طلب عالم و تسلیم داشتن امر
او و دوستی دوستان او و بیزاری از دشمنان او و معرفت دوستان و ادای
حقوق ایشان و معرفت دشمنان و بیزاری از ایشان .چرا که خداوند علیم
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حکیم به جهت فایدهای خلق را خلق فرموده و بینیاز است از خلق و آن
فایده به خلق برمیگردد و به آن فایده نمیرسند مگر به قدر استحقاق خود.
و عرض کردیم که از برای قدر و قابلیت شما میزانی قرار داده است که آن
عبادت و فرمانبرداری محمد و آلمحمد باشد سالم اهلل علیهم اجمعین پس
خلق فرموده است ماسوای ایشان را به جهت خالص شدن در عبادت محمد
و آلمحمد علیهم السالم  ،به جهت آنکه آن بزرگواران فانی شدند در جنب
خدا و دادند در راه خدا روح و نفس و ذات و مال و عیال و جمیع آنچه
داشتند پس خدا هم داد به ایشان آنچه داشت پس چون ذات خود را دادند
خدا آنها را ذات خود قرار داد و دادند روح خود را ،شدند روح خدا و نفس
خود را دادند شدند نفس خدا و دست خود را دادند شدند دست خدا و
همچنین گشتند چشم خدا و گوش خدا و زبان خدا و ظاهر خدا و غیب خدا
و دادند در راه خدا عبای خود را شدند عبای خدا و آل خدا و زیارت آنها
شد زیارت خدا و اذیت آنها شد اذیت خدا.
مثل این حکایت و هلل المثل االعلی مثل پادشاهی است که در سفری از لشکر
خود دور ماند و در بیابان بیآب و نانی گرفتار شد و مشرف بر هالکت شد
تشنه و گرسنه ،و مسکینی در آنجا پیدا شد که یک کاسه آبی و قرص نانی
داشت که اگر به پادشاه میداد خودش از تشنگی و گرسنگی هالک میشد
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و اگر خودش میخورد شاه هالک میشد آن فقیر شاه را بر خود مقدم داشت
و گفت من هالک شوم سهل است تو به سالمت بمان و داد به پادشاه آن
قرص نان و جرعه آب خود را و شاه از آن بیابان به سالمت گذشت و به
لشکر و والیت خود رسید و خدا خواست ،آن فقیر هم کسی دیگر رسید و
آب و نانی به او داد و او هم زنده ماند و از آن بیابان لوت به آبادی رسید و
رفت تا به والیت آن پادشاه رسید و به سالم شاه رفت پادشاه او را دید و
شناخت و طلبید و خواست مکافات احسان او را نماید حال چه چیز به او
بدهد که مکافات احسان او شود؟ وانگهی هرگاه آن پادشاه کریم باشد و
خدا میفرماید و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها یعنی هرگاه
تحیت و احسانی کسی به شما بکند شما هم تحیت به او بدهید بهتر از تحیت
او یا مثل تحیت او و میفرماید هل جزاء االحسان اال االحسان یعنی آیا جزای
نیکی هست بجز نیکی .پس هرگاه جمیع پادشاهی و مملکت خودش را به
او دهد هنوز مثل احسان او را نداده به جهت آنکه او عالوه بر مایملکش از
جان گذشت پس اگر سلطان جان در راه آن مسکین بدهد مثل احسان او
احسان کرده حال نظر کنید هرگاه چنین تحیت کسی در راه خدا بفرستد و
خدا میفرماید از برای جمعی که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها کسی که
یک حسنه بکند خدا ده برابر به او عطا میفرماید و در جایی دیگر میفرماید
مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اهلل کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل
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سنبله مائه حبه یعنی مثل کسانی که انفاق میکنند مالهای خود را در راه خدا
مثل دانهای است که برویاند هفت خوشه و در هر خوشه صد دانه باشد که
این هفتصد برابر باشد و بعد میفرماید واهلل یضاعف لمن یشاء و خدا مضاعف
و زیاده میدهد به هرکس بخواهد و از برای جمعی دیگر میفرماید انما یوفی
الصابرون اجرهم بغیر حساب خدا به صابرین بیحساب مزد میدهد که به
حساب و احصا در نیاید.
و شکی نیست که حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله نیست از کسانی که
کم رتبه باشند و نه از کسانی که رتبه ایشان میانه باشد و از اوساط خلق باشد
بلکه آن حضرت اشرف خلق خدا است و اول عباد است .حضرت امیر علیه
السالم به معاویه نوشتند تا اینجا که میفرماید و هو یعلم ان محلی منها محل
القطب من الرحی و میداند که محل من از خالفت محل قطب از آسیاب
است ینحدر عنی السیل و الیرقی الی الطیر فرو میریزد از من چشمه خلق و
رزق و حیات و ممات و جمیع امداد و فیوضات هزار هزار عالم و پرواز
نمیگیرد به سوی من هیچ طایر فکر و وهمی و خیالی پس سبقت نمیگیرد
او را سبقت گیرندهای و ملحق نمیشود او را ملحق شوندهای و طمع نمیکند
در ادراک مقام آن حضرت طمع کنندهای فطأطأ کل شریف لشرفکم پس
خضوع و فروتنی کرده است هر شریف نزد شرافت شما که از جمله آنها
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صابرون باشند که فرمود انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب و آنها
شیعیان ایشانند و از برای شیعیان است اجری که به حساب هیچ حساب
کننده در نمیآید.
پس چگونه است اجر و مزد محمد و آل او سالم اهلل علیهم ،نهایت ندارد و
فوق بینهایت است زیرا که مقام ایشان مقام النهایت ا ست و آن بزرگواران
فدا کردند در راه خدا جمیع مایملک خود را حتی ذوات و حقایق خود را و
روح و نفس و جسم خود را و عیال و مال خود را و اعوان و انصار و قدرت
و قوت و عزت و ثروت و گفتار و کردار خود را حال خداوند با آن عظمت
و جالل و کرامت چه نحو باید مکافات کند با محمد و آلمحمد صلوات اهلل
علیهم به ازاء این همه خدمت .آنچه به ادراک این خالیق از انبیا فمادون
گرفته درنمیآید که سخن در آن نیست و نمیتوان گفت و نمیتوان شنید و
آنچه به ادراک انبیا و اوصیای ایشان و بزرگان شیعه هم درمیآید این خلق
ضعیف را کجا طاقت شنیدن است که کسی از برای آنها بیان نماید و آنچه
میتوان گفت و مردم میتوانند فهمید این است هزار یک از آن که شدند
ذاتاهلل و روحاهلل و نفساهلل و وجهاهلل و یداهلل و قدره اهلل و آلاهلل و دوستی
ایشان دوستی خدا و عبادت ایشان عبادت خدا و زیارت ایشان زیارت خدا
و اذیت ایشان اذیت خدا و بیعت با ایشان بیعت با خدا .مجمل قول اینکه
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هرچه بتوان نسبت به خدا داد نسبت به ایشان است و هرچه نسبت داده شود
به ایشان و بجا آورده شود به ایشان به خدا شده است دیگر تفصیلش با خود
شما .پس شیعه ایشان شیعه خدا است و عارف به ایشان عارف به خدا است
و هکذا .پس سعی کنید نهایت سعی که میتوانید که شما هم منسوب به
ایشان باشید که منسوب به خدا گردید و آنچه عرض شد هزار یکی بود از
آنچه عرض نکردم و آنچه عرض کردم و عرض نکردم مزد مثل تحیت ایشان
بود از برای خدا و بهتر و ده برابر و هفتصد برابر و بغیر حساب و بینهایت و
فوق بینهایت را خدا میداند و خود آن بزرگواران و الیخلف اهلل وعده و خدا
خلف وعده نمیکند پس قرار داد ایشان را آنچه گفتم و آنچه نگفتم.
ولکن شرح این مجمل این است که لباس شما لباس شما است که بر بدن
میپوشید و اسب شما اسب شما است که سوار بر آن میشوید و زین شما
زین شما است که بر پشت اسب مینهید نه بر پشت خود و کاه و جو اسب
شما کاه و جو شما است که به اسب میخورانید نه آنکه خود میخورید و
هکذا هرچه شما دارید مال شما است که در جای خود بگذارید و معذلک
منسوب به شما و مال شما است .میپرسم از شما آیا مسجد خانه خدا است؟
شکی نیست که خانه خدا است و معنی آن این نیست که خدا در آن منزل
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میکند و میخوابد و مینشیند و متاع خود را در آن مینهد بلکه خلق کرده
است مسجد را و برگزیده آن مکان را و خانه خود نامیده.
بعد از اینکه این را درست فهمیدید و تصدیق کردید حال عرض میکنم که
محمد صلی اهلل علیه و آله عبدی است مخلوق خدا و برگزیده خدا و خدا
نامیده است او را ذات خود و روح خود و هکذا باقی اسماء و صفات قدس
و اضافه و افعال .ذات خود را فانی ساخت در راه خدا ،گفت ذات من نباشد
سهل است ،خدا هم آن ذات فانی را باقی کرد و ذات خود نامید .مختصر
آنکه آن حضرت فدا کرد به قدر قابلیت خود و خدا عطا کرد به او به قدر
عطای خود مثل اینکه آئینه فدا میکند وجه ظلمانی خود را به آفتاب پس
آفتاب هم نورانی میکند آن را به قدر نور بینهایت خود .همچنین آن حضرت
داد در راه خدا آنچه داشت حتی افعال خود را و اقوال خود را پس خدا هم
همه را نسبت به خود داد اقامه مقامه فی سایر عوالمه فی االداء و قائم مقام
خود ساخت او را در عالمهای بیشمار خود و آن حضرت در هر عالمی به
لباس اهل آن عالم درآمد تا او را مشاهده و رأیالعین ببینند و به لسان اهل
آن عالم سخن گفت تا کالم او را بشنوند و بفهمند و فرمود من رآنی فقد
رأی الحق هرکس مرا ببیند خدا را دیده و هرکس بیعت با من کند بیعت با
خدا کرده و هرکه متابعت مرا کند متابعت خدا را کرده و هکذا جمیع آنچه
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تصور آن و ادراک آن به اعلی مدارک خود میتوانید بکنید و به ظاهر خود و
به باطن خود ،فرمود از من بیرون نیست و خدا پای خود حساب میکند و
در حدیث قدسی میفرماید انما یتقرب الی العبد بالنوافل حتی احبه فاذا احببته
کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به تا آخر حدیث ،یعنی تقرب
میجوید بنده به سوی من به نوافل تا آنکه او را دوست میدارم پس همین که
دوست داشتم او را ،میشوم چشم بینای او و گوش شنوای او و دست توانای
او و پای پویای او و زبان گویای او ،اگر مرا بخواند اجابت میکنم او را،
چون خدا از خود سوال و کد کند
کی سوال خویشتن را رد کند؟

و اگر سکوت کند من خود ابتدا میکنم به عطای به او .و به جهت این
فرمود قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل اگر دوست میدارید خدا
را ،متابعت من کنید و متخلق به اخالق عظیم من شوید که بعینه اخالق اهلل
است که اگر مخالفت من کنید و متخلق به اخالق من نشوید مبغوض خدا

صفحه | 46

میشوید نه دوست خدا .و نفرین مالئکه بر کسی که ایشان را خدا داند و
غلو در ایشان نماید بلکه ایشان عباد مکرمون الیملکون النفسهم نفعا و ال
ضرا و ال موتا و ال حیوه و ال نشورا مثل میتند پیش روی غسال هیچ از خود
حرکت و اراده و خیالی ندارند و مالک نفع و ضرر خود نیستند بندگان
گرامی خدایند میفرماید طه ماانزلنا علیک القرءان لتشقی ای محمد نازل
نکردیم بر تو قرآن را تا خود را به مشقت افکنی .و اگر ایشان خدا بودند چه
ضرور بود که خود را به انواع مشقتها و تعبهای عظیم افکنند .فرمود مااوذی
نبی قط مثل ما اوذیت هیچ پیغمبری به قدر اذیت من اذیت نکشید .خالصه،
میفرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا مبارک
است خدای آنچنانی که نازل کرد قرآن را بر بنده خود محمد صلی اهلل علیه
و آله تا باشد از برای جمیع ماسوی اهلل نذیر و ترساننده ،و در تشهد میخوانی
اشهد ان محمدا عبده و رسوله شهادت میدهم که محمد صلی اهلل علیه و آله
بنده خدا و رسول خدا است اللهم صل علی محمد و آل محمد .و خدا از
فضل و کرامت بیاندازه خود بر محمد و آل او شرافت داد ایشان را و مکرم
گردانید ایشان را و قرار داد ایشان را ولی عهد خود و قائممقام خود در عصر
خود که آخر ندارد چنانکه اول نداشته ولکن در هنگام این همه عطا ،خدا
مالک جمیع مایملک ایشان است و مالک خود ایشان است هو المالک لما
ملکهم و القادر علی ما اقدرهم علیه ،العبد و ما فی یده لمواله.
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چونکه داد اندر ره نار آنچه داشت
نار هم اوصاف خود در او گذاشت

فکأنما خمر و ال قدح
و کأنما قدح و ال خمر

ال فرق بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک فرقی نیست میان تو و میان
آیات و عالمات تو به جز اینکه آنها بندگان تواند و خلق تو .پس در هنگامی
که زیارت میکنی ایشان را خدا را زیارت کردی و کسی که زیارت کند
حسین را زیارت کرده است خدا را در عرشش .این سهل است ،که فرمودند
کسی که زیارت کند عبدالعظیم را در ری مثل کسی است که حسین علیه
السالم را زیارت کرده و حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله فرمود من سر
مومنا کمن سرنی و من سرنی فقد سر اهلل کسی که شاد کند مومنی را مثل
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کسی است که مرا شاد کرده و کسی که مرا شاد کند به تحقیق که خدا را
شاد کرده و کسی که زیارت کند مومنی را خدا میفرماید ایای زرت و
ثوابک علی مرا زیارت کردی و ثواب تو بر من است .پس آنها در میان نیستند
و فانی ساختهاند خود را در جنب خدا پس کل ماسوی اهلل رعیت ایشانند و
بنده زرخرید ایشان و ایشانند شبان و چراننده این گوسفندان هزار هزار عالم
و جمیع عالم مملوک ایشانند و محمد و آلمحمد اولی به خلقند از خود آنها
چنانکه غالم مملوک تو است و جامه برای غالمت میخری و تو اولی و
سزاوارتری به غالم و جامه غالم ،از خود آن غالم .خدا میفرماید النبی اولی
بالمومنین من انفسهم و جمیع ماسوی اهلل مومنند به خدا و ان من شیء اال
یسبح بحمده ،و ال طائر یطیر بجناحیه اال امم امثالکم ،و ان من امه اال خال
فیها نذیر و میفرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید و نحن اقرب الیه
منکم ولکن التبصرون یعنی ما نزدیکتریم به او از شما و لفظ نحن جمع
است و مراد ،خدا و هرکس نزد خدا است و محمد و آل او سالم اهلل علیهم
کسانیند که نزد خدایند پس نزدیکترند به ذوات خلق از خود خلق و ماسوی
اهلل عبید و اماء از برای ایشانند و بنده و زرخریدند ،از ذات ایشان گرفته تا
جسمشان و اعمال و اقوال ایشان پس ایشان حرام کردهاند خرید و فروش
شما را و کسی که حرام کرده است قدرت دارد که حالل کند.
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آنکه جان بدهد تواند جان ستد
وآنکه نان بدهد تواند نان ستد

چگونه نمیتواند و حال آنکه شما را از عدم به وجود آوردهاند فرمود نحن
صنایع اهلل و الخلق بعد صنایع لنا حضرت امیر علیه السالم فرمود ماییم
مصنوعات خدا ،و خلق همگی مصنوعات مایند .ابنابیالحدید سنی
میگوید:
یا جوهرا قام الوجود به
و الخلق بعدک کلهم عرض

ای سایهمثال گاه بینش
در نزد وجودت آفرینش
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به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را

اگر نازی کند از هم بپاشد

جمله قالبها
خداوند عالم میفرماید ما اتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا آنچه
بیاورد شما را حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله بگیرید آن را و آنچه نهی
کند شما را از آن چیز باز ایستید .و در ضمن آیه التسألوا عن اشیاء ان تبد
لکم تسوکم حضرت فرمود واجب کرده است خدا بر شما حج را ،شخصی
به حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله عرض کرد که هر سال؟ حضرت جواب
نفرمود باز مکرر کرد تا سه بار ،حضرت فرمودند که نمیترسید که بگویم
هر سال و بر شما واجب شود که هر سال بروید و نروید و کافر شوید؟ و
کسی که خود را بنده و برده ایشان داند دیگر خیال ریاست نمیکند و دیگر
بخل نمیکند و ترک زکوه نمیکند و خمس دادن بر او آسان میشود و این
مشتبه شده است بر مردم حتی بر فقهاء که میگویند الناس مسلطون علی
اموالهم و انفسهم میگویند مردم اختیار مال و جان خود را دارند ،کی از
کجا؟ چرا نمیتوانند جمیع مال خود را تلف کنند و حرام است که خود را
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بکشند؟ پس ایشانند مالک رقاب جمیع خالیق و نیست این مگر از باب
اینکه فناء فی اهلل شدند و دادند در راه خدا جمیع مایملک خود را پس جمیع
مضافات به خدا مضافات به ایشان شد و همه مضافات به ایشان مضافات به
خدا.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه چهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
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خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
عرض کردم هرکس عبادتش از برای محمد و آل محمد خالصتر قابلیتش
بیشتر ،و به آن فایده که غرض از خلقت خلق است بهتر عمل نموده میفرماید
یاایتها النفس المطمئنه یعنی ای نفسی که مطمئن و آرامی به والیت علی بن
ابیطالب در دنیا و برزخ و آخرت که حب علی حسنه التضر معها سیئه یعنی
دوستی علی ثوابی است که هیچ گناهی به آن ضرر نمیرساند و مطمئن و
آرامی به اقرار به فضائل آن حضرت و به قبول کردن از حامالن فضائل آن
حضرت و به تسلیم داشتن از برای راویان فضائل آن حضرت ارجعی الی ربک
رجوع کن به سوی پرورنده خود که انا هلل و انا الیه راجعون یعنی ما مملوک
خداییم و به سوی خدا است بازگشت ما و در زیارت میخوانی و ایاب الخلق
الیکم و حسابهم علیکم یعنی بازگشت خلق به سوی شما است و حساب
خالیق بر شما است ارجعی الی ربک یعنی رجوع کن به سوی امام خود
چنانکه در ضمن آیه و اشرقت االرض بنور ربها فرمود رب االرض امام
االرض و در زیارت جامعه میخوانی و اشرقت االرض بنورکم پس معنی آیه
این میشود که روشن شده است زمین به نور امام و نور امام شیعه امام است
علیه السالم پس میفرماید ای نفس مطمئنه بازگشت کن به سوی موالی
صفحه | 53

خود و امام خود راضیه در حالتی که راضی و خشنود باشی به حاضر شدن
در مجلس قرب او نه آنکه اکراه داشته باشی از رفتن به حضور موالی خود
میفرماید و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اهلل و استغفر لهم
الرسول لوجدوا اهلل توابا رحیما و اگر بودند در وقتی که ظلم بر خود کردند
میآمدند تو را پس طلب مغفرت میکردند خدا را و طلب مغفرت میکرد از
برای آنها حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله هرآینه مییافتند خدا را پذیرنده
توبه آنها و مهربان فال و ربک الیومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم
الیجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما پس نه چنین است که
بدون این مومن باشند ،قسم به پروردگار تو که ایمان ندارند مگر اینکه حاکم
کنند تو را در هرچه اختالف شود میان ایشان بعد از اینکه تو حکم کردی
نیابند در نفوس خود تنگی و تسلیم داشته باشند از روی خرسندی و رضا و
آرام و سکون .پس ظاهر شد معنی رجوع کردن به سوی پروردگار از روی
رضا یعنی از روی تسلیم بعد میفرماید مرضیه یعنی بعد از آنی که از موالی
خود راضی شدی رضای تو دلیل رضای موالی تو است آیا نمیبینی که
صورت در آئینه وقتی نظر به تو میکند که تو نظر به او بکنی پس نگاه کردن
او به تو دلیل نگاه کردن تو است به او پس رضای تو از خدا دلیل رضای خدا
است از تو چرا که رضای خدا مقدم است بر رضای بنده ،در دعا است و کل
نعمک ابتداء و یا مبتدء بالنعم قبل استحقاقها ٭ هم مگر لطف شهان پیش نهد
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گامی چند ٭ خدا میفرماید هل جزاء االحسان اال االحسان امام میفرماید
هل جزاء من انعمنا علیه التوحید اال الجنه یعنی آیا جزای کسی که انعام کردیم
ما او را توحید هست چیزی غیر از بهشت؟
پس بعد از آنی که نظر کرد خدا به سوی تو ،توحید خدا را میکنی بعد
میفرماید فادخلی فی عبادی و عبادت سابق بر رسم بندگی است شخص
وقتی که به لباس عملگی و فعلگی درآمد و داخل در عملهجات شد هر کسی
او را میبرد به عملگی و داخل عملههایش میکند ،آقا اول غالمی میخرد و
بعد از آنی که داخل در غالمانش شد او را کار میفرماید پس باید بنده داخل
بندگان شود بعد بندگی خودش درست میشود .پس؛
صورت عشاق بی عشق نهانن
قش دیوار است همچون مردگان

کرده از تقلید قد خود دوتو
سر بزیر و بسته لب از گفتگو
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سخره آن کس کز زریرش رنگ زرد
وز تأسی رعشه در اندام کرد

این است که مردم شصت سال هفتاد سال عبادت میکنند و هیچ ترقی
نمیکنند به عبادتها که تویش کوفته پزد و خر بخرد و هزار خیال باطل کند،
دزدی کند ،بسیار هست که در حال سجود که نزدیکتر مقام بنده است به
خدا به خیال زنا یا لواط است اینچنین عبادات کی کسی را ترقی میدهد؟
ولکن این شریعت ظاهر را بر همه مردم قرار دادند به جهت حفظ یک نفر
دو نفر مومن و انس بودن از برای آنها ،پس به ضرب شمشیر مردم را به آداب
انسانی که ظاهر شریعت باشد واداشتند تا آن مومن در آن میانه بتواند عبادت
کند و بندهشدن شأن هر کسی نیست ،خدا اعظم القاب انبیا را عبد فرموده
و فرموده و اذکر عبدنا ایوب .و عباد الرحمن الذین یمشون علی االرض
هونا .و ان عبادی لیس لک علیهم سلطان.
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پس مقام بندگی اعظم از مقام سلطنت است که شیطان عرض کرد خدایا
همه اوالد آدم را اغوا میکنم اال عبادک منهم المخلصین مگر بندگان مخلص
تو را .تا داخل بندگان نشوید ایمن از جمیع مکاره موالی خود و ایمن از
شکوک و شبهات و ایمن از شر شیاطین و دخول جهنم نیستید.
پس فرمود و ادخلی جنتی بعد از آنی که داخل در بندگان من شدی داخل شو
بهشت مرا که حرم من است بدون اذن ،چرا که غریبه باید اذن بگیرد و اما
بنده داخل حرم خاص و جنت رضوان بلکه اعلی از مقام رضوان میشود چرا
که از مقام راضی و مرضی بودن گذشت و به مقام بندگی رسید پس نهایت
قرب به هم رسانید .در حدیث قدسی میفرماید یاابن آدم انا رب اقول للشیء
کن فیکون اطعنی فیما امرتک اجعلک مثلی تقول للشیء کن فیکون .و
حضرت صادق علیه السالم میفرماید العبودیه جوهره کنهها الربوبیه
بندگی کنهش ربوبیت بود
مظهر سر الوهیت شود
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غرض آنکه مقام بندگی مقام خطیر و مرتبه بلندی است .و عرض شد که
غرض از خلق بندگی است یا باید به مقام بندگی رسید یا شبیه بندگان شد از
برای موالی خود علی بن ابیطالب علیه السالم  .خدا میفرماید أفغیر دین
اهلل یبغون و له اسلم من فی السموات و االرض طوعا و کرها یعنی آیا غیر
دین خدا را که تسلیم علی بن ابیطالب باشد میجویند که فرمود ان الدین
عند اهلل االسالم دین در نزد خدا اسالم است و من یبتغ غیر االسالم دینا
فلنیقبل منه هرکس غیر از دین اسالم دینی ورزد هرگز از او قبول نمیشود.
پس شرط قبولی دین و آئین ،تسلیم کردن از برای راویان فضائل امیرالمومنین
است علیه السالم پس میفرماید أفغیر دین اهلل یبغون آیا غیر دین خدا دینی
میورزند و حال آنکه از برای علی بن ابیطالب علیه السالم تسلیم کرده است
هرکس در آسمان و زمین است.
پس حاصل مطلب این شد که خدا خلق کرده است ما را از برای عبادت.
فرمود و ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون یعنی خلق نکردم جن و انس را
مگر به جهت آنکه عبادت کنند مرا که «یعبدونی» بوده و یاء متکلم نفس
متکلم است که خود را نیست کرده و خدا را هست و علی بن ابیطالب علیه
السالم نفس اهلل است که در زیارت میخوانی السالم علی نفس اهلل القائمه
فیه بالسنن و خدا در حدیث قدسی میفرماید کنت کنزا مخفیا فاحببت
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اناعرف فخلقت الخلق لکی اعرف یعنی من گنج نهانی بودم پس دوست
داشتم که شناخته شوم یعنی دوست داشتم معرفت را پس خلق کردم خلق را
برای معرفت پس معرفت ،حبیب خدا و محبوب خدا است که ال حبیب اال
هو و اهله و حضرت امیر نفس پیغمبر است ،در آیه مباهله و انفسنا میفرماید،
علی را نفس پیغمبر خوانده .پس خلقت خالیق از جهت محمد و علی است
و در زیارت جامعه میخوانی اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده
پس معرفت خدا همان بعینه معرفت حضرت امیر است میفرماید یا سلمان و
یا جندب معرفتی بالنورانیه هی معرفه اهلل عزوجل و معرفه اهلل عزوجل هی
معرفتی یعنی ای سلمان و ای اباذر معرفت من به نورانیت همان معرفت خدای
عزوجل است و معرفت خدای عزوجل همان معرفت من است پس معلوم شد
که دین خدا در این آیه علی بن ابیطالب است چنانکه میفرماید اول الدین
معرفته یعنی اول دین معرفت خدا است که معرفت حضرت امیر باشد و دینی
جز معرفت حضرت امیر نیست پس آیا غیر دین خدا را طلب میکنند و حال
آنکه از برای دین یعنی حضرت امیرالمومنین تسلیم کرده است هرکس در
آسمان و زمین است و جمیع موجودات .پس علت ایجاد کائنات رسیدن به
مقام عبادت علی بن ابیطالب علیه السالم است که چون به آن مقام رسی
آثار ربوبیت در تو ظاهر شود و کارهای خدایی از تو بروز کند که میفرماید
یسعی نورهم بین ایدیهم پس حضرت امیر میشود نور تو که پیشوای تو و
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جلوتر میرود و علی میشود روح تو و گوش تو و چشم و زبان تو و او
میشود جلوهگر در مرآت وجود تو چنانکه در همین حدیث میفرماید فما
خفی فی الربوبیه اصیب فی العبودیه و ما فقد فی العبودیه وجد فی الربوبیه
چنانکه آفتاب که در آئینه افتاد آنچه آئینه ندارد از نور از افتادن آفتاب در او
نور پیدا میکند و آنچه آفتاب ندارد از جلوه و ظهور در آئینه جلوه و ظهور
پیدا میکند ببین آئینه چگونه از خود گذشته و هرچه میگوید از آفتاب
میگوید پس تو هم که فانی شوی در جنب موالی خود حکایت نمیکنی
مگر از موالی خود و سر تا پا جلوه و ظهور و نور امام خود میشوی و مظهر
کمال او گردی پس آثار موالیت که آثار ربوبیت باشد از تو بروز میکند به
طوری که نسبت به تو آنچه بکنند نسبت به موالی تو کردهاند و نسبت به
موالی تو آنچه بخواهند از تو جویند و به تو گویند و به سوی تو پویند و تو
را ببینند و از تو شنوند که از تو شنیدن از موالی تو شنیدن است و تو را دیدن
موالی تو را دیدن است و به سوی تو شتافتن به سوی موالی تو شتافتن است.
پس بعد از رسیدن به مقام عبودیت عبد میگردد عین ،علم او به خدا و باء
بون و دوری از غیر خدا و دال ،نزدیکی و دنو او است به خالق به طوری که
میگویی:
نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار
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چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

پس به پشتکردن خود به ماسوی میگوید ال اله و به رویکردن خود به موال
میگوید اال اهلل پس خود او کلمه توحید میشود چنانکه خود آئینه قرص
شمس شده و از خود هیچ نمایندگی ندارد و همه او است و آئینه در میان
نیست .پس حقیقت عبودیت این است که موالی تو در تو آشکار شود و تو
فانی و مضمحل و مطیع امر موالیت .فرمود قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی
یحببکم اهلل که بشود رنگ شما رنگ من و شکل شما شکل من و رفتار شما
رفتار من و کردار شما کردار من و احوال شما احوال من و اخالق شما
اخالق من.
پس اگر اهل توحیدید و بندهاید متخلق به اخالق روحانیین شوید که محمد
و علی باشند چرا که این بزرگوارانند روح من امر اهلل فرمود لیس العلم فی
السماء فینزل الیکم و ال فی االرض فیصعد الیکم بل هو مکنون فیکم مخزون
عندکم تخلقوا باخالق الروحانیین یظهر لکم این است طریق متابعت پس
باید توجه به کسی بکنید که او وجود خود را صافی کرده و آئینه سر تا
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پانمای آفتاب عالم امکان شده نهایت از تو خطا سر زد ،از خصال موالی تو
استغفار است متخلق شو به اخالق موالیت به استغفار و انابه پس مومن تعمد
بر عصیان نمیکند ولی معصوم هم نیست و به غلبه شهوت و هوای نفسانی
خطا از او سر میزند ،فی الفور متذکر میشود استغفار میکند بلکه همان
متذکر موالی خودت شدن همان استغفار است و بیرون آمدن از ظلمات و به
سوی نور رفتن است .پس بعد از وصول به مقام عبودیت ،میگردد موالی
تو روح تو و نفس تو و هرچه وارد آید بر موالی تو وارد آمده است بر روح
تو.
پس همه مصائب سیدالشهداء صلوات اهلل علیه وارد آمده است بر روح ما پس
به کشتن سیدالشهداء ما را کشتهاند چرا که او است مثل جان در تن ما ،خدا
فرمود من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا و آن نفس که قتل او
قتل همه مومنین باشد کیست غیر از سیدالشهداء؟ پس هر تیری که بر بدن
شریف او وارد آمده بر جان ماها وارد آمده و هر اذیت که نسبت به او واقع
شده نسبت به ما واقع شده است که چون ملتفت آن شویم اثر درد و الم آن
را در خود مشاهده کنیم این است که فرمود ماذکرت عند مومن اال بکی و
اغتم لمصابی.
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عرض کردم که گناهان بر سه قسم است گناهانی که به ظاهر بدن خود
کردهایم و گناهانی که به خیال خود کردهایم و گناهانی که از روی محبت
و میل به آن کردهایم .پس جزای گناهان ظاهری بالها و مصائب دنیوی است
و جزای گناهان خیالی عذاب و خوفهای برزخی است و جزای گناهان قلبی
عذابهای اخروی و عقوبتهای آخرت و قیامت ما است و این مصیبت عظمی
کفاره هر سه جور معصیت میشود که اثرش بر قلبها و روحهای ما اثر میکند
و دل ما را به درد میآورد و از فکر و خیال این مصیبت عظمی خوردن و
آشامیدن بر ما ناگوار میشود و بدنهای خود را در راه آن بزرگوار به تعب
میافکنیم و هر کسی به نوعی خدمتی میکنیم .چوب زدن سالطین برای این
است که جان درد بگیرد و دل درد آید و همین که دل به درد آمد همه اعضا
متألم میشود و از مصیبت سیدالشهداء همه مومنان که اعضا و جوارح امامند
به درد آمدند پس مومن کسی است که به آن دل رابطه داشته باشد و به آن
جان بسته باشد که از مصیبت آن متألم شود و از شنیدن اندوه و المهایی که
بر آن حضرت و اهل بیتش و اصحابش وارد آمد دلش اندوهگین شود و حزین
و غمگین و گریان شود.
پس سعی کنید که رگها که میان شما و آن دل است قطع نشود و بسته به آن
دل باشید و رابطه میان شما و آن دل باشد تا از او باشید و منسوب به او باشید
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تا چون از او شوید او نیز از شما شود و چنانکه مصیبت او بر شما اثر میکند
مصیبت شما هم بر او اثر کند .حضرت امیر علیه السالم به رمیله فرمود که
من مریض میشوم چون یکی از شما مریض میشوید پس امام تو هم از درد
تو متألم میشود و چوبی که بر تو بخورد دردش بر ایشان اثر کند و اگر نعوذ
باهلل از ایشان منقطع شوی ،از دل جدا شوی و میت گردی به موت کفر ،که
اعظم موتها است.
پس بیزاری از اعداء اهلل ،ال اله و توالی اولیاء اهلل ،اال اهلل است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه پنجم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
عرض کردم که خداوند عالم شما را به جهت معرفت و بندگی محمد و آل
او سالم اهلل علیهم خلق فرموده و شما چون مردم خود را بیموال و صاحب
ندانید بلکه بر خود سلطانی بدانید که در حضور خود ،شما را طلب میفرماید
و بر خطاهای شما مواخذه میکند و بر فرمانبرداریهای شما انعام و ثوابها
عطا میفرماید و کسی از شما نگوید پس اگر چنین است کفار و مشرکین
را میبینیم رزق و دولت و نعمت دارند و انواع لذتها میبرند .به جهت آنکه
خداوند عالم جمیع ماسوی را به جهت محمد و آلمحمد سالم اهلل علیهم
اجمعین خلق فرمود و غرض اصلی ،ایشانند و ما را به طفیل وجود ایشان و
برای ایشان خلق کرده و ما را مخلوق بالعرض برای ایشان خلق فرموده و
انشاء اهلل ما مثل عکس در آئینهایم به جهت ایشان ،خوب میگوید خطاب
به حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله :
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ای سایه مثال ،گاه بینش
در نزد وجودت آفرینش

و درباره حضرت امیر ،سنی چنین میگوید:
یا جوهرا قام الوجود به
و الناس بعدک کلهم عرض

به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را

اگر نازی کند از هم بپاشد جمله

قالبها
و مومنین در دنیا اسباب زندگانی از لباس و آالت و اسباب و اوضاع و انواع
غذا و دوا میخواهند و این کفار و مشرکین از فرنگ و هنود و سایر بالد
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کفار همه کارکن به جهت این چهار نفر مومنینند که کار اینها در دنیا
بگذرد .مومن برای بندگی محمد و آلمحمد است ،رخت میخواهد بپوشد
و مشغول به بندگی باشد پس جمیع عالم برای شما است و شما از برای
موالی خود.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

پس انشاء اهلل فایده وجود ما اطاعت محمد و آلمحمد است سالم اهلل علیهم
ولکن این فایده هم به خود ما نفع دارد و اال آن بزرگواران مظهر غنا و
بینیازی خداوند عالمند و هیچ احتیاج به خلق و اعمال آنها ندارند.
صفحه | 67

گر جمله کاینات کافر گردند
بر دامن کبریاش ننشیند گرد

پس اطاعت ایشان موجب تقرب خود ما و لطافت و شرافت و عزت ما است
نزد خداوند عالم .پس جمیع خلقت ماسوی به جهت اطاعت ایشان است و
ما را در این آیه دعوت به این فرموده میفرماید فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین تا آخر آیه یعنی چرا از هر جمعیتی چند نفری بیرون
نمیروند تا طلب دانش کنند در دین خدا و دین در این آیه اطاعت و
فرمانبرداری آن بزرگواران است .و ما نمیدانیم رضای موالیمان در چیست
تا به عمل آوریم و سخط و غضب او در چیست تا بپرهیزیم .پس موال و
صاحب ما جماعتی را خلق فرموده که آنها معلم ما باشند و بیاموزند به ما
طریق حضور نزد سلطان را و ادب کنند ما را که چه نوع خود را درست
کنیم و چه نوع وارد شویم و چگونه تعظیم پادشاه کنیم و کجا بایستیم و
چه بگوییم و همچنین به سایر چیزها که متعلق به این سفر پر خطر است.
پس آن علما به منزله ایشک آقاسیاند ،ایشک درخانه را میگویند یعنی آقای
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درخانه و سلطان در اندرون است و دربانها دارد و این علما بزرگان در
اندرونند که هر وقت سلطان هر یک از ماها را که بطلبد ،آن بزرگ ،ما را
بردارد و زیر بال خود بگیرد و از هر دری بگذراند که دربانان مانع نشوند
پس آنها برزخند میان رعیت و سلطان و قریههای ظاهره هستند مابین والیت
ما و شهری که دار السلطنه سلطان است و آنهایند رساننده خلق به سوی
سلطان .خداوند عالم میفرماید و جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها
قری ظاهره و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین یعنی قرار دادیم
مابین ضعفای شیعه که رعیت باشند و قریههای مبارکه که ائمه باشند سالم
اهلل علیهم که آنهایند شهرهای با برکت که خدا برکتها و فیضهای بسیار در
آنها قرار داده که کفایت اهل هزار هزار عالم را میکند از خلق و رزق و
حیات و ممات و عزت و دولت و نعمت و جمیع مددهای ظاهره و باطنه که
به آنها محتاج باشند ،همه این برکتها از شعاع شعاع شعاع که سرهم بگویی
تا قیامت و از فاضل و ترشح و سرجوش فواره فیض ایشان است که میفرماید
و ان تعدوا نعمه اهلل التحصوها که آن فیضها و نعمتها به احصا و شماره در
نمیآید و کل شیء احصیناه فی امام مبین و هر چیزی را احصا نمودیم و در
حیطه تصرف امام مبین درآوردیم که هذا عطاونا فامنن او امسک بغیرحساب
این جزئی عطای ما است میخواهی بر کسی منت بگذار و به او بده و
نمیخواهی مده هیچ بر دادن و ندادن حسابی نیست .پس مابین رعیت و
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قریههای مبارکه که ائمه باشند سالم اهلل علیهم قریههای ظاهره قرار دادیم
که شیعیان کامل بالغ باشند و مقدر و الزم کردیم سیر در آن قریههای ظاهره
را از برای رعیت ،سیر کنید در آنها شبها و روزها از روی ایمنی از ضاللت
و گمراهی و هالکت و شیاطین و قطاع طریق و تشنگی و گرسنگی و
برهنگی و جمیع آفات و عاهات و بلیات و فتنهها .و این بزرگان شیعه را نیز
قریه نامیده چنانکه ائمه را قریه نامیده به جهت اینکه اینها هم بر طبق ائمهاند
و شعاع ائمهاند چنانکه شعاع آفتاب را در آئینه آفتاب مینامی و حال آنکه
مابین قرص آفتاب و شعاع او چهار هزار سال راه است.
میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمان است

پس ایشان هم از آلمحمدند .آیا نشنیدهای که شخصی گفت اللهم صل علی
محمد و اهل بیت محمد حضرت صادق علیه السالم فرمودند بگو آلمحمد
تا شیعیان ما هم داخل شوند و آیا ندیدهای در حدیثی فرمودند انتم من
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آلمحمد عرض کرد من آلمحمد؟ فرمود من آل محمد .عرض کرد من
انفسهم؟ حضرت فرمود من انفسهم .حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله فرمود
السلمان منا اهل البیت یعنی سلمان از ما اهلبیت است و امثال این احادیث
در فضل اکابر شیعه بسیار است پس قریههای مبارکه باطنند فرمود حضرت
امیر ظاهری امامه و وصیه و باطنی غیب ممتنع الیدرک از برای این حدیث
شریف معنیهای بسیار است از آن جمله یک معنی آن ،آن است که ظاهر من
یعنی شیعیان ما ،از برای ایشان مقام پیشوایی بر خلق است و باطن من یعنی
حقیقت من ،غیبی است که ممتنع است درک آن بر احدی .فبلغ اهلل بکم
اشرف محل المکرمین و اعلی منازل المقربین و ارفع درجات المرسلین حیث
الیلحقه الحق و الیسبقه سابق و الیطمع فی ادراکه طامع تا آخر .پس آنچه
درک میشود از مقام ظاهر امام مقام شیعه است فرمود و نحن ظاهره فیکم
ماییم ظاهر خدا در میان شما پس آنها ظاهر خدایند و شیعیان ظاهر ایشان.
پس شیعیان نیز صاحبان برکتهای دنیا و عقبایند از برای اهل هزار هزار عالم
از جمیع اصناف خلق .هر فیضی و مددی که به هرکس رسیده و میرسد و
برسد ابداالباد مادام ملک خدا که نهایت ندارد همه آنها به واسطه شیعیان
میرسد به هرکس میرسد و از هرکس بخواهند شیعیان منع میکنند ولکن
به اذن ائمه خود و از فاضل برکتهای ائمه خود سالم اهلل علیهم اجمعین .پس
ایشان به منزله کاروانسرایند در دروازه شهر که هر متاعی که از شهر بخواهند
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به شهری دیگر بفرستند در اینجا جمع میکنند و بارگیری میکنند و از این
باب شیعیان به اطراف بالد میفرستند فأتوا البیوت من ابوابها از کدام در
برویم به جز در آستانه شیعیان که ولی نعمت خالیقند؟ در و دیوارهای
محجوب از آفتاب از کجا کسب نور کنند به جز از نور آفتاب که در صحن
خانه تابیده؟ پس شیعیانند الباب المبتلی به الناس من اتاهم فقد نجی و من
لمیأتهم فقد هلک دری که مبتلی شدهاند و آزمایش شدهاند به آن خالیق
هرکس به سوی ایشان آمد نجات یافت و هرکس نیامد هالک شد و ایشانند
که جمیع متاعهایی که از قریههای مبارکه بیرون میآید اول به ایشان میرسد
و آنها به سایر بالد منتشر میفرمایند پس آنها مثل تجارند که از قریههای
مبارکه میخرند و به اطراف پهن میکنند ان اهلل اشتری من المومنین انفسهم
و اموالهم بان لهم الجنه و مالهایشان را به قیمت اینکه مال ایشان باشد
بهشت ،میدهند و در حدیث فرمود به درستی که زمام اختیار بهشت و دوزخ
به دست شیعیان ما است هرکس را بخواهند ،در هر درجهای از درجات
بهشت جا میدهند و هرکس را بخواهند در هر درکی از درکات جهنم
میاندازند و بهشت و جهنم فرمانبردارترند از برای شیعیان ما از بنده ذلیل در
نزد آقای خود پس مملوک ایشان است جهنم و بهشت پس به اذن خدا و اذن
موالی خود سالم اهلل علیهم به هرکس بخواهند میدهند و از هرکس بخواهند
منع میکنند .چنانکه شما در دنیا با اینکه مال و امالک مال خدا است و از
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حضرت پیغمبر و آل او است که آنها اوالیند از خود شما به جمیع مایملک
شما و معذلک مادام که تو مالک باغی باشی هرکس را میخواهی در باغت
میبری و جا میدهی و هرکس را نخواهی نمیبری .و خدا در دنیا صاحب
یک رحمت است و در آخرت صاحب صد و به آن یک رحمت است این
همه مهربانیهای مادر به فرزند و دوست به دوست و جمیع مهربانیهای دنیا
از آن یک رحمت است .پس در آخرت چه خواهد بود و خدا چقدر مهربان
خواهد گردانید شیعیان را بر هرکس بخواهد.
مقصود اینها نیست مقصود آن است که شیعیان نیز قریههای چندند چنانکه
ائمه قریهاند و قسم به خدا که آنها جماعتی هستند که به واسطه ایشان باران
از آسمان میبارد و به واسطه آنها آفتاب روشنی به اهل عالم میدهد و به
واسطه آنها آسمان میگردد و زمین قرار دارد و گیاه میروید و بالها دفع
میشود و روزیها نازل میشود و جمیع عالم مملوک ایشان است و خالیق
همه فرمانبردار و بنده و برده و مطیع امر ایشانند و مردم همه انعام و بارکشان
ایشانند و تحمل اثقالکم الی بلد لمتکونوا بالغیه اال بشق االنفس .پس ایشانند
واسطهگان مابین ضعفای شیعه و ائمه علیهم السالم پس فرموده است سیروا
فیها لیالی و ایاما آمنین سیر کنید در آن قریههای ظاهره شبها و روزها از
روی ایمنی از شیاطین جن و انس و اضالل ایشان و معنی سیر کردن حرکت
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کردن و طی مسافت کردن است تا به منزل مقصود .هرگاه بخواهیم به ماهان
مثال برویم رو به ماهان میکنیم و گام میزنیم تا برسیم نه آنکه یک قدم
برویم و ده قدم برگردیم یا در راهی برویم که به سمت ماهان نباشد بلکه رو
به سوی ماهان میرویم نه راست و نه چپ .حضرت امیر علیه السالم
میفرماید الیمین و الشمال مضله و الطریق الوسطی هی الجاده یعنی راست
و چپ گمراهی است و راه وسط آن شاهراه است و عالمت نزدیکی به ماهان
این است که قدم به قدم که برمیداریم و پیشتر میرویم بیشتر عالمات آن
ظاهر میشود و درختان آن را آنا فآنا بیشتر و بهتر میبینیم و در و دیوار آن
را تمیز میدهیم .مردم سه جورهاند بعضی از مردم کسانیند که بیرون نیامدهاند
از وطنهای خود و در خانه خود بر سر عیال خود در راحت و عیش و نوشند
و شام که میشود این کماجدان خود را بیرون میآورند و دور هم مینشینند
و صرف میکنند و میخوابند تا صبح و هیچ به خیال سفر نیستند و هستند تا
همانجا بمیرند .و اما آن مسکینی که از منزل بیرون آمده و از اهل و عیال و
دوستان خود قطع نموده و هیچ نمیداند چه بر سرش آید ،نه علمی نه اطالعی
نه بلدی ،غولی بر سر راهش میآید که راه اینجا است او را میکشد گوشهای
اذیتش کند ،شیطانی میآید فریبش میزند که به چاهش اندازد ،جاسوس
دزدان بر سر راهش میآید که به دزدانش رساند ،راه گم کرده شب تاریک
و باد و طوفان و هر ساعتی صدمهای ،خالصه چنین کسی هم در بیابانها
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لوتی([ )]2خواهد شد و به جایی نخواهد رسید چرا که به قاعده سفر نکرده
و بیتهیه بیرون آمده بدون رفیق به دست هوی و هوس گرفتار ،پنجاه شصت
سال در بیابانها میدود و هیچ مذهب ندارد به جز خیالها و هوسهای الهی
واهی ،به مالها برسد مسأله بپرسد به صوفیها برسد شعری بخواند و بشنود
آهی بکشد به بزرگان برسد تملقی بکشد که چیزی بند شود ،به کوچکها
برسد خوش مشربی کند و هیچ نجاتی از برای او نیست هرگز .مثل کسی
که در کشتی نشسته و از چهار طرف موجها رو به کشتی میآیند و عما
قریب غرق خواهد شد.
و جمعی دیگر هستند که به جمیع آداب سفر عمل کردهاند صدای چاوش را
شنیده پیش او رفتهاند احوال مایحتاج سفر را و طول آن را گرفتهاند و برای
خود رفیقی گرفتهاند و با چاوش و تفنگچی سلطان رو به راه گذاردهاند و
ملتفت هیچ نعمت و هیچ چیز نیستند به جز منزل مقصود که میفرماید و
الیلتفت منکم احد و امضوا حیث تومرون پس بعد از دخول قریه ،حمد خدا
کردهاند و رفع خستگی نمودهاند و آب و آذوقه تحصیل نمودهاند و رفع
حاجات خود نمودهاند پس جمعی از آنها در آن قریه سکنی میکنند چرا که
منزل پدر و مادر و موالی آنها آنجا است و از آنجا چندی به غربت رفته بودند
و حال دیگر به موطن اصلی خود رسیدند که حب الوطن من االیمان .و
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بعضی دیگر خیر ،اینجا وطنشان نیست و از قریه دومند پس باز به همین نحو
جمعی در بین این راه هالک میشوند به جهت آنکه به قاعده و تهیه آن راه
نرفتهاند و مابین قریه اول و دوم خطرها دارد از شیاطین و دزدان و غوالن .و
جمعی دیگر میرسند به قریه دوم ،خالصه هرکس به قاعده سفر کرد نجات
مییابد و به منزل میرسد و اال که هالک میشود .این تفاوتی ندارد سفر
باطن هم بر طبق ظاهر است .دیدید که قاعده سفر ظاهر چون است و تا
نروی و طی مسافت نکنی به منزل مقصود نمیرسی .حضرت امیر علیه السالم
میفرماید یزعم انه یرجو اهلل کذب و العظیم ما باله الیتبین رجاوه فی عمله
و کل من رجا عرف رجاوه فی عمله یرجو اهلل فی الکبیر و یرجو العبد فی
الصغیر و یعطی العبد ما الیعطی الرب یعنی گمان میکند که امید دارد خدا
را ،دروغ گفته است قسم به خدای عظیم ،چه باک است او را که ظاهر
نمیشود رجای او در عمل او و حال آنکه کسی که امید دارد شناخته میشود
رجای او در عمل او ،امید دارد خدا را در امر بزرگ و امید دارد بنده را در
امر کوچک و عطا میکند بنده را آنچه عطا نمیکند خدا را .همینطور که
در دنیا به تدبیر درست به هر راهی که میخواهی میروی چه شده که در راه
آخرت خودسری میکنی؟ در امر دنیا عبث عبث گول کسی را نمیخوری
و در امر آخرت گول میخوری ،دو قروش پول به قرض کسی میخواهی
بدهی اول مالحظه میکنی که بد بده است یا خوش معامله ،بد وارث است
صفحه | 76

یا خوش وارث ،که اگر بمیرد و وارثش بد باشند دو قروشت سوخت میکند
یا نه .بعد ،از او بیع شرط معتبر به مهر اهالی شرع و عدول مومنین میگیری
و عالوه بر این گروی که چهار مقابل بیرزد از او میگیری که در دستت
باشد و دو قروش به قرض او میدهی .چقدر دین را مردم سبک شمردهاند
که هیچ اعتنا به آن نمیکنند و از پی هر صدایی بلند میشوند و متابعت هر
کسی را بدون دلیل و بینه میکنند و به هر جانب که آنها را بکشند میروند.
نه آیه دارد که فالن کس واجب االتباع است و نه نصی از پیغمبر و ائمه رسیده
که فالن مرشد حاج حسن کوهبنانی مثال مرشد است و نه در خود او عالمتی
است که از آنها بفهمیم حقیقت او را هنوز گوساله خواری میکند این ملعون
هر را از بر نشناخته از او میپرسی وجود چیست ،اشاره به همین بدن خود
میکند و قرقر روده را خطرات قلبی مینامد ،به قاروره گوید کدوی
حجامت ،نمازش با نقاره باال میرود و آن هم اگر بکند .مثل حاج محمد
نامی که از مکه برگشت گفت رفتیم پیغمبر مرده بید ،خدا هم به خونش
نبید ،به او گفتند نماز یاد داری گفت تا «و ایاک نستخینش» را پیش مادرم
روان کردم ،و هر عمل ناشایست را مرتکب میشود ،چرس و بنگ و شرب
خمر و تار و طنبور و سایر معاصی را میکند ،اینکه از عملش و آن از
حکمتش و تدبیرش ،یا سکوت محض است مثل دیوار یا پرگوئیهای پریشان
که هیچ ربطی با هم ندارد ،و نه علمی ،نه عملی ،نه زهدی نه خلق و خوئی.
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خالصه ،این مردم اتباع کل ناعق یمیلون مع کل ریح تابع هر آوازیند و همراه
هر بادی ،چنان تسلیم امر باطل را دارند که هیچ پیغمبر و امامی را تسلیم
ندارند .اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل گرفتند علما و زهاد
خودشان را پروردگار از غیر خداوند عالم .خودشان رشوه برای آقا میبرند
که در مرافعه طرف آنها را منظور دارد و باز آقا آقا میگویند و در عقب
سرش نماز میکنند و خودشان آهو گردانی میکنند و راست و دروغ بسیار
بر مرشد جعل میکنند و یک بیچاره احمق را تسخیر میکنند و پیشکش آقا
میکنند که این خر بارکش را ما تابیدیم و خودشان با زن مردم و بچه مردم
رفیق میشوند و واسطه میشوند به جهت آقا و خودشان چرس و بنگ از
بازار میخرند به جهت آقا میبرند و با اینها همه ،تسلیم امر آنها را دارند و
کرنش و تعظیم میکنند و فدا میشوند .آن حال احبار و علمای قشریین ،و
این حال رهبان و اهل باطن.
باری انشاء اهلل این خصال در ما و شما نباشد و از روی بصیرت حرکت
کنید و گول هر کسی را نخورید حتی گول مرا هم مخورید و با دلیل و
برهان قاطع از من و غیر من بپذیرید و در دین خود با نهایت احتیاط راه
روید اخوک دینک فاحتط لدینک ما استطعت .عما قریب است که مرگ در
میرسد و میمیرید و بعد از مردن یا مخلد در آتشید تا ملک خدا هست و آنا
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فآنا بر عذاب شما میافزاید نعوذ باهلل .و یا مخلد در بهشت و نعمت جاویدید
انشاء اهلل تا ملک خدا هست و نهایت ندارد و آنا فآنا بر لذت و نعمت شما
میافزاید .و دو جان ندارید که با یکی تجربه کنید و بمیرید و ببینید و
برگردید و عمل صالح کنید .پس عبث عبث گول احدی را نخورید و چشم
خود را بگشایید که این صراط از مو باریکتر و از شمشیر برانتر و از شب
دیجور تاریکتر است یاایها الذین امنوا التغلوا فی دینکم و التقولوا علی اهلل
اال الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اهلل و کلمته القیها الی مریم و
روح منه تا آخر آیه ،ای کسانی که ایمان آوردهاید غلو مکنید در دین خود و
مگویید بر خدا مگر حق را ،این است و جز این نیست که مسیح عیسی پسر
مریم است فرستاده خدا است و کلمه خدا است القا کرده است آن کلمه را
به سوی مریم و روحی است از جانب خدا .پس مباشید مثل نصاری که گفتند
عیسی پسر خدا است و مثل صوفیه خبیثه که میگویند مرشد به خدا واصل
شده و خدا شده بلکه به درک جهنم واصل شده ،خیک نجاست به ریش هم
برمیدارد و باورش میشود .امام علیه السالم میفرماید ادنی الشرک انتقول
للنواه حصاه و تدین اهلل به .میخواهم راهی به دستتان بدهم که در امر دین و
دنیا و آخرت خود بر بصیرت باشید و اگر به آن قاعده راه روید هرگز گمراه
نشوید و آن این است که هر امری که میخواهی از پی آن روی این را بدانی
که خدا در قیامت از تو سوال میکند آهلل اذن لکم ام علی اهلل تفترون اگر
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جواب داری که بگویی بل اذنت لی یا اهلل آن کار را بکن و اال آن کار را
مکن .از آن جمله میبینیم بعضی نسبت میدهند به شیخ مرحوم یا سید مرحوم
که قطب عالمند یا نقیبند یا نجیب ،این حرف را از کجا میزنند نه آن دو
بزرگوار هرگز تصریح به این مقامها کردهاند و نه به اشاره و نه در کتابهای
خود و نه در خلوت و نه در مأل عالم ،هرگز چنین ادعائی نکردهاند .پس اگر
خدا از تو بپرسد که از کجا چنین نسبتی به آن دو دادی جواب چه میگویی
پا روی فهم خود مگذار از آن دو بزرگوار که نشنیدی و نقیب یا نجیبی سابق
بر آنها را هم که نشناختی که آنها گفته باشند که شیخ مرحوم یا سید مرحوم
اعلی اهلل مقامهما نقیب یا نجیب یا قطب عالمند ،نیست از برای تو مگر
خیاالت باطله فاسده و قراین نفهمیده بیجا و بیپا ،این است که این هم ده
روزه است به جهت آنکه بیسند و بیدلیل چنین نسبت بزرگی به آنها دادی،
برهانی که تو نداری چه میدانی .دستگاه پادشاهی را که تو ندیدهای و
بزرگان درگاه او را نمیشناسی همین که دیدی که یکی سوار است به او
کرنش میکنند و برو و دور شو جلوش میگویند خیال میکنی که این شاه
است و نمیدانی که از این قبیل در بارگاه شاه بسیارند .گویند شخصی از
پدرش پرسید که دزد چطور در خانه میآید ،گفت وقتی که مردم در خواب
باشند و شب تار ظلمانی باشد به طوری آهسته میآید که کسی صدای پایش
را نشنود ،این پسر در نیمه شب تاری بیدار شد به خیال افتاد ،فریاد و فغان
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کرد که بدوید دزد آمد .پدرش مضطربانه دوید کسی را ندید به پسر گفت
که کجا است دزد گفت آن عالمتها که تو گفتی همگی جمع بود و صدای
پایی هم نیامد من گمان کردم دزد است .نه هرکس شاه میشود و نه هر
عالمت ،عالمت دزد است ،به این گمانها نوکران شاه را شاه مدان که از تو
مواخذه میشود .دو نفر پای هم بنشینند که فالنجا فالن حرف زد و فالن
کتابش فالن عالمت گفته پس الزم این حرف این است که خودش نقیب
است و اینها همه وصف خودش را گفته .تفکر کن که اگر در حضور پادشاه
عظیم الشأنی که پادشاهان عالم پیشش بندهوار صف کشیدهاند تو پشت به
پادشاه کنی و کرنش و تعظیم یکی از غالمانش کنی چقدر به پادشاه
بیحرمتی کردی و پادشاه را به خشم در آوردی و ببین چقدر آن غالم را
پیش پادشاه خجل و شرمسار ساختی و او از تو بیزاری در حضور پادشاه
میجوید تا شاه بداند که او چنین خیالی ندارد و تا بتواند با تو دشمنی میکند
که چرا در حضور پادشاه چنین شرمساری به او دادی و او را در نزد شاه و
سایر بزرگان و مقربان بدنام کردی و آن بیچاره روحش خبر ندارد .و نه
هرکس چهار کلمه علم میداند یا اخالقش و احوالش به نظر تو نیک است
یا در نمازش خضوع و خشوع و گریه میکند این نقیب یا نجیب است.
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باری این نصیحتی و وصیتی باشد از من به شما که هرگاه میخواهید نجات
دنیا و آخرت را ،چیزی را مگویید که هرگاه خدا از شما بپرسد چرا؟ از
جواب عاجز مانید .قدم برمدارید و قدمی دیگر مگذارید مگر به اذن خدا در
کلی و جزئی امور و التلقوا بایدیکم الی التهلکه خود را دستی در هالکت
میندازید.
پس میان شما و قریههای مبارکه قریههای ظاهرهاند که از برای هر قریه
مقامی است معلوم و اسمی است خاص و عالماتی است مختص به آن و الیق
نیست که نقیب را نجیب بگویی یا برعکس یا کلی را جزئی یا جزئی را
کلی .پس شایسته علمای ظاهر نیست که آنها را نجیب جزئی بنامی یا نجیب
جزئی را نقیب جزئی یا او را نجیب کلی یا نجیب کلی را نقیب کلی یا آنها
را به مقام ارکان ببری یا ارکان را به مقام امام علیه السالم  .هر چیزی را در
جای خود و به نام خود بنامید .پس شما مأمورید به سیر در قریههای مبارکه
و میان شما و قریههای مبارکه شش قریه ظاهره است قریه اول قریه علمای
ظاهر از اهل شریعت ظاهره و طریقت ظاهره و حقیقت ظاهره است ،پس
شأن اهل شریعت آن است که به دلیل مجادله بالتی هی احسن مسائل اصول
و فروع خود را ثابت میکنند علما ،و عمل ایشان آن است که ترک محرمات
و اکثر مکروهات را میکنند و به ندرت گاهی مرتکب مکروهی میشوند
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ولکن اصرار بر مکروهات ندارند که به حد حرمت برسد و مباحات را
مرتکب میشوند و واجبات را کال به عمل میآورند و مستحبات را به قدر
امکان و وسع به جا میآورند و گاهی هم ترک بعضی مستحبات را میکنند
نه به حدی که به کلی ترک کنند مستحبی را از روی تهاون و استخفاف ،که
آن نیز حرام است .و اهل طریقت صاحب علوم و اخالق حسنهاند و دلیل
ایشان دلیل موعظه حسنه است در علوم ،و عمل ایشان آن است که مباح در
طریقه ایشان نیست و هیچ عملی را مرتکب نمیشوند مگر بر وجه وجوب
یا استحباب و هیچ عملی را ترک نمیکنند مگر از روی حرمت یا کراهت
پس مباحات را نیز مرتکب میشوند هرگاه وجه رجحانی داشته باشد ،مثال
غذا میخورند نه از روی لذت بلکه از جهت قوت بر عبادت و همچنین
خواب ،تا حتی جماع .پس این شیوه علمای طریقت است و اما علمای
حقیقت ظاهره ،مطلعند بر حقایق اشیاء به دلیل حکمت و عمل ایشان نیست
مگر از روی وجوب و ترک نمیکنند عملی را مگر از روی حرمت دیگر
مباحی و مستحب و مکروهی در اعمال ایشان نیست .پس جمیع مستحبات
را و مباحاتی که رجحان دارد به عمل میآورند مثل آنکه واجبات را به عمل
میآورند که هرگاه ترک شود قضایش را میکنند چنانکه قضای واجب را
میکنند و جمیع مکروهات و مباحاتی که رجحان ندارد ترک میکنند
چنانکه محرمات را ترک میکنند .و تو مادامی که پستتری از این علمای
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ظاهر مأموری به سیر در این علما و اینهایند واسطه میان تو و امامت ،و
نخواهد شد که تا داخل این قریه اول نشوی و تو هم یکی از علمای شریعت
و طریقت و حقیقت ظاهره نشوی نه بر وجه تقلید ،بلکه از روی بصیرت و
خبرت ،بتوانی سیر نمایی در قریه دوم .پس مادام که هنوز به قریه اول نرسیدی
و داخل قریه اول نشدی محال است که به قریه دوم برسی .تو محتاج به غیر
فقها نیستی تو را به معرفت نجبای جزئی چه .هر روحی الیق بدنی است
مناسب ،روح اسب محال است که در بدن مرغ قرار گیرد و همچنین روح
انسانی محال است که در بدن حیوانات قرار گیرد .پس همچنین روح نجیب
جزئی بدنی میخواهد مناسب خود ،تو هنوز بدن آن را درست نکردی که
شریعت و طریقت ظاهره باشد تا روح نجیب جزئی در آن قرار گیرد پس تو
را چه کار به معرفت نجبای جزئی .تو اول منزل را طی بکن و به منزل برس
و داخل آن قریه اول بشو و با آنها انس بگیر ،بعد از آن در آن قریه جمعی
هستند که وطن گزیدند و دیگر خیال سفر از آنجا را ندارند و در همانجا
خواهند مرد و جمعی هستند که از آن قریه بنای کوچ دارند پس آنها هم
چاوش و امیر حاج و تدارک و قاعدهای دارند مختص به آنها و وقتی خاص
و به کیفیتی خاص سفر میکنند با آنها همراه شو .هرگز نخواهد شد که به
کوک برسی مادام که به ماهان نرسی و از آنجا بروی تا به کوک برسی مردم
به همین آرزو خواهند مرد و آه میکشند کو رفیق کو طریق .اهل تسخیر
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گفتهاند محال است تسخیر عطارد مگر بعد از تسخیر قمر و اهل کیمیا
میگویند محال است مس طال بشود مگر اول نقره بشود بعد طال بشود.
خالصه اینها همه تسویالت نفس است که از راه آسان که تکلیفتان هست
شما را باز دارد به این آرزوهای دور و دراز.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه ششم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
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خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
عرض کردم که میان شما و قریههای مبارکه شش قریه ظاهره هست و محال
است به قریه دوم برسید تا داخل قریه اول که قریه علمای ظاهر است نشوید
و یکی از آنها نگردید و کسی که قاعده سفر ظاهری را میداند ،میداند که
در سفر خودسری و خودرأیی کردن مایه هالکت است و باید به قاعده سفر
کرد تا به منزل رسید هرگاه در سفر ظاهر چنین باشد سفر باطنی نیز باید به
قاعده طی شود و نیست به محض تمنی و آرزوهای بیجا که شب بخوابید و
صبح بیدار شوید نجیب یا نقیب یا خیر عالمی از علمای ظاهر شوید.
چون این کلمه را گفتم قاعدهای عرض میکنم که خداوند عالم طبیعت عالم
را چنین قرار داده که هر چیزی بر وفق طبیعت خود جاری شود ،آتش
بسوزاند ،آب تر کند ،هوا بخشکاند ،در سفر تا طی مسافت نکنی به منزل
نرسی .گرسنه تا غذا نخورد رفع گرسنگی او نشود و هکذا ،حتی انبیا و
اوصیا نیز به همینطور لوازم بشریت راه میرفتند و بیمار میشدند و از اسب
میافتادند حضرت صادق علیه السالم در راه مکه از اسب افتاد ،حضرت
ابراهیم به کربال رسید از اسب افتاد ،حضرت سید الساجدین سالها بیمار بود
و چنین نبود که از بشنشان معجزه ببارد بلی معجزه را وقتی ظاهر میکردند
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که تبلیغ امرشان نمیشد مگر به معجزه آن هم به فاضل قوت نبوت یا امامت
خود حفظ مفاسد دیگر را میکردند و سد خلل و عیوبی که در سایر جاهای
عالم میشد میکردند و آن وقت آن معجزه و خارق عادت را میکردند .و
شما که نیستید صاحب این قوت و قدرت ،آرزوی معجزه و خارق عادت
مکنید نظم عالم بر این نشده که کسی صبح برخیزد عالم ربانی یا در نصف
روز ده منزل را طی کند بلکه به قدر متعارف اگر برود تا شب به منزل
میرسد .خدا میفرماید لیس بامانیکم و ال امانی اهل الکتاب من یعمل سوء
یجز به هرکس خود را به آتش افکند میسوزد و از کوه پرت کند اعضایش
میشکند و هالک میشود و به دریا افکند غرق میشود و من یعمل مثقال
ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره .تا نبیی نیاید و در مقام حجت
نایستد نباید خارق عادت از او سر زند .علم ،طلب از علما میخواهد ،ترقی
کردن ریاضت میخواهد یکی از اوالد حضرت کاظم علیه السالم مغرور
بود ،حضرت فرمود تو اگر میخواهی با اعمال ناشایست داخل بهشت شوی
پس تو از پدرت موسی بهتری .و همچنین اگر کسی بیریاضت بخواهد نقیب
شود از نقیب بهتر است و این محال است و نمیشود .لیس بامانیکم پس قرار
بگذارید سیرتان به قاعده و به تدریج باشد ،اول داخل قریه اول بشوید و یکی
از علمای ظاهر بشوید بعد از آن در صدد قریه دوم و سیر قریه دوم برآیید.
ببینید میشود که به یزد برسید تا منازل وسط راه کرمان تا یزد را طی نکنید؟
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آخر ببین این طفل که تازه تولد کرده غیر از شیر چه میخواهد ،کی میتواند
غذاهای درشت یا مقوی بخورد تا آنکه به همین شیر که مناسب مزاجش
هست پرورش بیابد و خورده خورده قوتی گیرد تا بتواند همه جور غذایی
بخورد .پس تو طفلی و باید شیر بخوری تو را چه کار به باقلوا ،تو هنوز راه
به علمای ظاهر پیدا نکردی و باید چندی پیروی ایشان بکنی و طلب علوم
ظاهری و اخالق حسنه و عقاید و معارف از ایشان بکنی تا یا اهلل که یکی از
ایشان شوی یا نه .تو را چه کار به معرفت نقیب و نجیب؟ به این قاعده بر
خصم غالب میشوید و اما اگر بگویید در هر عصری باید نقیب یا نجیب
باشد و شیخ مرحوم یا سید مرحوم نقیب بودند یا نجیب ،خصم میگوید
نامربوط مگو در پیش از شیخ و سید و در سایر بالد ،که نجیب یا نقیب بود؟
پس حرف این است که خدا در هر عصری به قدر اقتضای آن عصر و به قدر
کفایت خلق ،علما در میان خلق دارد که مثل پدر و مادر تربیت این اطفال
را میکنند پس چه کار به قریه پنجم یا چهارم یا سوم داری و حال آنکه هنوز
قریه اول را طی نکردی .پس از زمان غیبت کبری تا حال مردم حاجت به
علمای ظاهر داشتند و علما هم در میان بودند و هستند و تعلیم و انتشار امر
ظاهر را میدادند .بلی در این زمانها مردم احتیاج به علمای باطن دارند چرا
که فهمها باال رفته و به این علوم ظاهره قانع نیستند و امر ظاهر از این
محکمتر نمیشود ،جمیع احکام و مسائل و علوم را به طورهای مختلف
صفحه | 88

نوشتند ،مجمل نوشتند ،مفصل نوشتند ،استداللی نوشتند ،سطحی نوشتند،
فارسی و عربی ،همه جور نوشتند و گفتند در مجالس و منابر سالهای دراز.
و آنها که در صدد دین بودند عالم به مسائل شدند و عمل به احکام و شرایع
کردند از این اعصار بهتر نماز و روزه و سایر عبادات نمیشود و عمل به
احکام بهتر از این نمیشود و مردم استعداد احکام باطن را پیدا کردهاند و
طالب علوم غریبه شدند و به زمان کمی ترقی بسیار کردند .تعریف خود را
نمیکنم در کربال به رفقا میگفتم شما حال در خدمت سید بزرگوار کوچک
هستید و مثل درخت پربار و میوه هستید که در زمستان چوب خشکی بیشتر
نیست و همینکه بخواهند بفرستند هر یک از شما کفایت ایران را میکنید.
علم ،به عربی دانستن نیست ،شاعرتان شعر میگوید در نهایت فصاحت و
بالغت ،با اینکه علم عروض نمیداند .و کالم میگویید و از علم معانی بیان
نمیدانید .گو ندانید که این توشیح است .علم ،علم به فضائل و اقرار به آنها
و علم به احکام توحید است .اگر من گاهی چوب کاریتان میکنم که کار
نمیکنید و ترقی نکردید یعنی آن طوری که من میخواهم و منظورم هست،
و اال عوام و خواص شما ترقی کردهاید ،یک نفر عامی شما مقابلی با علمای
مخالفین خود میکند و غالب بر همه میآید و این قریه اول است که در آن
هستید و یا در حول و حوش آن هستید و تا مسافت میان خود و این قریه اول
را طی نکنید یعنی کامل در علم ظاهر نشوید و از آن منازل دوری از حق
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بیرون و داخل این شهربند قریه اول نشوید ،آرزوی قریه دوم و خیاالت واهی
و بیجا مکنید .بعد از اینکه داخل این قریه اول شدید و یکی از علمای شریعت
و طریقت و حقیقت شدید آن وقت از این والیت قافلهها میرود به قریه دوم
و این قافله کال علما هستند و غیر عالم را با خود نمیبرند نمیبینید که بعضی
از شما گاهی چیزی چند میفهمید که اگر بخواهد حالی غیر کند یک ماه
طول میکشد پس سفر عالم یک قدمش همسر یک ماه سفر کردن تو است،
چه کنند تو را اگر بخواهند با خود ببرند و هنوز عالم نباشی پای تو معطل
میشوند و هر قدمی یک ماه پای تو معطل میشوند و اگر تو را در میان راه
بگذارند و بروند به دست شیاطین و دزدها و خطرهای عظیم میافتی و خطر
این سفر بیش از سفر اول است و منزل به منزل خطرش بیشتر و عظیمتر است.
پس تو را در آبادی قریه اول میگذارند و با همسفریهای خود که قابل سیر
در قریه دوم باشند سفر میکنند .و این یک قافله نیست ،هر روز امیر حاج
در کوچه و بازار ندا میکند و هرکس استعداد سفر به قریه دوم دارد جمع
میشوند و میروند تا هر یک از شما که قابلیت به هم برسانید .و امسال
نشد سالی دیگر ،این ماه نشد ماهی دیگر ،و آنها که ابتداء از همین قریه اول
بودند و وطنشان همان قریه اول است به خیال سفری دیگر نیستند و به وطن
خود رسیدهاند و مطمئن و آرامند .پس این قافله علما مسافت مابین قریه اول
تا دومی را طی میکنند تا داخل قریه نجبای جزئی شوند و یکی از نجبای
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جزئی شوند ،پس بعد از ورود به قریه دوم باز جمعی هستند که آنجا وطنشان
هست و در آنجا مطمئن و آرام سکنی میکنند .و جمعی دیگر هستند که از
این قریه باالتر مقام دارند چاوش جار میزند و قافله تهیه و تدارک سفر به
قریه سوم را میگیرند و اهل این قافله همه نجبای جزئی هستند و علمای
ظاهر طاقت سفر کردن با این قافله را ندارند ،یک قدم اینها همسر یک سال
سیر علما است پس غیر علما کجا و کی میتوانند از حد خود تجاوز کنند.
پس قافلهای که روانه قریه سوم میشوند همه نجبای جزئی هستند و طی
مسافت به قاعده میکنند تا وارد قریه سوم که قریه نقبای جزئی است
میشوند و آنجا که رسیدند آنها نقیب جزئی میشوند و مپندار که از قریه دوم
همه نجبای جزئی سفر به قریه سوم میکنند و از نقبای جزئی میشوند بلکه
یک نفر ،دو نفری که قابل نقابت هستند به قریه سوم میروند و باقی در همان
نجابت جزئی میمانند تا بمیرند ،چنانکه از قریه اول معلوم شد .هر کسی از
باب حب الوطن من االیمان تا به وطن خود نرسیده مضطرب است و به آنچه
هست قانع نیست و طالب مقامی باالتر است و
هر کسی بر فطرت خود میرود
تا به اصل خویشتن ملحق شود
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از همانجا کآمد آنجا میرود
و معلوم میشود که پدر و مادرشان از همانجا بوده و وطنشان آنجا بوده
نهایت چندی غربت اختیار کرده بودند و حال برگشتند به مقام خود که و
لکل منا مقام معلوم و احدی از مقام خود تجاوز نمیکند .جبرئیل به نهایت
مقام خود که رسید به حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله عرض کرد لو
دنوت انمله الحترقت .زیادتر چه میکنید ،به قدر کفایت تو از هر جایی
هست به تو میرسد ،دیگر هرکس میخواهد باشد ،نقیب است یا نجیب
است یا کلی است یا جزئی ،تو را چه کار؟ یعنی توقع داری که همین حال
به تو بگوید من نقیبم و صاحب تصرف در ملکم و تو به دست و پایش افتی
که قربانت شوم بیماری مرا شفا ده یا من فقیرم مرا غنی کن یا من جاهلم
مرا عالم کن یا من میخواهم نقیب شوم مرا نقیب کن و هکذا ،انواع
حاجات مختلف که خلق دارند از اطراف عالم قافلهها بار شود و به سوی او
آیند که حاجت ما را برآور .آخر نه این است که هر امامی فضائل و معجزاتش
را جمع کردهاند ده خبر و یا کمتر یا بیشتر شده ،خیالت میرسد که از سر
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و بشنش معجزه میبارید که هر روزی صد هزار معجزه از او به ظهور رسد،
خیر چنین نبود و در عرض پنجاه سال چند معجزه از امام آن عصر ظاهر
میشد آن را هم همه کس نمیدید ،بسا که در آن مجلس ده نفر یا صد نفر
بودند یا خیر بسا که یک نفر بود و از برای همان یک نفر آن معجزه ظاهر
میشد و آن یکی ضبط میکرد و به دیگران خبر میداد .و ببینید از اول تا
آخر از ائمه و حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله چند معجزه ظاهر شده که
به حد و حصر و شماره در آمده پس حال نقبا و نجبا چون است .و گمان
میکنی که تا نقیب دیدی هرچه بخواهی از او حاجتت را برآورد و تا بگویی
مرا کامل کن فیالفور تو را هم نقیب یا نجیب یا عالم ربانی کند و در و
دیوار برایت سجده کنند ،به کوه بگویی بیا بیاید به درخت خشک بگویی
میوه بده فی الفور سبز شود و میوه دهد؟ در عصر پیغمبر و ائمه چنین نبود و
اال هیچ ضعیف و جاهل و کور و کر و شل و مریض نمیماند مگر آنکه همه
میرفتند خدمت امام یا پیغمبر و شفا مییافتند ،تا طفلش به مردن میرسید
میرفت خدمت امام التماس میکرد و او دعا میکرد شفا مییافت ،کسی
نمیبایست بمیرد .گاه هست سوال میکردند ،امام یا پیغمبر تحاشی
میفرمودند و میفرمودند خدا انشاء اهلل شفا میدهد ،یا فالن دعا بخوان و
فالن دوا بده اگر خدا خواسته شفا مییابد .این همه ادعیه به جهت انواع
حاجات از ائمه رسیده اگر بنا به معجزه بود چه حاجت به این دعاها یا دواها
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یا چرا میبایست کسی بمیرد؟ شما با نقیب چه میکنید ،نجیب چه
میخواهید ،عادلی میخواهید که با او نماز کنید و عالمی میخواهید که
کسب علوم و مسائل از او کنید ،اگر نقیب یا نجیب هم باشند بلکه امام یا
پیغمبر ،بر شما بیش از همینها چیزی ظاهر نمیکنند .بلی نجبایند که قانع
نمیشوند مگر به نجیب و نقبایند که طالب نقیبند ،و آنها دلهای سخت دارند
کالجبل التحرکه العواصف و التزیله القواصف کوه از جایش حرکت میکند
و آنها اگر عالم زیر و رو شود که هیچ بر دل ایشان تأثیر نمیکند بسا که
طفلشان از گرسنگی میمیرد و از خود خواهشی نزد خدا نمیکنند ،هیچ
تفاوتی نزد ایشان نمیکند و نمیخواهند مگر آنچه را امام ایشان بخواهد،
بسا که طفل خود را گردن بزنند ،پسر و پدر خود را بکشند صد هزار نفس
را به یک روز به انواع سیاستها بکشند و هیچ پروا نداشته باشند ،هیچ چیز
تأثیر به آنها نمیکند مگر از باالتر از خودشان .پس نجبا مطیع فرمان نقبایند
و هیچ حاجت به علمای ظاهر و سایر خلق ندارند و رفع حاجت ایشان را
نمیکند مگر نقیب .و نقبا هیچ حاجت به نجبا ندارند و رفع حاجت ایشان
را نمیکند مگر ارکان ،و ارکان رو به امام دارند و مطیع امر اویند و حاجت
از او میخواهند و به جز رضای او چیزی را طالب نیستند و از خود خواهشی
ندارند و توجه به غیر امام عصر ندارند او است موضع حاجت ایشان و ملجأ
و پناه ایشان و از او خائفند و به او امیدوار .کالم نقبا را نمیشنوند و
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نمیفهمند مگر نجبا و کالم ارکان را نمیفهمند و مدرکی به آنها پی نمیبرد
مگر نقبا نقبا درک ارکان میکنند و کالم ایشان را میشنوند و متحمل اوامر
و نواهی ایشان میشوند .نمیبینید که حضرت صادق علیه السالم میفرماید
که میدانم واهلل آن کلمه را که حضرت قائم عجل اهلل فرجه میفرماید و نقبا
و نجبا از سنگینی آن حرف فرار میکنند و به اطراف عالم میروند و چون
راه به جایی دیگر نمیبرند برمیگردند و با آن حضرت بیعت به آن حرف
میکنند و حال آنکه چنان میلرزند که صدای استخوانهای بدنشان از سر
هفت قدم شنیده میشود و همان حرف را سایر مومنین جن و انس و مالئکه
حاضرند و میشنوند و هیچ وحشت نمیکنند چرا که درک آن حرف را
نمیکنند و به بزرگی آن حرف برنمیخورند .چنین است امر نجبا و نقبا
نسبت به شما .چه میکنید زیاده بر این ،آنچه میخواهی اگر در کرمان نیست
و رفع حاجت تو از او نمیشود و کفایت تو را نمیکند برو بجایی دیگر تا
بیابی .مثل آن پادشاهی که لشکر کشید و رفت تا هند را مسخر کرد رفتند
خوانچههای جواهرات آوردند عوض غذا ،گفت این چه وضع است گفتند
که ما گمان کردیم که آنچه در والیت خود داشتید همه را آنجا خوردید و
تمام شد اینها را آوردیم .هر کسی را حدی و پایه و مقامی است مختص به
او ،مپندار که نجبای جزئی همگی نقیب جزئی میشوند یا نقیب جزئی به
پایه نجیب کلی یا نجیب کلی به رتبه و مقام نقیب کلی یا نقیب کلی به رتبه
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ارکان یا ارکان به مقام امام رسند ،محال است محال .نجیب جزئی ابداالبد
تا ملک خدا هست و آخر ندارد سیر میکند و ترقی میکند در درجات خود
و هرگز به مقام نقیب جزئی نمیرسد و همچنین ارکان به مقام امام هرگز
نخواهند رسید .پس ببینید در چه درجه و مقام هستید حد خود را بدانید و از
زی خود تجاوز مکنید و این آرزوهای دور و دراز که هرگز به آن نرسید از
سر بیرون کنید که به این اصرارها و طلبها چیزی به کسی نمیدهند ،اگرچه
خود را هالک کنید .دلهای سخت دارند که به این چیزها تغییری به
احوالشان نمیکند و نمیدهند مگر آنچه الیق هرکس است .ببینید حضرت
سیدالشهداء صلوات اهلل و سالمه علیه آن همه مصیبت که به آن حضرت رسید
دیگر تفصیلش پای خودت مثل حضرت علیاکبر شبیه پیغمبر را از حیثیت
خلق و صورت در پیش رویش تشنه شهید کردند و علیاصغرش را تیر بر
حلقومش زدند ،برادری مثل حضرت عباس پیش رویش دستهایش را قطع
کردند و او را پاره پاره نمودند و تازه دامادش را قاسم بن الحسن پایمال سم
ستوران کردند جمیع خویشان و برادران و یاران و اصحاب آن بزرگوار را
شهید کردند ،آن تشنگی و گرسنگی اطفال و آن اهلبیت بی کس را که آن
حضرت میدید که ساعتی دیگر آنها را اسیر و دستگیر خواهند کرد ،با این
احوال ساعت به ساعت رخساره آن بزرگوار بر افروختهتر و شوقش و ذوقش
زیادتر میشد و میگفت چون در راه رضای خدا است سهل است ،بسته به
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این چیزها نبوده رضای خدا را بر همه اینها مقدم داشت با اینکه قدرت بر
دفع همه این مصائب داشت به آسانتر وجهی .چه حاجت بود که مالئکه یا
جن به یاری آن حضرت بیایند ،اگر جانهای پلید آن اشرار را میطلبید همه
میمردند ،اگر حربهها و تیرهای ایشان را امر میکرد به سوی خودشان
برمیگشت و آنها را هالک میکرد .سیدالشهداء عاجز نبود و مضطر نبود و
به اختیار خود این همه مصائب را بر خود خرید و چون مومنان مختلفند در
تأثیر مصائب به ایشان ،انواع مختلف مصائب بر خود اختیار کرد تا هر کسی
از یک نوع مصیبتی متأثر شود اینجا تفصیلش پای خودت.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه هفتم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
در هفتههای گذشته گفتم میخواهم تفسیری تازه از برای این آیه شریفه کنم
و مقدماتی چند از برای آن عرض کردم تا کسانی که داخل مطلب نبودند
داخل شوند و زمام کالم به دست خدا است به هر کجا که میخواهد میبرد.
بسا آنکه در خیال دارم که مطلبی بگویم و خدا مهار کالم را میکشد به
جایی که خودش صالح میداند .پس در زمان گذشته آنچه خدا خواست بر
زبان من جاری کرد تا از مقدمات فارغ شدیم حال ابتدای سخن است پس
عرض میکنم که خدای تعالی در حکمت بالغه خود قرار داده که هیچ ناقصی
به رتبه کمال نرسد مگر به چهار سفر و آن چهار سفر:
سفر اول ،سیر کردن از دار بعد و خانه دوری از خدا است به خانه قرب به
خدا و تا علم به هم رسانیدن به اسماء خدا و صفات خدا ،یعنی از نهایت
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دوری از خدا قدم به قدم ،به قدمهای توجه و طاعات و ریاضات برود تا جوار
صفات و اسماء الهی و کیفیت این سفر بعد از این خواهد آمد انشاء اهلل.
و سفر دوم آن است که سالک سیر کند در اسماء و صفات الهی و کسب
نور کند به نور جالل و عظمت و کبریاء خدا و عالم به اسماء و صفات الهی
شود ،پس سیر کند و سفر کند در اسماء و صفات بینهایت خدا پس از
رسیدن به خانه محبوب سیر کند در منازل محبوب و صنعتهای او و از برای
این سفر نهایت نیست به خالف سفر اول که آخر داشت.
و سفر سوم آن است که بعد از طی این سفر به حدی میرسد که قابل خالفت
خدا و رسالت او میگردد که میفرماید انی جاعل فی االرض خلیفه پس او
را امر میکند به برگشت به سوی کسانی که از منازل دوری حرکت
نکردهاند و این سفر سبب دوری او نمیشود بلکه باعث زیادتی قرب او به
خدا میشود ،چرا که از باب خدمت آمده ،و اما در سفر اول و دوم به میل و
خواهش و شوق خودش سفر کرده و عالوه بر این خدای جل و عز در هر
مکانی هست و خالی نیست از خدا هیچ مکانی .و در سفر اول و دوم کور
کورانه سفر میکرد و اما در سفر سوم واقف به اسرار توحید شده و بینا و
دانای به اسماء و صفات الهی گشته و از جانب خدا مأمور به این سفر شده
پس در همین برگشتنش سیر به سوی خدا میکند و خدا را در هر مکانی
صفحه | 99

مشاهده میکند ،اما قاصدی که از کرمان ،یزد میرود از کرمان دور میشود
و از شمس دور نمیشود و نسبت به قرص خورشید کرمان و یزد تفاوت
نمیکند هر دو یکی است.
و سفر چهارم سیر میکند در میان خلق از برای رضای خدا و جمیع کردار
و گفتار او هلل و فی اهلل است ،نمیبیند مگر خدا را ،و نمیشنود مگر از خدا،
و زیارت نمیکند مگر خدا را و هیچ عملی نمیکند مگر آنکه خدا را در آن
مشاهده میکند .پس سفر هلل و فی اهلل است پس نمیترسد مگر از خدا و
امیدوار نیست مگر به خدا و دوست نمیدارد مگر خدا را ،این اسم چهار
سفر ،حال ابتدا میکنیم به تفصیل این چهار سفر.
پس عرض میکنم که خدا بود و هیچ چیز با او نبود و االن کماکان ،حال
هم همینطور ،او هست و هیچ با او نیست ،مخلوقات در مقام خودشانند و
خدا در مقام جالل و عظمت خود است.
مثل تقریبی ،پادشاه در قصر خود و داراالماره خودش هست و رعیت راه به
آنجا ندارند و در مقامات خود هر یکی منزل دارند پس جایی که پادشاه
هست رعیت نیستند ،و جایی که رعیت هستند پادشاه نیست .رعیت در مقام
خود صف زدهاند و تسبیح میکنند که انا لنحن الصافون و انا لنحن
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المسبحون و لکل منا مقام معلوم .این مثل عامیانه بود که عرض شد و هلل
المثل االعلی خدا را مثلی نیست و خدا احد و یگانه است که نیست با او
چیزی و رعایا و بندگان صف در صف در مقام بندگی خود قائمند و نسبت
خدا به خلق بیتفاوت است ،و در میان خود خلق تفاوت است که بعضی در
نهایت دوری از خدایند و بعضی در نهایت نزدیکی ،و بعضی در وسط .و
اقرب خلق به خدا و اول خلق و اشرف خلق و اول کسی که راز هستی را به
او گفتند و قدم به عرصه وجود نهاد عقل بود ،چنانکه حضرت پیغمبر صلی
اهلل علیه و آله میفرماید اول ما خلق اهلل العقل که انت الحبیب و انت
المحبوب و روی سخن با تو است و ثواب به تو میدهم و تو را عقاب
میکنم ،و رحمت و ایجاد و مشیت با تو است نه غیر .پس خطاب شد به او
که ادبار کن و برو تا نهایت دوری و بشناسان به خلق نفس خود را و تبلیغ
کن امر و نهی مرا به سوی ایشان .پس اگر عقل نیامده بود و به لسان ایشان
با ایشان تکلم نکرده بود و شرح نکرده بود از برای ایشان اسرار توحید و
اوامر و نواهی الهی را احدی پا به عرصه ایجاد نمیگذارد و مطلع بر سر
ایجاد نمیگشت و خلعت وجود نمیپوشید .پس فرستاد به سوی ایشان عقل
را تا تبلیغ رسالت ایجاد و اوامر و نواهی خدا را و شرح توحید و اسماء و
صفات الهی را نماید .پس در صف دربانان و بزرگان و ارکان دولت درآمد
و آداب حضور در صف سالم و خدمت بارگاه کبریائی را حالی ایشان کرد.
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و در صف رعایا و مقام چاکران و نوکران و جمیع بندگان در هر رتبه و
مقامی درآمد و به هر یکی خدمتی خاص تعلیم کرد که ال علم لنا اال ما علمتنا
پس هیچ کس تکلم به کالم حقی و سخن درستی نمیکند مگر آنکه روح
القدس تکلم میکند از دهان او .لهذا ادبار کرد و پوشید در هر قومی لباس
آن قوم را و تکلم کرد به لسان آن قوم ،چون چنین کرد در هر عالمی که
پایینتر شد لباس غلیظتر پوشید و غلیظتر شد مثل غلظت بدن و لطافت روح.
پس در عالم ارواح پوشید لباس روحانی و تکلم کرد به لسان روحانیان ،و
عالم ارواح غلیظتر از عالم عقول بود پس نازل شد به عالم نفوس و پوشید
لباس نفسانی را و تکلم کرد به زبان عالم نفوس ،و لباس عالم ارواح زعفرانی
بود و لباس عالم نفوس زمردی و زبرجدی بود و این لباس هرچه غلیظ
میشود در هر عالمی بیشتر میشود غلظت او و کندتر میشود سیر او ،مثل
سیر روح و بدن ،ببین به روح در یک آن مشرق و مغرب و آسمان و زمین را
سیر میکنی ،و اما به بدن قدم به قدم بیشتر نمیتوانی رفت .پس در هر عالم
که پایینتر آمد کدرتر و تیرهتر شد حواس او ،و سنگینتر شد گوش او ،و
کم نورتر شد چشم او و همچنین سایر مشاعر ظاهره و باطنه او ،و ضعیفتر
شد حیات او و بقای او در هر عالمی کمتر شد ،و فنای او بیشتر ،و حال
آنکه میفرماید خلقتم للبقاء ال للفناء و حیات قوی آن است که فنا در آن
نباشد .پس آمد و آمد تا به عالم طبیعت که اغلظ از عالم نفوس بود ،و پوشید
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لباسی غلیظتر .چه دردسر بدهم که در هر منزلی که میآمد غلیظتر میشد
و حیات او ضعیفتر و عمر او کمتر و شعور او کدرتر و علم او کمتر تا آمد
به عالم خاک پس سیر او ضعیفتر شد هزار هزار مرتبه ،پس حرکت او کند
شد و حیاتش و ادراک و تمیزش کمتر شد ،و اول ورودش به عالم خاک،
عرش بود بعد از آن نازل شد به سوی کرسی و ضعیفتر شد از آنطور که در
عرش بود ،پس نازل شد به آسمانها ،آسمانی پس از آسمانی و افزود بر ضعفی
باالی ضعفی ،پس نازل شد به عالم عناصر و به هر عنصری پایینتر ضعفی
باالی ضعفش آمد تا کره خاک و عالم تراب .پس اینجا که رسید از ضعف
افتاد مثل میت ،نه حرکتی داشت و نه شعوری ولکن میت قابل حیات است
قل یحییها الذی انشأها اول مره بگو زنده میکند این استخوانهای پوسیده را
کسی که به وجود آورده است آنها را در اول مرتبه ،کیف تکفرون باهلل و
کنتم امواتا فأحیاکم یعنی در خاک مرده بودید و از قبضه خاک بودید و قبضه
خاک را صفا داد و نورانی کرد تا آن عقلی که در این خاک بود ظاهر شد و
به یاد وطن اصلی افتاد که
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
آدم آورد در این دیر خراب آبادم
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پس از باب حب الوطن من االیمان به یاد عالمهای باال میافتد و میوزاند
خدای تعالی بر او ریح منسیه ،پس سبک بار میکند خود را پس از یاد عیال
و اطفال و مال و منال خود میرود ،باز میوزد بر او ریح مسخیه را ،پس
سخاوت میکند بر آنچه در دست دارد حتی بدن خود را میاندازد ،و این باد
مسخیه دو جهت دارد از یک جهت عالیق و قیود عالم پایین را از او جدا
میکند و از جهتی او را به عالم باال میپیوندد ،به همین نحو او را از عالمی
پست جدا میکند و به عالم باال وصل میکند پس میشود پشت بر این خاک
یعنی ال اله روی بر افالک یعنی جز خدا .این مجملی از مطالب بود و تفصیل
آن بعد از این خواهد آمد انشاء اهلل.
پس بعد از اینکه عقل آمد تا خاک ،دو مرتبه خطاب اقبل به او شد پس زنده
میشود یعنی میفرستد خدا ملکی را و حرکت میدهد بازوی او را و بیدار
میکند از خواب مرگ او را ،که الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا مردم در این عالم
دنیا بخوابند و مردهاند و همین که از این عالم مردند زنده میشوند .مثل
اینکه تو و رفیقت به منزلی رسیدید خوابیدید ،چون تو بیدار شدی رفیقت را
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میجنبانی که ای به تو میگویم برخیز برویم .پس قوه المسه اتصال کلی به
روح دارد ،از این جهت میت را در قبرش حرکت میدهند تا تلقین را بفهمد
این است که امر شده که بعد از نزع روح به مدارا با میت حرکت کنند که
از صدمه مرگ درآمده و به اندک حرکتی متألم و متأذی میشود که گویا
خنجری به او زدی چرا که هنوز شعاع روح در او باقی است و اندک شعور
فی الجمله دارد پس امر به مدارای به میت شده است .و اما در قبر ،به جهت
آنکه امر عظیم است البد باید او را حرکت قوی داد تا به خود آید و تلقین
را بفهمد.
پس بعد از مردن عقل در این خاکدان البد است از فرستادن ملکی تا حرکت
دهد او را و بیدار کند او را و این ملک ،سوار بر شعالت افالک و کواکب
است و حرکت میکند به حرکت افالک و کواکب و بروج ،پس میتابد بر
این خاک و داخل میشود اجواف و مسامات این خاک را و دعوت به باال
رفتن میکند این خاکها را و این خاک را به هیجان و حرکت در میآورد
پس غبارها و دودها و بخارها و هباها و اجزای لطیفه این خاک دعوت آن
ملک را زودتر میشنوند و اجابت او زودتر میکنند چرا که این عقل که به
عالم خاک آمد ،مرد و اجزای او مختلف بود پس هر جزئی از او یک حکمی
میکند و صاحب اجزای مختلفه است پس هر جزئی که کثیفتر بود زودتر
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مرد و هر جزئی که لطیفتر بود دورتر مرد .همچنین در وقت بیداری آن
جزء لطیف زودتر بیدار میشود و اجابت میکند و آن اجزای کثیفه دورتر
پس سبکخوابان زودتر بیدار میشوند و سنگینخوابان دورتر .پس خدا با
زبان شعاع آفتاب و ماه و ستارگان با خاک سخن میگوید ،آیا نمیبینی که
چگونه خدا تکلم کرد با موسی از شجره طور به جهت مناسبت و مجانست
موسی با نبات ،و در شریعت او عالم به منزله عظام بوده و دوره او ،دوره
نباتی و شرح این مطلب دگر جا الیق است.
پس خدا تکلم کرد با خاک از شجره افالک و شعالت کواکب و محال بود
که به غیر از اینطور بتواند خاک کالم خدا را بشنود و اهل هر رتبه و مقامی
به همینطور ،فهم امر و نهی خدا را میکند و از همین باب معلوم میشود
احتیاج بنیآدم به انبیا و رسل تا بیایند و به لباس هر قومی درآیند و به لسان
هر قومی سخن گویند و به حرارت شریعت ایشان مشتعل شوند .درختان
خشک و هر درختی که درگیرد به حرارت خود ،درختان اطراف خود را
بخشکاند و افروزان نماید .پس تو هم اگر میخواهی که خشک شوی و
درگیری و ناری افروزان شوی البدی رفاقت و مجاورت درختان درگرفته
سوزان را نمایی ،و توجه به آنها داشته باشی و فیضیابی از آنها کنی و کسب
نور از آنها کنی تا به تدریج از رطوبات معاصی و غفلتهای دوری از حق
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بخشکی و درگیری و شعلهور گردی و تو هم درختی شوی مشتعل و نور
بخشی کنی .پس خدا در هر مکان هست و قرب و بعدش به شقی و سعید
یکسان است ،لکن شقی به منزله آن درخت تر است و سعید به منزله آن
درخت خشک ،و آن آتش غیبی پنهانی در این بیابان نسبتش به همه درختان
یکسان است ،و نبی ،آن درخت خشک مشتعلی است که حکایت آتش نهانی
را میکند پس ترجمانی است از برای آتش نهانی ،پس این نبی ترجمان خدا
است لهذا شده است مظهر جمیع اسماء و صفات الهی و رخساره او رخساره
خدا ،و زیارت او زیارت خدا ،و اذیت او اذیت خدا ،و کالم او کالم خدا و
امر او امر خدا ،و نهی او نهی خدا ،و دوستی او دوستی خدا چرا که او
نمینماید مگر خدای را و از او پیدا نیست مگر قدرت و مشیت و اراده خدا،
فعل او فعل خدا است و قول او قول خدا است ،او است جالل و جمال و
کمال خدا و او است وحدانیت خدا و احدیت خدا و او است جمیع صفات
قدس و اضافه و افعال خدا و عبادت او است عبادت خدا و عصیان او است
عصیان خدا ،جمیع آنچه به خدا باید کرد به او باید کرد ،و هرچه را نباید به
خدا کرد به او نباید کرد .مجمال آنچه خدا دارد در نهان ،در نبی آشکار
است چنانکه آن نار غیبی را کسی ندیده و جمیع آثار و صفات و افعال او
ظاهر در شعله شده پس:
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هر که او مشتاق وصل نار شد
بایدش با شعله دائم یار شد

خدا محتاج به انبیا و رسل نیست لکن ماها محتاج به ایشانیم حاجتهایمان به
خدا از ایشان برمیآید و فیوضات الهی از ایشان به ما میرسد و اوامر و نواهی
خدا را ما از ایشان میشنویم و میفهمیم .کسی را عذری نیست ،که مواخذه
الهی بجا است معاذ اهلل اننأخذ اال من وجدنا متاعنا عنده .هر کسی را مواخذه
میکند از همانقدر که فهمیده و یقین کرده که این فرمان خدا است و نکرده
و مخالفت کرده الیکلف اهلل نفسا اال ما اتیها خدا هیچ کس را تکلیف
نمیکند مگر به همانچه شناسانده است به او .حجت خدا بالغ است و هلل
الحجه البالغه و خدا عذاب نمیکند هیچ قومی را مگر بعد از بیان و اتمام
حجت .میفرماید ماکان اهلل لیعذب قوما حتی یبین لهم ما یتقون .پس با
خاک تکلم کرد به لسان جسمانی خود که آن حرارت و اشعه افالک باشد.
در حدیث میفرماید که خدا هرچه میخواهد به سفلیات بفرماید به روح
القدس وحی میکند و او به افالک میگوید و افالک به سفلیات؛ و روح
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القدس عقل است ،پس به عقل گفت که خطاب من با تو است و روی سخن
من به تو است ،تو را امر میکنم و تو را نهی میکنم .پس این آسمانها از باطن
عقل میگیرند و به ظاهر عقل میرسانند .بدن پیغمبر صلی اهلل علیه و آله هیچ
نمیداند مگر به جبرئیل و جبرئیل از باطن پیغمبر که بیدار و متذکر و حی
دائمی است و محیط به همه چیز است و معصوم از هر عیب و نقص است
میگیرد و به ظاهر پیغمبر میرساند و لهذا نیست از برای آن حضرت و نه از
برای ائمه اطهار و نه از برای سایر پیغمبران سهوی و نسیانی و غفلتی و جهلی
و خطائی و لغزشی به جهت آنکه دائما جبرئیل همراهشان است و مدد میکند
آنها را آنا فآنا مددی تازه و اال اگر جبرئیل همراه آنها نبود آنها هم مثل سایر
اناسی بودند پس بدن چهار خلطی نبی به عقل مستمد است و حرکت میکند.
پس سخن نمیگوید مگر به اذن خدا و نمیبیند و نمیشنود مگر به خدا و از
خدا ،پس جمیع آنچه نسبت به خدا داده میشود نسبت به او داده میشود،
پس توجه به او توجه به خدا است و دوستی او دوستی خدا است و اذیت او
اذیت خدا است و اعراض از او اعراض از خدا است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه هشتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
عرض کردم که هیچ ناقصی به رتبه کمال نمیرسد مگر به چهار سفر .سفر
اول اعراض از خلق و رو به خدا کردن است ،و سفر دوم سیر در اسماء و
صفات الهی کردن است ،و سفر سوم برگشتن به سوی ناقصین ،و سفر
چهارم تعلیم و سیر کردن در میان ناقصین است که عطا کند هر صاحب
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حقی را ،حقش را و برساند به هر مخلوقی رزقش را چرا که او در سفر چهارم
خلیفه خدا میشود در میان ناقصین و حاصل کالم در تفصیل سفر اول این
شدکه عقل چون که خطاب شد به او به خطاب اقبل ،شروع کرد در اقبال.
مثلی میزنیم از برای تتمه کالم.
پس عرض میکنم که مثل این چهار سفر این است که خدا به واسطه نور
شمس میخواند ذرات زمین را به سوی خود یعنی نوشته است بر پیشانی
آفتاب به اسم قابض خودش و قرار داده است آن را آستین دست خود یا زبان
خودش یا آشیانه مشیت خودش پس آفتاب دعوت کرد زمین را که بیایید باال
به سوی من و بیندازید آن اثقالی را که به شما چسبیده پس از خود دور کنید
هوای دوری را و ترک کنید عالئق را و تخففوا تلحقوا و خود را سبکبار
کنید تا ملحق به من شوید و این بر وجه جبر و قهر و غلبه نیست چنانکه
میفرماید و لو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی االرض و اتبع هویه یعنی اگر
بخواهیم بلند میکنیم آن را با آن سنگینیها ولکن او خودش چسبیده است
به زمین و متابعت کرده است هوی و هوس خود را .و باز میفرماید و لو
شاء اهلل لهدی الناس جمیعا یعنی اگر خدا میخواست هدایت میفرمود همه
مردم را .بلکه امر بر نحو اختیار است پس با زبان آفتاب که رسول اهلل است
به سوی زمین به اجزای زمین خطاب میکند که بیایید به سوی من باال ،پس
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بعضی از اجزای زمین هیچ اجابت نمیکند ،چرا که از خودش کوششی ندارد
و کوشش بیکشش تفویض است چنانکه کشش بیکوشش جبر است .و
اگر جبر بود یعنی کشش بیکوشش میشد میبایست هیچ کافری بر روی
زمین نباشد .پس کشش و کوشش با هم است مثال کاسه اگر سر راست
باشد باران فیض که همیشه ریزان است و هرگز منقطع نمیشود در آن
میریزد ،ولکن کاسه سرنگون است و عطش کاذب است و بیماردار طبیب
حاذق است میداند که عطش او کاذب است و آب دادن به او باعث هالکت
او است پس باید طلب صادق باشد و آن نهایت ندارد نه در خواب قرار دارد
و نه در بیداری و نه در شب و نه در روز .مثل گرسنه و تشنه که اگر یک
ساعت دیگر آب و نان به او نرسد هالک میشود پس از جانب خدا کشش
هست و آنچه از جانب تو است کوشش صادق است نه کاذب .تو عطشت
کاذب است اگر آبت بدهند مستسقی خواهی شد ،پس البته خواهی رفت
مالباشی شد یا در والیتت قاضی و فقیه خواهی شد و از تو مرضها و فسادها
پیدا خواهد شد و اذا فسد العالم فسد العالم یعنی هرگاه عالم فاسد شد عالم
خواهد فاسد شد .الحاصل ،نور آفتاب در جمیع اطراف زمین هست و دعوت
خود را میکند پس بعضی از اجزاء زمین هستند که اجابت نمیکنند مثل
کوهها و سنگها و زمینهای سخت و بعضی از اجزاء زمین است که اجابت
میکند مثل بخارها و غبارها .پس اجزاء هبائی به جهت خفت و سبکی آنها
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لبیک لبیک کنان باال میروند به سوی آفتاب پس آنانی که به هیچ چیز عالقه
ندارند ،به زن عالقه ندارند ،به بچه ،به مال و منال دنیا هیچ بستگی ندارند و
به پای خود زنجیر نبستهاند به محض آنکه میشنوند دعوت خدا و رسول و
داعیان به سوی حق را به جان و دل اجابت میکنند و شتابان شتابان سر از پا
نشناخته به راه میافتند و از پی آنها میروند و همچنین اجزاء رطبه لطیفه ،به
محض رسیدن حرارت آفتاب به آنها باال میروند و با اجزاء هبائی ترکیب
میشوند و بخار میشود مثل بخارها که از کوهها و بیابانها برمیخیزد و باال
میرود قدمی پس از قدمی به سوی آفتاب .و از برای این بخارها مراتب و
مقاماتی است پس بخارهای غلیظ در پایینتر میایستند و بخارهای بسیار
لطیف باال میروند تا زیر آسمان اول ،و بخارهای غلیظ را حد آن نیست که
به بخارهای لطیف برسند ،که میگوید لو دنوت انمله الحترقت .پس صوفیه
لعنهم اهلل که میگویند بنده به ریاضت ترقی میکند تا خدا میشود خودشان
هالک شدند و تابعان خود را هم هالک کردند .آن بخارها که باال میروند،
به آفتاب نمیرسند و آفتاب نمیشوند بلکه در تحت انوار و شعاع آفتاب
میرسند ،آن هم هر طبقهای از بخارها در مقامی معین ،و نظر همه یکی
میشود و رو به یک نقطه میکنند و اختالف از میان آنها برداشته میشود و
جمیع هواها و میلها یکی میشود .همچنینند مومنون ،از بالد شتی و والیتهای
بعیده جمع میشوند هر کسی از یک شهری ،میآیند تا آنجا که عالم هست
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و همه طالب یک نفرند و روی همه به یکی است و اختالف از میان برخاسته
اخوانا علی سرر متقابلین برادروار بر گرد او جمع شده ،کسب علوم و اخالق
و اعمال و عقاید و معارف از او میکنند .و از هر آسمانی مددی خاص به آن
بخارها میرسد و آنها را طبخ میدهد و منعقد میکند ،پس بعد از کمال ،امر
میکند آنها را به برگشتن به سوی زمین .حال که برمیگردد به زمین باران
رحمت اوست که بر کوه و دشت میبارد این همان بخارها است که از زمین
باال رفت و آنجا کسب کمال کرد و برگشت به زمین و داخل در جوف
زمین شده انواع گلها و ریاحین و رنگها و بوها و میوهها بنا میکند از زمین
روییدن فانظر الی آثار رحمه اهلل کیف یحیی االرض بعد موتها زمین مرده
کجا و این آثار کجا ،اینها همه از آن بخارهای لطیف است که متخلق به
اخالق اهلل شدهاند و نضج گرفته و کمال در آنها حاصل شده .پس خطاب به
آنها رسید که بپوشید لباس آب حیات را و برگردید به سوی ابر ،که آن
بخارهای غلیظ باشد و از آنها ببارید تا قدری غلظت هم در شما پیدا شود و
مناسبتی با زمین پیدا کنید ،خود ابر مثل یخ نیست که آب شود بلکه مثل
غربال که آن آب حیات به غلظت آنها آلوده شده و آن حجاب را بر تن خود
پوشیده از آنها نزول میکند تا تو را تاب دیدن او و گوش شنیدن کالم او
باشد و بشنوی کالم و امر و نهی او را و اخالق و احوال او را ببینی و درک
کنی و با او مجالست و مجاورت بتوانی بکنی و معاشر او بشوی پس این
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همه رنگها و بوها و مزهها از خصال آسمان است که از زمین بروز میکند
همچنین جمیع مشاعر تو هم از امداد آسمانی است ،حیات تو از آسمان اول
است ،فکر تو از فلک عطارد است ،خیاالت تو از فلک زهره است ،حقیقت
سنجی تو از فلک شمس است ،واهمه تو از فلک مریخ است ،عالمه در تو
هست از فلک مشتری است ،قوه عاقله در تو هست از فلک زحل است پس
جمیع مشاعر تو از امداد آسمانی است که میفرماید انا عرضنا االمانه علی
السموات و االرض و الجبال فابین انیحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان
انه کان ظلوما جهوال .پس این سفر سوم است که امر شد به رجوع آن بخارها
که باال رفته بودند و در آنجا کسب فیوضات کرده کامل شده حال برگشتند.
پس آب خلیفه آسمان است و آب پدر است و زمین مادر است و با هم تزویج
شده از آنها اوالد به عمل میآید که این معادن و گیاهها و حیوانها و اناسی
باشند .پس اقامه مقامه فی سایر عوالمه فی االداء اذ کان التدرکه االبصار و
التحویه خواطر االفکار و التمثله غوامض الظنون فی االسرار ال اله اال اهلل
الملک الجبار.
آسمانها که آباء علوی باشند آب را خلیفه و قائممقام خود کردند در رسانیدن
خواص و اخالق و اعمال آنها را ،به زمینها که امهات سفلی بودند چرا که
درک نمیکرد زمین زبان آسمان را و نمیدید آن را پس بعد از آن تکلم کرد
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آب به لغت اهل خاک و ترجمه کرد لغات سماوات را که آسمان را حیات
چنین و صفا و لطافت این است ،خواص و منافع بیشمار که از آسمان کسب
کرده بود بر زمین القا کرد .پس هر زمین طاهری و صافی که بود اجابت
کرد و از او آن آثار بروز کرد و اما ٭ زمین شوره سنبل برنیارد ٭ ٭با طینت
اصلی چه کند بدگهر افتاد٭
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض
ورنه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشود

اگر این را باور ندارید تجسس کنید کسانی که تصدیق علمای ربانی را ندارند
ذاتشان خبیث است روحشان ،نفسشان ،جسمشان همه مراتب آنها خبیث
است ،اعمال و اخالقشان بد ،عقایدشان زشت هرگز یقین از برای آنها نیست
فلهم قلوب الیفقهون بها و لهم اعین الیبصرون بها و لهم اذان الیسمعون بها
اولئک کاالنعام بل هم اضل چشمشان بینا ولی الیبصرون گوششان شنوا ولی
الیسمعون .این است که معصوم فرمودند هرکس بیابد در دل خود محبت ما
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را حمد کند خدا را و دعا کند پدر و مادر خود را که شیطان شریکشان
نشده و به حرام نطفهاش را نبستهاند ،و در ایام حیض یا در اوقات مکروهه
یا در اماکن مکروهه مقاربت نکردهاند یا به شبهه یا بیذکر خدا و از این
قبیل چیزها ،این است که فرمودند که هرکس طعن بر مومنی بزند آن شرک
شیطان است.
پس تصدیق آن آب را نمیکند مگر زمینهای پاک و پاکیزه ،پس هر زمینی به
قدر قابلیتش از آن آب قبول کرد فسالت اودیه بقدرها پس نفوذ کرد در اعماق
زمین پس هر زمینی که قبول کرد آن را زنده شد ،و هرچه قبول نکرد میت
ماند .جمیع زندگی از خدا است هو الحی ال اله اال هو .و به پیغمبر و ماسوای
او فرمود انک میت و انهم میتون پس پیغمبر صلی اهلل علیه و آله حی میشود
به حیات خدا و ائمه علیهم السالم حی میشوند به حیات پیغمبر و شیعیان
حیات مییابند به حیات ائمه علیهم السالم و همچنین .پس میفرماید یاایها
الذین امنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم اجابت دعوت
پیغمبر باعث حیات ابدی است .و میفرماید انک التسمع الموتی و ما انت
بمسمع من فی القبور کسانی که مردهاند در قبور عادات و طبیعتها و ناموسها
و شهوتها و غضبها و امثال این قبرستانها کجا میشنوند دعوت خوانندگان
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به سوی حق را؟ پس شیعیان کامل شعلهای شدند نورانی و نوربخش و حیات
بخش و این نه شأن هر کسی است و نه مقام هر خسی.
ذات نایافته از هستی ،بخش
کی تواند که شود هستیبخش

امام میفرماید در تفسیر افمن کان میتا فاحییناه یعنی هدیناه پس معنی حیات
هدایت است و مرده شنوا نیست ،کافر هم سخن حق را نمیشنود .مرده ،بینا
نیست ،کافر هم عالمات حق را نمیبیند .مرده حرکت ندارد ،کافر هم
حرکت در راه حق نمیکند .مرده سخن نمیگوید ،غذا نمیخورد ،کافر هم
یک کلمه حق نمیگوید ،و یک تعلیم حق نمیگیرد و همچنین در جمیع
صفات .پس کافر مردهتر است از مردگان قبرستان الهیکم التکاثر حتی زرتم
المقابر زیارت قبور مومنین که ثواب دارد ،پس اینها قبوری هستند که در
کوچه و بازار راه میروند و موالنا است و آقای مرده است که از ایمان خبر
ندارد .خدا مذمت زیارت این قبور را میکند که اهل دنیا به طمع مال دنیا و
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متاع دنیا شب و روز بلکه همیشه اوقات مجاور این قبورند خواه مال باشد
یا وزیر یا خان یا غیر اینها .خدا است حی و طیب و طاهر و هرچه سوای او
است به سبب او و وسیله او زنده و طیب و طاهر است و هرچه منقطع از
سبب او است میت است .این مردههای قبرستان از این سبب حیات که فلک
اول باشد منقطع شدهاند پس چگونه است حال آنها که از سبب اعظم
منقطعند؟ پس نواصب قبوری چندند که در میان مردم راه میروند و آنها که
بر گرد آنهایند و آقا آقا میزنند از عقب آنها ،و دست آنها را میبوسند یا
کرنش آنها میکنند ،بعینه مثل آن مستی است که رفت به دخمه گبرها و
مرده متعفنی را در بغل گرفت و تا صبح با او بود و از او تمتع میبرد و چون
صبح شد و به هوش آمد به قبح عمل خود بر خورد .این مردم چنان مست و
الیعقل از پی آنها میدوند و از آنها منتفع میشوند ولکن مومن از عفونت آنها
فرار میکند بیشتر از آنکه از اموات ظاهری فرار میکند .به جهت آنکه روح
االیمان آنها مرده ،آن که میمیرد از حیث ظاهری گندش کمتر است و اما
کسی که از سبب اعظم میمیرد چنان گند میکند که اهل جهنم از گند او
متأذی میشوند .نمیبینی که در همین دنیا طبق از لبش که برمیدارد اقلیمی
را گنده میکند و چندین کرور خلق از گند دهان و کلمات کفرآمیز او
متأذی میشوند و همه از آتش او میسوزند چنانکه پیغمبر صلی اهلل علیه و
آله میفرماید که خداوند هیچ قومی را به بالئی عام مبتال نمیکند مگر به
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سبب آن عالمی که انکار فضیلتی از فضائل آلمحمد علیهم السالم میکند
و جمعی که بر دور اویند تصدیقش میکنند .پس جمیع بالهای دنیا از آن
گناه بزرگ است و اما این گناهان از قبیل قتل نفس و شرب خمر و زنا و
لواط و قمار و امثال اینها همیشه بوده و خدا بسیاری از آنها را عفو میفرماید
و یعفو عن کثیر و میفرماید و لو یواخذ اهلل الناس بظلمهم ما ترک علیها من
دابه اگر خدا به مکافات کردارهای مردم با مردم راه میرفت یک جنبنده بر
روی زمین باقی نمیگذارد .مادامی که رعیت به هم میزنند سلطان عقوبت
نمیکند مگر همان یکی که تقصیر کرده اما همین که به سلطان زدند قتلعام
میکند .عالم در میان عوام به منزله دل است در میان اعضا و همین که دل،
دشمن شاه شد و کتمان فضائل علی علیه السالم را کرد اعضا هم تابع دلند
پس شاه هم همه را قطع میکند این است که فرمودند اذا فسد العالم فسد
العالم عالم که بنای فساد را گذارد همه عالم فاسد میشود.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه نهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
در ایام گذشته مقصود این بود که از برای این آیه شریفه تفسیر تازهای بشود
و چون ناچار است از برای این مطلب بلکه از برای هر مسأله ،از ذکر کردن
مقدماتی چند خصوص از برای عوام و کسانی که تارک علم شدهاند تا قدری
بر بصیرت شوند و چندی از مقدمات از برای این مطلب ذکر کردیم و
مقصود این بود که بیان کنیم این چهار سفر را که خدا فریضه کرده است و
امر کرده است در این آیه شریفه ناقصین را به آن چهار سفر .و سر آن این
است که ناقص ،افعال او و خیاالت او ناقص است و جمیع اراده و هوی و
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هوس او ناقص است و جمیع مدارک او ناقص است پس چگونه ممکن است
او را با این همه نقصان ،خود به خود کامل شود مگر سیر کند و برود پیش
کاملی تا از او کسب کمال کند و آن کامل به زیادتی کمال خود رفع نقصان
او را نماید .و اگر اهمال از این سفر کند المحاله بر نقصش باقی میماند و
فائز نمیشود به درجات کمال .چنانکه میبینی تشنه تا به آب نرسد و از آن
آب نیاشامد رفع تشنگی او نمیشود ،و گرسنه تا نان نخورد رفع گرسنگی
او نمیشود ،و مریض تا در نزد طبیب نرود و دوای او را نخورد رفع مرض
او نمیشود ،و کسی که میخواهد کسبی یاد گیرد مثل زرگری یا نجاری
یا خیاطی تا نرود نزد استاد آن صنعت ،آن کسب را نمیآموزد .پس خداوند
عالم چون که ناقصین خلق فرموده کاملین هم خلق فرموده و امر کرده است
به ناقصین تا از کاملین کسب کمال کنند و رفع نقصان خود نمایند بلکه
تمام خلقت عالم بر همین نحو جاری شده است حتی آنکه چون مردم ناقص
بودند و قابل شنیدن وحی الهی نبودند خدا خلق فرمود پیغمبران را تا استماع
وحی کنند و به امت خود برسانند .و جمیع امت چون قابل نبودند که حامل
وحی شوند و حفظ شریعت کنند و برسانند به مردم ،به مقتضای هر عصری
هر قدر قابلیت مردم آن عصر باشد ،خدا خلق کرد ائمه علیهم السالم را که
اوصیا و خلفای آن حضرت باشند و معصوم باشند از خطا و لغزش ،به حسب
صالح هر کسی در هر زمانی و مکانی شرع آن حضرت را برسانند .و چونکه
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هر کسی را آن قوه و شعور نبود که اوصیا را بشناسند و کالم آنها را بفهمند،
خداوند علما را خلق فرمود تا از معصومین علیهم السالم اخذ نموده به مردم
ضعیف برسانند چنانکه میبینی که منجم منجم را میشناسد و کالم او را
میفهمد و فقیه فقیه را و حکیم حکیم را و طبیب طبیب را ،و همچنین ٭
یعرف ذا الفضل من الناس ذووه ٭ و هر صاحب فضلی را ،صاحب همان فضل
میشناسد و صدق و کذب او را یکی از اهل همان فن تمییز میتواند بدهد
لهذا خداوند در میان عوام و ائمه اطهار ،علما را قرار داد تا بفهمند کالم ائمه
را و شرح کنند از برای عوام تا آنها نیز بفهمند .چنانکه در آیه دیگر میفرماید
و جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها قری ظاهره یعنی قرار دادیم میان
ضعفای شیعه و میان قریههای مبارکه که ائمه علیهم السالم باشند قریههای
ظاهره که شیعیان کامل باشند و قدرنا فیها السیر یعنی الزم کردیم که در آن
قریههای ظاهره سیر کنند سیروا فیها لیالی و ایاما امنین سیر کنید در آن
قریههای ظاهره شبها و روزها از روی ایمنی از گمراهی و نزول بالیای دنیوی
و اخروی و فریب شیطان جن و انس .چنانکه روایت است که در بلدی که
عالم باشد شیاطین از آن شهر فرار میکنند و از نور روی آن عالم میسوزند
پس علمای شیعه را خدا میان مردم قرار داده تا شیاطین که دشمن بنیآدمند
در هرجا که عالم شیعه باشد نتوانند مردم را اغوا کنند و از آنجا فرار کنند
چرا که این علما اجل شیاطینند و هر چیزی از اجل خود گریزان است .پس
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علمای شیعه وسیله شدند میان ضعفا و ائمه علیهم السالم  .خدا میفرماید
فابتغوا الیه الوسیله یعنی طلب کنید به سوی خدا وسیله را که آن منبر وسیله
باشد که صاحب پلههای بسیار است و هر پله مقام کسی خاص است که آن
جهتی دارد به باال و جهتی دارد به پایین و محال است کسی از پله پایین به
پله سوم برسد مگر آنکه از پله پایین باال آمده پله دوم را مقام خود سازد و از
پله دوم باال رود بعد از آن برسد به پله سوم و همچنین پلهای پس از پلهای و
هر کسی را مقامی است مناسب خودش که از آن یک سر مو باالتر راه ندارد
و هرچه محتاج است از همان پله باالی خودش به او میرسد خدا میفرماید
هم درجات عند اهلل یعنی علما درجات و پلههایند نزد خدا .پس پلهها برزخند
و رابطهاند میان هر پست و بلندی .پس شیعیان کامل ،منبر وسیلهاند و بر شما
الزم است که سیر کنید در آنها و بر آنها الزمست که به قدری که شما قابل
باشید و طلب کنید به شما برسانند تا آنکه شما را هم از درجه پایین ببرند به
درجه باال و خدا اجل است از اینکه امر کند شما را به چیزی که ممکن
نیست از برای شما رسیدن به آن.
پس حاصل این کلمات آنکه خدا خلق نکرده ناقصین را مگر آنکه خلق کرده
است کاملین را تا رفع نقصان آنها را نمایند و خلق نفرموده جهال را مگر
آنکه علما را خلق فرموده تا جهالت آنها را برطرف کنند و مرض خلق کرده
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پس از برای آن دوا خلق کرده ،تاریکی بیآفتاب و چراغ ،خلق نکرده ،زهر
را فادزهر به ازایش آفریده ،طفل را پدر و مادر برای تربیتش آفریده ،رعیت
را حاکم بر ایشان مسلط فرموده ،و هکذا هر چیزی را ضدی در مقابل آن
آفریده تا رفع فساد آن را نماید و همجنسی از برای آن آفریده تا حفظ بقای
آن را نماید پس بنابراین جاری نشده است عاده اهلل از عهد حضرت آدم تا
روز قیامت که ناقصی به درجه کمال برسد مگر به واسطه کاملی و به غیر
از این محال است و اگر اتفاق بیفتد معجزه است و خارق عادت و آن کار
انبیا و اوصیای ایشان است علیهم السالم و آنها هم عبث عبث از سر و
بشنشان معجزه نمیبارید بلکه در وقت حاجت که ضرور میشد و دیگر هیچ
طور اثبات امر ایشان نمیشد ،به معجزه ثابت میفرمودند .حتی آنکه حضرت
امیر در اثبات خالفت خود میفرمودند یا فالن و یا فالن شما در روز غدیر
خم نبودید که حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله مرا خلیفه خود کرد ،و ای
فالن تو در فالن موضع نبودی که حضرت در باره من چه فرمود ،و در
مرافعات شاهدی میطلبید و همچنین در جمیع امور بر عادت بشریت جاری
میشد تا اینکه گاهی آن هم کم ،در وقت حاجت سنگ را به سخن در
میآورد یا درخت یا حیوانی را .و همچنین حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و
آله از برای اثبات نبوت خود مباحثه میفرمود با یهود و نصاری و سایر
مذاهب و ملل ،به کتب سماوی خود آنها از تورات شاهد میآورد و از انجیل
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و زبور و صحف و به دالئل عقلی و مسائل علمی با آنها سخن میگفت و
اثبات نبوت خود را میفرمود و تا حاجت نمیشد معجزه اظهار نمیفرمود.
چطور کسی که دیگر مثل سنگ و کلوخ سخن حالیش نمیشد به معجزه به
او حالی میکرد و در آن موضع یک نفر دو نفر ده نفر یا بیشتر بودند آن را
نقل میکردند و دیگران خبردار میشدند که دیروز مثال در فالن موضع از
پیغمبر یا یکی از ائمه فالن معجزه ظاهر شده .و تا بدون اظهار معجزه کار
پیش میرفت معجزه را به تأخیر میانداختند چرا که بعد از اظهار معجزه اگر
منکر او میشدند مستحق نزول بالها و عذاب میگشتند و آن حضرت رحمه
للعالمین بود و نمیخواست به هر عبثی عذابی بر قومی نازل شود ،باری
مجمل قول اینکه در این همه مدت که پیغمبر و امامان بودند معجزات ایشان
را شمردهاند و به شماره درآمده است که چند معجزه از هر یک ظاهر شده و
چنین نبود که همین سر هم پی در پی معجزه ظاهر کنند و به معجزه امر خود
را ثابت کنند.
برویم بر سر مطلب و آن این بود که عاده اهلل نیز جاری نشده که بدون سبب
و وسیله چیزی را جاری سازد چنانکه فرمودند ابی اهلل انیجری االشیاء اال
باسبابها پس محال است که ناقص کامل شود مگر به مجاورت کامل ،و
مریض صحیح شود مگر به طبیب و دوا ،و تشنه سیراب شود مگر به آشامیدن
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آب ،و خانه تعمیر شود مگر به بنا ،و باغ و صحرا محصول دهند مگر به تخم
پاشیدن و درخت نشانیدن و آبیاری کردن .و محال است که چوب تر آتش
گیرد مگر چندی مجاور آتش یا حرارت آفتاب بشود و در آتش زیست کند
تا رطوبتش بخشکد و از آتش مشتعل شود ،و این لفظ را هر قومی به لغت
خود تعبیر آورده ،مالها میگویند شخص باید یا مجتهد باشد یا مقلد ،کسبه
میگویند آدم باید یا استاد باشد یا شاگرد استادی بشود و چندی خدمت کند
تا استاد شود ،و قومی دیگر مرشد و مرید میگویند و قومی میگویند یا مرد
باش یا سر در قدم مردی گذار ،و بسا هست که کسی از کبری که در نفسش
هست میگوید امام هست ،ما را چه حاجت به کامل که از او کسب کمال
کنیم ،میگویم بلی امام هست و با وجود امام بچه محتاج به مال مکتبی
هست ،و شاگرد خیاط محتاج به استاد خیاط است ،و شاگرد زرگر محتاج
به زرگر کاملی است و هر صنفی ناقص آنها محتاج به کامل آنها است در
عمل خودشان با وجود آنکه امام هست .روز روشن و شاهراه ،میخواهی از
اینجا به یزد بروی بیدلیل و بلد محال است که بروی و از هر منزلی به منزلی
دیگر راهنمایی میخواهی با اینکه این سفر ظاهری است ،پس چگونه ممکن
است که بتوان یک قدم در راه باطن برداشت مگر به راهروی که دزدها و
غولهای آن راه از او بترسند و از او فرار کنند و راه را از چاه تمیز دهد تا تو
را زیر بال خود گرفته از این خطرهای عظیم برهاند و به منزل مقصود برساند.
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نه هر بزرگی مرتکب هر عمل جزئی میشود .با وجود اینکه شاه در مملکت
هست ،پول مالیات را پاکار جمع میکند ،نظم و نسق هر قریه و بلوکی را
به عهده یکی از نوکران خود میکند ،هیچ بزرگی متحمل امور جزئیه بلکه
کلیه نمیشود ،به جنگ میفرستد سردار لشکری را با لشکری میفرستد،
سورسات میدهد سورساتچی مقرر میفرماید .حتی آنکه تقصیرکار را ،به
فراشان و میرغضب حکم به نسق او میکند .اما حکم حکم او است و رأی
رأی او و او است که هر کسی را به هر منصبی واداشته و به امر او عمل
میکنند .بلکه اگر بنا باشد که بزرگ خودش مرتکب امور جزئیه شود و
تربیت ناقصان کند یک روز طاقت نمیآورند و همه از حرارت وجود او
میسوزند .مردم را کجا طاقت تربیت پیغمبر یا امام است ،هر کسی جایی
دارد مناسب رتبه و مقامش.
کبوتر با کبوتر باز با باز
کند همجنس با همجنس پرواز
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برای هر کسی به قدر رفع حاجتش واسطه و وسیله قرار دادهاند پس احدی
از ناقصین رعیت به مرتبه کمالی که طالبند نمیرسند مگر به مجاورت و
تربیت کاملی در آن کمال ،اگر طالب جودی ،جوادی جو تا رفع بخل از تو
نماید .اگر متکبری ،کامل در خضوعی جو تا تکبر تو را رفع کند .هرگاه
به غفلت گرفتاری ،مجالست کن کسی را که رویت او تو را به یاد خدا
اندازد ،و اگر در همه چیز ناقصید مثل من ،باید کامل در همه جهاتی را پیدا
کرد و دست توال به دامن جاللش زد تا رفع جمیع نقصها و عیبهایمان را
نماید و چنین کاملی اعظم نعمای الهی است و غضبی از این بزرگتر نیست
که کسی بیبزرگتر باشد و افسارش سر خودش افتاده باشد ،و من در کتاب
و سنت و احادیث اهل بیت نیافتم عذابی بدتر از بیبزرگتری .در همین دنیا
ببینید بزرگی از میان قومی میرود چه فتنه و فسادها در میان آن قبیله پیدا
میشود ،ندارند در میان خود کسی را که از او چشم زنند و حیا کنند و از
فرمان بیرون نباشند .خودسریها و خودرأییها میکنند و چه ظلمها که بر
یکدیگر روا میدارند نه رحمی بر صغیرشان میکنند و نه آزرمی از پیر از کار
افتاده عاجزشان .چنینند این مردم .خدایشان که ناپیدا است ،پیغمبر و امامان
که از دنیا رحلت فرمودهاند ،امام عصر عجل اهلل فرجه که غایب است ،به
دامان بزرگی هم که دست توال نزدهاند ،مهارشان روی دوششان افتاده ،یکی
زنا میکند ،یکی لواط ،یکی شرب خمر ،یکی مال مردم میخورد و همچنین
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انواع معاصی را مرتکب میشوند .آن میگوید دلم چنین میخواهد آن
میگوید دلم چنین و هکذا هر کسی تابع رأی و هوای خود است .این نیست
که بگویند خدا چنین میخواهد یا پیغمبر و امام چنین امر یا نهی فرمودهاند،
بزرگی را هم که در همه چیز تابع امام خود است و از هر نقصی مبرا و به
همه کماالت آراسته ،از کبری که در نفسشان است بر خود نمیپسندند و
حال آنکه همه مصائب دنیا و آخرت از بیبزرگتری است و خودرأیی .آیا
میپندارید که در بهشت لذتی اعظم از قرین خوب هست که شخص نظر
کند در سیمای بزرگ و انوار خدا و ضیاء و بهاء و رخساره خدا را در صورت
بزرگ خود ببیند؟ آیا میپندارید که هلوخوردن یا مرغ بریان ،یا بر اسبها و
ناقههای بهشت سوار شدن یا جماع کردن لذتش در بهشت بیشتر است از
زیارت خدا و رسول و پیغمبران و امامان و شیعیان؟ و آیا گمان میکنید که
در جهنم عذابی شدیدتر هست از مجاورت قرین بد و کامل در بدیها؟ که به
محض آنکه لب از لب بر میدارد از حرارت آتش دهانش و گند دهانش اهل
جمیع طبقات جهنم به فغان میآیند .عمری میخواهد که صرف کنی تا بخل
را از خود دور کنی یا بدخلقی و تندخویی را یا تکبر و جهالت را .و اخالق
بد ،بسیار است ،کرور کرور است و به شماره در نمیآید چه جای آنکه
کسی بخواهد به این عمر قلیل و غلبه نفس اماره و شیاطین جن و انس یکی
یکی را از خود دور کند .و همچنین اخالق خوش زیاده از احصا است .حال
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میپندارید که اینها در این دو روزه عمر و موانع بسیار رفع شوند و ضد آنها
از اخالق حسنه در شما جمع شود حاشا و کال .قدری تأملی بکنید و به فکر
بروید .نمیشود به زبان ،آسان نیست و عمل از علم هزار مرتبه دشوارتر است.
پس این نمیشود که همه بدیها از تو رفع شود و همه نیکیها در تو جمع شود
مگر آنکه شخصی که کامل من جمیع الجهات باشد و جامع جمیع اخالق
حمیده و آداب و علوم و اعمال پسندیده باشد و تو هم از جمیع عالیق خود
دست برداری و سبکبار و فارغ البال شوی و به خدمت او برسی و متوسل
به او بشوی و تسلیم و انقیاد امر او را بنمایی تا نورانی شوی و جمیع این
ظلمات و شرور و شیاطین به یک بار از تو زایل شود .دیگر تا قابلیت تو چه
کند ،یکی هست مثل در و دیوار همان ظاهر خود را برابر آفتاب داشته ،همان
ظاهرش نورانی شده یکی هست که اندک صفائی هم در او هست باطنش نیز
نورانی شده ،یکی مثل آئینه آفتاب را حکایت میکند ،یکی خود او چراغ
نوربخش شده که حجرهای را روشن میکند ،یکی مشعلی شده که خانهای
را یا محلهای را یا شهری را ،یکی آفتابی شده که کل روی زمین را نوربخشی
میکند .پس تا سعی دارید و فرصت از دستتان نرفته چنین گوهر گرانبهایی
که باعث سعادت دنیا و آخرت شما شود برای خود تحصیل کنید.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
صفحه | 131

*«موعظه دهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
در ایام گذشته عرض کردم که از برای هر ناقصی چهار سفر الزم است ،سفر
اول سیر کردن از دار بعد و دوری از خداوند عالم است به سوی دار قرب او
و خانه نزدیکی به او ،و نمیگویم چنانکه صوفیه لعنهم اهلل میگویند که آنها
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هم نیز به چهار سفر قائلند و میگویند سفر اول سیر کردن و رسیدن به ذات
خدا است و واصل شدن به خدا است پس ترک همه عبادات و طاعات میکنند
مرشدین خبیث آنها ،و اگر کسی به آنها بگوید که چرا تکالیف شرعیه را
بجا نمیآوری در جواب میگوید ،قدری زبانش را هم کج میگیرد که شبیه
به هندیها بشود که بابا مکلف غیر مکلف است یعنی ما حال دیگر خدا
شدهایم و تکلیف از ما برداشته شده دیگر ما هر تکلیفی به مردم بکنیم باید
اطاعت کنند تا آنها هم به خدا واصل شوند .این در صورتی است که کسی
از اهل اسرار آنها باشد و از آنها سوال بکند و اال آن خراباتیها که دور آن
مرشد خبیث را گرفتهاند از جنس همانند و طالب انواع فسوق و فجور و
شرب خمر و زنا و لواط و چرس و بنگ و تار و طنبورند .و آن مرشد خبیث
هم رخصت همه این اعمال را میدهد و آنها هم از پیش میدوند .خدا لعنت
کند این طایفه خبیثه را که چقدر خرابی در اسالم کردند و مزخرفات بافتند
و خود را به مسلمین چسباندند و اسالم را بدنام کردند.
خالصه ،سفر دوم ،من میگویم سیر کردن در اسماء و صفات خدای تعالی
است تا کامل شود در علم او به اسماء اهلل و صفات خدا ،و کامل شود در
علم او به قدرت و جالل و عظمت خدا ،و همچنین در سایر اسماء و صفات
الهی ،و بشناسد مواقع آن صفات را .و صوفیه خبیثه لعنهم اهلل میگویند سفر
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دوم سیر کردن در ذات خدا است و غوص کردن در دریای ذات حق و بر
این خرافات عبارات و اشعار بستهاند میگوید دریا متالطم شود موجش
خوانند ،نفس زند بخارش خوانند ،متراکم شود ابرش خوانند ،فرو چکد
بارانش خوانند ،جاری شود سیلش خوانند ،به دریا رسد بحرش خوانند «البحر
بحر علی ما کان فی القدم» انا هلل و انا الیه راجعون .و آن یکی میگوید:
هر لحظه به شکلی بت عیار درآمد

دل برد و نهان شد

خالصه ،از این قبیل ،که طول دارد همه کفر و زندقههای آنها را بیان کنم.
و سفر سوم ،من میگویم که برگشتن از دار قرب است به سوی ناقصین و
آنها که نیامدهاند و بر نقص و جهالت خود باقی ماندهاند و سفر چهارم سیر
کردن در میان خلق است به لباس خلق و راه رفتن و معاشرت با خلق و با هر
قومی به لغت آنها تکلم کردن ،با عامی به طور عوام و با علما به زبان علمی
و با حکیم به حکمت .با هرکس به لهجه خودش ،تا هر کسی بتوانند از او
بهره برند و لغت او را بفهمند و حجت خدا تمام باشد و نگویند کسی ما را
خبر نکرد ،یا ما نفهمیدیم .پس این اسفار اربعه را به طور عام فهم شرح
میکنیم کیفیت آنها را و طول آن را و آداب و شرایط آن را و توشه آن سفر
را.
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و پیش از اینها مقدمهای عرض شد به طور اختصار که چون خداوند عالم
عقل را خلق فرمود امر کرد او را به ادبار و فرمود که فرو رو در هر عالمی
از عالمهای ما تا بهرهبری و علمی و تجربهای استفاده نمایی ،چرا که عقل،
محض فهم و دانایی بود ،مثل چشم تو که بینایی دارد ولکن چیزها را ندیده
همین که بر هر چیزی نظر کردی از هر چیزی بهره میبری .پس فرود آمد
از عالم قرب ،عالمی پس از عالمی و آن عالمها به کار شما نمیآید که شرح
کنم وانگهی برای عوام وانگهی به اختصار ،پس همین عالم آخری را
میگوییم ،آمد تا عرش این عالم جسم هشتاد هزار سال در آنجا ماند و
میخورد غذای آنها را ،و غذای اهل عرش سبحان ربی االعلی بود ،و از آنجا
آمد به کرسی ،پس به افالک ،پس به عناصر ،و در هر عالمی مدتهای متمادی
مکث میکرد و میپوشید لباس آنها را و میخورد غذای آنها را و معاشرت
میکرد با آنها به قاعده خیر لباس کل زمان لباس اهله یعنی بهترین لباسهای
اهل هر زمانی لباس اهل آن زمان است .و به این قاعده شریفه راه میرفت و
تکلم میکرد در هر عالمی به زبان آنها ،در کرسی با مالئکه سکنه کرسی
راه میرفت و سیاحت در میان آنها میکرد و غذای آنها را میخورد و غذای
ایشان سبحان ربی العظیم است و در هر آسمانی پوشید لباس ارواح ساکنین
در آنها را و در جماعت ایشان با ایشان به عبادت ایشان مشغول بود تا آمد
به کره نار و پوشید لباس ناریان را و لباس مالئکه موکل بر آتش را ،پس آمد
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به کره هوا و از آنجا به کره آب و از آنجا به کره خاک و چون ارواحی که
در عالم خاکند جامدند و خفته و مردهاند به خالف اهل آسمان که همه
زندهاند ،و شعور خاکیان مثل شعور سماواتیان نیست و حد خاکیان با
آسمانیان مثل انسان زنده و مرده است ،چنانکه میبینید که حضرت پیغمبر
صلی اهلل علیه و آله بعد از اینکه در میان ما آمد اکل و شرب کرد چنانکه
ما اکل و شرب میکنیم و نکاح کرد چنانکه ما نکاح میکنیم و سخن
گفت چنانکه ما سخن میگوییم و لباس پوشید چنانکه ما میپوشیم و اینها
مناسب روحانیت او نبود ولی به مناسبت ما راه رفت .نشنیدهای که در شب
معراج پنجاه هزار سال راه رفت به یک طرفه العین و آن مناسبت روحانیت
او بود نه راه رفتن این دنیای او .خالصه ،پس عقل هم به مناسبت اهل زمین
خورد و گشت ،و رفت به طبقه دوم زمین و سوم و همچنین تا طبقه هفتم
زمین نزول کرد ،و سیر هزار هزار عالم را به همین تفصیل کرد و از هر
عالمی و منزلی و مقامی فایدهای تحصیل کرد و خاصیتی دید .پس از آنجا
یعنی طبقه هفتم زمین دومرتبه مأمور شد به اقبال و رو کردن به حی متعال
پس بنای صعود گذارد و عالم به عالم باال میرود تا برسد به مقام اولش که
مقام قرب باشد .و این سیر کردن او از نهایت دوری از منزلی پس از منزلی
سفر اول او است چرا که او به نهایت ضعف رسیده بود و منزل به منزل رو به
قوت میرود و از نهایت بیشعوری رو به شعور ،چنانکه میبینید که طفل
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روز به روز رو به قوت و شعور میرود ،آیا نه این است که از شما در عالم
ذر عهد و میثاق به جمیع شریعت و طریقت و حقیقت گرفتند و عهد گرفتن
با جهل نمیسازد ،پس عالم به همه آنها بودید و حال که به این عالم خاک
آمدید فراموش کردید و محتاج شدید به پیغمبران و امامان و علمای ربانی
که شما را حرکت دهند و از خواب غفلت بیدار کنند و خورده خورده یاد
آورند شما را آن عهدها را و شما را ترقی دهند از مقام نطفهبودن و جمادیت
و از طبقات سبعه ارضین و هرچه شما ترک این مقامات پست را میکنید و
از آنجا دل میبرید و برکنده میشوید و عالیق و قیدها را از خود دور میکنید
سبکتر میشوید و به طبقه باالتر میآیید و شعورتان زیادتر میشوید تا به شعور
اولی و موطن اصلی خود میرسید .همچنین است عقل ،پس در سفر اول باید
باال رود از این زمینهای هفتگانه به آسمانهای هفتگانه که از هر زمینی به
آسمانی که باالی او است برسد تا آسمانی شود و با سماواتیان مصافحه و
معانقه کند و زمین اول یعنی از پایین که زمین هفتم باشد ،این زمین است
که میبینید و بر آن راه میروید که زمین اموات است و اهل آن همه به خواب
غفلت مردهوار افتادهاند ،و آسمان اول ،آسمان حیات و شعور است که همین
فلک قمر باشد چرا که حیات جمیع این خاکیان از این فلک قمر است و
مالئکهای که حمله ارواح و حیات مردمند همه ساکنند در این آسمان و هر
آسمانی بر گرد زمین خودش میگردد ،و باال آسمان است و پایین آن ،زمین
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آن آسمانست ،پس زمین دوم زمین عادت است و در آن شیاطینی ساکنند که
عادات مردم به اغوای آن شیاطین است ،مثال یکی عادت به تأخیر نماز دارد
که نماز را در آخر وقت کند و این شیطانی است در بدن او که او را بر این
داشته .یکی عادت به پرخوردن کرده ،یکی عادت به پرگویی و بیهوده
حرفی ،همین سخنهای پریشان بگوید ای فالن حاکم چه گفته به تهران رفته
شاه به او چه کرده فالن تاجر چقدر پیشکش کرده ،خوب ای مرد ،من و تو
را کجا میبرند ،به ما چه .خالصه ،یکی عادت به سکوت کرده که در
جاهایی که باید بگوید لب از لب بر ندارد مثل دیوار خاموش بنشیند .یکی
عادت به وسواس دارد در غسل ،یک مرتبه را ده مرتبه ،یا صد مرتبه زیر آب
میرود و هنوز میگوید نشد ،یا در وضو نصف روز طول میکشد یک
وضویش ،یا در طهارت یا در طاعات یا در معامالت ،یا آنکه عادت کرده
همیشه با ریشش بازی کند یا با عمامه یا با قبا یا عبا یا عصایش بازی کند
و امثال اینها .و همه عادات بد از شیاطینی است که سکنی در طبقه دوم زمین
دارند و هرکس در آنجا بماند او را اغوا میکنند و مناسب مزاجش امر به یک
عادت بدی او را میکنند و باید آن عادت را ترک کرد و از خود دور کرد و
اگر نمیتوان دور کرد اقال حمایت آن عادت و صاحب آن عادت را نکند که
اذا قیل له اتق اهلل اخذته العزه باالثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد ببینید کار به
کجا رسیده است که حامی شیطان شدهایم و امر به معروف و نهی از منکر
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نمیتوان کرد ،گویا منکر به حدی شایع شده است و عادی خلق شده که
معروف شده است و گویا معروف منکر شده است نمیتوان لب از لب
برداشت چنان شیاطین جن و انس هجوم کنند و حمایت یکدیگر را کنند
که آن بیچاره پشیمان شود که چرا این امر به معروف یا نهی از منکر را
کردم.
خالصه ،اقال بیایید بنا را بر این گذاریم که اقرار داشته باشیم که جمیع
عادتهای بد ،بد است و اگر مبتال هستیم اقال بدمان آید از آن عادات.
نمیگویم که جمیع عادات ،بد است بلکه عادت خوب و به اعمال نیک و
اخالق حسنه عادت دادن نفس ،ممدوح است .دو کلمه میگویم این دو
کلمه را نیکو محافظت کنید و آن این است که اعتقادی شما باشد که آنچه
از پیش خدا به بندگان میرسد همه آنها نعمت است و باید شکر کرد ،و آنچه
از جانب ما باال میرود سر هم گناه است و باید استغفار کنیم که هرگاه این
دو کار را کردیم کار عبودیت و ربوبیت هر دو ساخته میشود .فرمودند ال
واهلل مااراد منکم قسم به خدا که اراده نکرده است خدا از شما هیچ چیز مگر
شکر نعمتها و استغفار از معاصی .و اعظم نعمتهای خدا وجود اولیا است و
شکر این نعمت عظیم ،دوستی ایشان است و اعظم بدیها ،دشمنان اولیایند
و استغفار از این بدی بیزاری از آنها است .شما ببینید هرگاه دوستی داشته
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باشید که حقیقتا دوستی شما را در دل داشته باشد که اگر بشنود یا ببیند که
خاری به پای شما رفته چنان به او اثر کند که گویا خنجری به دل او خورده
و به هیچ قسم بد شما را نمیتواند ببیند یا بشنود ،این چنین دوستی اگر هزار
خالف با شما کند میگویید نفهمید و چشم از همه بدیهای او میپوشید و
هرگاه یک دشمنی داشته باشید که بدانی که این از قلب دشمن تو است هرچه
علی الظاهر خدمتی به شما کند هیچ اعتنا به نیکیهای او نمیکنید و خدا با
کسی مناسبتی ندارد که کسی او را دوست بدارد یا دشمن بدارد .پس از
برای خود اولیائی قرار داده در میان بندگان که هر کسی آنها را دوست بدارد
خدا را دوست داشته و هرکس آنها را دشمن دارد خدا را دشمن داشته ،فرمود
ان اهلل یأمر بالعدل و االحسان یعنی خدا امر میکند به عدل و عدل ،حضرت
رسول است صلی اهلل علیه و آله که قطب و مرکز کل ماسوی اهلل است و از
آن حضرت با اعتدالتر نیافریده و در شأن او است که انک لعلی خلق عظیم
فرمود و کسی که خدا خلقهای او را عظیم بشمارد ،ببینید که میتواند بعد
از این از برای آن حضرت وصفی کند .و معنی احسان ،حضرت امیر است
علیه السالم که مصطلح است در عرب که میگویند اثمر الشجر یعنی ثمر
آورد درخت و علی هم احسن یعنی حسنین را آورد و از صلب آن حضرت
حسن و حسین علیهما السالم به وجود آمدند پس مراد از احسان حضرت
امیر شد که میفرماید حب علی حسنه التضر معها سیئه یعنی دوستی علی
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ثوابی است که هیچ گناهی ضرر به او نمیبخشد و این حدیث اتفاقی میان
شیعه و سنی است .و همچنین در حدیث قدسی است که میفرماید آلیت
علی نفسی انادخل الجنه من احب علیا و ان عصانی و انادخل النار من ابغض
علیا و ان اطاعنی یعنی قسم یاد کردم بر نفس خودم که داخل بهشت کنم هر
کسی را که دوست دارد علی را گرچه معصیت کند مرا و داخل بهشت نکنم
هر کسی را که دشمن دارد علی را گرچه اطاعت کند مرا .بعد در تتمه آیه
میفرماید و ایتاء ذیالقربی یعنی خدا امر میکند شما را به دوستی حضرت
رسول و حضرت امیر و به رفتن در خانه ائمه و رسانیدن دوستی خودتان را
به ایشان و ینهی عن الفحشاء یعنی نهی میکند شما را از دوستی اولی و
المنکر یعنی و دومی و البغی یعنی و سومی یعظکم لعلکم تذکرون پند و
موعظه میکند شما را شاید شما متذکر شوید.
پس رأس جمیع نعمتها اولیاء اهلل شدند و شکر این نعمت عظیم دوستی ایشان
است و رأس جمیع معاصی ،اعداء اهلل شدند و معنی استغفار بیزاری جستن از
آنها است .پس اقال اگر میخواهید حساب خدا را با خود مفروق کنید والیت
اولیاء اهلل بورزید و اگر میخواهید حساب خود را با خدا مفروق کنید بیزاری
از اعداء اهلل بورزید چرا که از اصل شجره معاصی بیزاری جستن و با اصل
شجره خیرات دوستی ورزیدن ،شکر جمیع نعمتها به عمل آمده و استغفار از
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جمیع معاصی حاصل شده چرا که تمام بندگی و کل بندگی دوستی و دشمنی
است .چنانکه از حضرت صادق علیه السالم سوال کردند که آیا دوستی و
دشمنی از ایمان است حضرت فرمودند آیا ایمان چیز دیگر هست غیر از
دوستی و دشمنی ،و باقی اعمال از فروع دوستی و دشمنی است .شما مسواک
میکنید برای خدا کاری نکردید ،دندان خود را پاک کردید وضو میگیری،
یا غسل میکنی این کثافات دست و صورت و چشم و جمیع بدن خود را
پاک کردی ،گند منی و عرق متعفن و چرک بدن خود را پاک میکنی پولش
را از خدا میخواهی؟! و همچنین جمیع شریعت ،اگر مرتکب طاعات
میشوی نفعش عاید خودت میشود و پولش به کیسه خودت میرود و اگر
از مناهی اجتناب میکنی باز ضرری از خود دفع میکنی ،غرض به کیسه
خدا چیزی نمیرود التنفعه طاعه من اطاعه و التضره معصیه من عصاه.
گر جمله کاینات کافر گردند
بر دامن کبریاش ننشیند گرد
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و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان اهلل غنی عن العالمین .وحی شد
به پیغمبری که بگو به فالن عابد از عباد بنیاسرائیل که آیا دوست داشتهای
برای من کسی را و دشمن داشتهای برای من کسی را؟
واهلل اعظم ثوابها برای شما همین است که به این شریعت راه میروید ،فی
الفور ثواب طاعات شما در همین دنیا عاید شما میشود هرگاه طاعت کنید،
و فی الفور عقاب معصیتهای شما به شما در همین دنیا عاید میشود .از شما
میپرسم کدام ثواب از برای شراب نخوردن از همین بهتر و بیشتر که عقلت
به جای خود است و کدام عقاب از این بیشتر که زردادن ،گه خوردن و
دیوانهگری و قی بکنی و در قی خود بغلطی و کارد بر خود یا بر دیگری
بزنی و بسا آنکه در حال مستی با خواهر یا دختر خود زنا بکنی و انواع
فسادها بر یک شراب خوردنی برپا شود .و کدام ثواب از برای زنا نکردن از
همین بهتر که اوالد خود را بشناسید و میراث بفهمید ،چه چیز به چه کس
بدهید و به که ندهید ،و همچنین بیع صحیح میکنید خودتان معتبر میشوید
و اسم نیک از شما باقی میماند که بعد از شما نام نیک شما میان مردم باشد
و هکذا سایر عبادات و طاعات و ترک معاصی .و اما چیزی که ثواب آخرت
بر آن مترتب میشود دوستی اولیاء اهلل و بیزاری از اعداء اهلل است که فرمودند
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بر شما باد به والیت و محبت ما که اگر کسی سنگی را دوست دارد خدا او
را در قیامت با همان سنگ محشور میفرماید ،پس
حشر مریدان علی با علی
حشر مریدان عمر با عمر

و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه یازدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
عرض کردم در ایام گذشته ،که هیچ ناقصی به مرتبه کمال نمیرسد مگر به
چهار سفر و آن چهار سفر را در این آیه شریفه ذکر کردیم و خواستیم سفر
به سفر بیان کنیم و از برای آن مقدماتی ضرور شد و گفتیم که از برای خدا
هفت آسمان است که منازل قرب به خدا است ،و هفت زمین که منزلهای
دوری از خدا است و در هر طبقه زمینی نوعی از شیاطین سکنی دارند که
هرکس در آن مساکن سکنی کند بر او مسلط میشوند و او را اغوا میکنند
و اهل آسمانهای هفتگانه مالئکهاند .و گفتیم آسمان اول خزانه حیات هر
صاحب حیاتی است و در مقابل آن زمین موت است و موت هرکس که
میمیرد از جهت آن شیاطین است که در آن سکنی دارند و مگو که چگونه
شیاطین میرانندهاند و حال آنکه خدا است میراننده و زنده کننده به جهت
آنکه خدا است زندهای که موت از برای او نیست ،پس هرکس نزدیکتر است
به خدا ،فنای او کمتر است و هرکس دورتر است از خدا موت او نزدیکتر
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است ،پس موتی نیست مگر در دوری از خدا و حیاتی نیست مگر در نزدیکی
به خدا ،میفرماید و ان الدار االخره لهی الحیوان یعنی خانه آخرت ،خانه
زندگی است .خوب گفته:
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

خدا میفرماید و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم
یرزقون یعنی مپندار کسانی را که کشته شدند در راه خدا ،چه به قتل ظاهر
یا به قتل نفس خود را به موت اختیاری ،مپندار آنها را مرده بلکه زندهاند در
نزد پروردگار خود روزی میخورند ،رزقهای علوم و معارف را ،واجب
نیست که روزی محض خوردن و آشامیدن باشد و لباسهای فاخر باشد و
غذاهای لذیذ .و خانه دوری از خدا مکان شیاطین است و ارواح خبیثه ،همه
آنجا جمع است ،پس طبقه اول زمین ،زمین موت است و هر کسی قرین
ایشان شود میمیرد بلکه عرض میکنم که همه ناخوشیها که انسان مبتال
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میشود به واسطه دخول یک جور شیطانی است در بدن او که همین که آن
شیطان داخل بدنی شد آن مرض بروز میکند زیرا که هر مرضی یک شیطانی
است .آیا نمیبینی کسی تب میکند تببند به او میدهند آن شیطان از بدن
او فرار میکند و اسم آن کباسه است و کنیت او ام ملدم است .یا کسی
سرش درد میکند دعای سردرد به او میدهند آن شیطان که همان دردسر
باشد از سر او میرود .یا کسی جنی میشود عزائم میخوانند آن شیطان که
همان دیوانگی باشد از سر او رفع میشود .و بر بدن مومن مسلط میشوند
شیاطین جن و انس و مسلط نمیشوند بر دلهای مومنین و بر نفوس مومنین،
چنانکه میبینید که شیاطین انس هم اذیتها میرسانند سنگ میزنند چوب
میزنند کارد و شمشیر میزنند ،زهر میدهند و امثال این اذیتها میرسانند
ولکن به بدن مومنین .چنانکه سحره آل فرعون به فرعون گفتند انما تقضی
هذه الحیوه الدنیا تو کاری که میتوانی بکنی منتهای اذیت به ما این است
که ما را میکشی و زندگی این دنیا را به آخر میرسانی باالتر از این کاری
به ما نمیتوانی بکنی .پس هر شیطانی موکل مرضی است ،یکی کوفت
میآورد ،یکی ماشرا )]3[(،یکی درددل ،یکی اسهال ،یکی زمینگیر
میکند و هکذا انواع مرضها .و هر وقت شیطانی مسلط شد و مرضی غالب
شد عزرائیل قبض روح میکند و آن امراض که شیاطین باشند باعث مردن
میشوند ،مثل سدهای که ممر روح را میگیرد آن وقت خدا بر دست عزرائیل
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و اعوان و تابعان او قبض روح میکند پس حال عیبی وارد نیامد و کسی
شریک خدا نشد در میراندن اهلل یتوفی االنفس حین موتها .پس در طبقه اول
زمین هرکس سکنی کند آن شیاطین قرین او میشوند و غفلت و کسالت و
قساوت قلب و پرخوری بر او میآورند .چنانکه فرمودند المعده رأس کل
داء و الحمیه رأس کل دواء یعنی پرخوردن سر همه دردها است .و فرمودند
التأکلوا کثیرا و تشربوا کثیرا فتناموا کثیرا فیمقتکم اهلل کثیرا یعنی بسیار
مخورید تا آب بسیار بخورید پس خواب بسیار کنید پس غضب بسیار کند
شما را خدا.
و طبقه دوم زمین ،زمین عادات است و در آنجا شیاطینی منزل دارند که
مسلط میکنند بر مردم عادتهای بد را چنانکه در مجلس اول فی الجمله ذکر
شد و این طبقه به مراتب بسیار از طبقه اول بدتر است چرا که در طبقه اول
هنوز عادی ایشان نشده بود و غفلتا کاری که بد بود میکردند پس مبتلی به
مرضی میشدند و هرگاه کسی متذکر میکرد ایشان را دست برمیداشتند و
از خواب غفلت بیدار میشدند و زندگی را از سر میگرفتند و اما اهل طبقه
عادت هرچه به او میگویی ،همان راهی که عادت کرده میرود و دست از
آن عادت برنمیدارد ،هزار مرتبه بگویی شرب خمر بد است خالف شریعت
راه رفتن بد است به گوشش نمیرود.
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خالصه طبقه سوم زمین ،زمین طبایع است که به طبع خود حرکت کند و
شیاطینی که در آنجا سکنی دارند طبیعتهای مردم را بر آنها مسلط میکنند و
اینها چهار نوع شیطانند ،نوعی از آنها شیاطینی هستند که بر کسی که مسلط
شدند کبر از برای او میآورند و فخر و بخالت و امثال اینها ،و آنها صاحبان
طبیعت صفرایند که باال باال بنشینند و حرفهای بزرگ بزرگ بزنند و کارهای
بلند بلند بکنند ،این از کبر مردم است که کاری میکند که اسم بیرون کند،
و نام نیکو از او بماند .میبیند همسایه یا صله رحم یا برادران دینیش گرسنه
میخوابند و در نهایت بدی میگذرانند پروا ندارد اول میرود پل درست
میکند ،مسجد میسازد ،کاروانسرا و آب انبار میسازد که مردم ببینند و
اسمش بماند .هلل و فی اهلل باید شخص عمل کند ،خواه خلق بفهمند و تعریفش
را بکنند یا نکنند .یا همیشه فخریه میخواند من چنین و چنانم ،پدرم چطور
بود ،فالن جا چه کردم شاه برای من عبا و عصا فرستاد ،فالن حاکم به خانه
من آمد .دیگر هرکس به حسب خودش .یا بخیل است آن قدر که بر خودش
روا ندارد تا به غیر برسد بلکه بخالتش به حدی است که نمیتواند ببیند که
کسی دیگر چیزی به کسی بدهد اگر چه به خود او بدهد و کبر و بخل با
همند مالزم یکدیگرند .و شجاعت و کله داشتن و خود را در هر مهلکه
بیپروا انداختن از خصلت صفرا است و شدید الغضب و همتهای بلند و به
جهت شهرت کارها کردن از همین خصلت صفرا است.
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و نوع دوم شیاطینی هستند که بر صاحب مزاج دم مسلط میشوند پس او را
صاحب شهوت میکنند و رفیق دوست و شهوت زنا و تبذیر و اسراف از
خصال او است و صاحب کبر میشود اما با فروتنی به مکر و خدعه و خصلت
نفاق دارند.
و نوع سوم شیاطینی هستند که بر صاحب طبیعت بلغم مسلط میشوند ،پس
آن قدر حلم میکند که اگر ببیند ناسزا به خدا یا پیغمبر یا ائمه میگویند یا
فحش به اولیای ایشان میدهند حلم میکند ،و اگرچه فحش به عیالش بدهند
حلم میکند و بیدردی را پیشه خود کرده ،نفهم و بیهوش و ادراک است
شهوت ملوطی یا زنا دارد شهوت پرخواری و پرخوابی دارد ،همیشه از جنگ
بر کنار است و طالب صلح است اگرچه با نواصب و کفار باشد ،پس به کلی
امر به معروف و نهی از منکر از طبع او میرود.
و نوع چهارم شیاطینی هستند که مسلط میشوند بر صاحب مزاج سودا و او
بسیار صاحب هوش میافتد یا بسیار بیهوش .آنچه را گفت سر حرفش
ایستادگی میکند تا به انجام رساند ،بسیار منزوی و خائف است از خلق.
اگر شکی در امور دنیا یا آخرت کرد این شک از دل او بیرون نمیرود ،پس
او را خواهی یافت که خالف میکند و میگوید من طبیعتم این را برنمیدارد
هرچه میگویی این بد است میگوید من نمیتوانم غیر این بکنم و حمایت
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از شیطان میکند که گویا شیطان از زبان او میگوید و از چشم او میبیند.
چنانکه حضرت امیر علیه السالم میفرماید باض و فرخ فی صدورهم و دب
و درج فی جحورهم فنظر باعینهم و نطق بالسنتهم .اینها را میگویم که
بشناسید مرضهای خود را و از پی عالج آن برآیید .اطبا گفتهاند در ناخوشی
مفاصل ،که اگر درد میکند امید چاقی و بهبودی هست و اال فال به جهت
مأیوسی روح و ناامیدی که همین که روح دید که امید چاقی در آن نیست
دست از عمل خود برمیدارد و اعضا خشک میشود ،و هرگاه امیدوار باشد
قوتی میکند که دفع آن مرض را نماید ،و مرض هم قوتی میکند که به کلی
روح فرار کند درد به هیجان میآید .اینها را که میگویم در دل خود جا
بدهید پس اگر معصیت از تو سر میزند و از آن معصیت دلت به درد میآید
و خود را مالمت میکنی و از خودت بدت میآید امید خیر در تو هست و
اال که هیچ بر تو اثر نمیکند ،و از روی اطمینان خاطر دوستی آن معصیت و
صاحبان آن عمل را داری و بدت میآید از کسانی که نهی از آن عمل
میکنند ،هیچ امید خیر در تو نیست و موعظه بر تو هیچ سود ندارد .خدا
میفرماید به نفس مقدس نبوی با آن تأثیر کالمش که ما انت بمسمع من فی
القبور یعنی نیستی تو که بشنوانی کسانی را که در قبرها مردهاند و میفرماید
لتنذر من کان حیا تا آنکه بترسانی کسانی را که زندهاند و شعرا مرادشان از
تعریف درد و دردمندان همین مطلب است:
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نجات از درد جستن عین بیدردی است میخواهم

کز او هر ساعتم دردی دگر بر روی درد آید

نعوذ باهلل از کسانی که معاصی از آنها سر میزند با سکون قلب ،اگر چنین
شد بدانید که روح االیمان از شما فرار کرده و اگر غفلتا یا اشتباها یا به سبب
فراموشی یا غلبه شهوت و وسوسه نفس از شما معصیتی سر زد و بعد متذکر
شدید و نادم و پشیمان از آن شدید ،بدانید که امید آمرزش و بهبودی از آن
معصیت هست .خدا میفرماید ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان
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تذکروا فاذا هم مبصرون یعنی کسانی که پرهیزگارند هرگاه مس کند ایشان
را طواف کنندهای از شیطان ،متذکر میشوند پس در این وقت ایشان بینا
میشوند .پس مادام که صبح میکنی و شام میکنی و بر خود سخط داری
امید خیر به خود ببر و اال که مرگ از برای تو بهتر است بلکه مرگ از برای
مومن و کافر هر دو خیر است ،اگر غضب بر خود داری مرگ شفای ابدی
است و اال که شقای ابدی است .پس هرچه زودتر بمیرد معصیتش کمتر و
عذابش کمتر و مومن که از زندان خالص میشود ،که الدنیا سجن المومن
و جنه الکافر .آیا نشنیدهای قول حضرت امام حسین علیه السالم را وقتی که
در بالین حضرت علیاکبر آمدند فرمودند یا بنی استرحت من الدنیا و آالمها
ای فرزند راحت شدی از دنیا و المهای دنیا.
خالصه ،و طبقه چهارم زمین ،ارض شهوت است و شیاطین شهوت و ناموس
در آنجا موکلند به اضالل مردم ،و هر یک شیطانی ،موکل شهوتی از شهوات
است ،بعضی موکلند به امر زنا یا لواط یا سواریهای بیجا یا سایر حرکات
بیجا و اعمال ناشایست ،پس این شهوت روی عقل را میپوشاند ،و حب غیر
خدا همه شهوت است .این ناموسها و ناموس پرستیها است که آدم را از حق
باز میدارد ،ناموس هر چیزی است که انسان هم او این است که از آفات او
را حفظ کند ،چه دین چه دنیا ،چه خانه ،چه عیال ،و همچنین جمیع چیزها
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که عالقه به آن دارد ،دیگر میخواهد موافق رضای خدا باشد یا نه .پس چه
بسیار مردم که ناموسشان دین پدر و مادری است گبر است مثال و میداند
که مسلمانی حق است ولکن میگوید چطور دست از این دین که پدران و
اجدادم بر آن بودهاند بردارم .یا دارد با دوستان خدا دشمنی میکند و دشمنان
آنها را ناموس خود قرار داده ،به او میگویی راه حق این است میگوید اگر
فالن آقا قبول کرد من قبول میکنم و اال فال .دلیل از قرآن برایش میآوری
باز همین را میگوید .هزار حدیث برایش میخوانی قبول نمیکند و میگوید
اگر فالن آقا قبول کرد .دلیل عقل که عقلش و عقول مردم همه گواهی دهد
برایش میآوری میگوید اگر آقا قبول کرد من هم قبول میکنم .دلیل از
آسمان و زمین و از نفوس خالیق میآوری میگوید اگر فالن آقا قبول کرد
من قبول میکنم و اال فال .دیگر عالج چنین کسی ،چه بگویم ،اگر نفس
بکشی به ادنی طلبهای ،فریاد و فغان بر میآورند که شیخیها که نباید بد از
آنها سر بزند .چطور شده که بد ،از ما بد است ،و انشاء اهلل ما بد را بد
میدانیم و شمایید که بد را بد نمیدانید و هرچه بدی از خودتان و آقایانتان
سر زند خوب است .شرح عضدی از جمله مسائل اصول که نوشته ،احوال
صحابه پیغمبر صلی اهلل علیه و آله را نوشته و بیان کرده که آیا تفکر و تفحص
از احوال اصحاب جایز است یا خیر و اختالف اقوال را بیان کرده و نوشته
که جایز نیست جویاشدن از احوال اصحاب چرا که باعث سوء ظن به
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اصحاب میشود حتی آنکه نوشته که صحابه همه عادلند .همچنین این طالب
مستغنی االلقاب ،قرار گذاردهاند که اگر هزار خالف شرع از هم ببینند در
حضور مردم تعدیل یکدیگر را بکنند و آقا که جای خود دارد .دیگر فسق
ظاهر در رشوهخواری و عصبیت و حب دنیا و از این قبیل بسیار است،
کسانی که برخورد کردهاند میدانند ،اگر قتل نفس هم فی المثل بکند باز
آقا است و قولش حجت و واجب االطاعه و عادل ،و اگر هزار خالف بکند
عیب ندارد ،آقا هرچه بکند درست میکند ،ما را کار نیست .چرا شما را
کار نیست؟ این حدیث شریف را که حضرت صادق علیه السالم در فرق
میان عوام یهود و عوام ما و بیان احوال علمای سوء فرمودند رجوع کنید
ببینید تکلیفتان هست و اگر با وجود این احوال که از او ببینید و باز از پیش
بدوید مثل عوام یهودید .پس کسانی که ناموسی از برای خود اختیار میکنند
باید مالحظه کنند که این از جانب خدا است یا شیطانی است به این لباس
در آمده که مردم را فریب دهد و با خود به جهنم برد .و همچنین از این قبیل
است کسانی که بد قبیله خود را بر خوب آنها ترجیح میدهند ،این حمیتها
و عصبیتها از آن شیاطین طبقه چهارم است که چنان جلوه میدهند بدیها را
در نظرها که هزار حسن بر آن قرار میدهند و این از باب این است که حب
الشیء یعمی و یصم و در میان مردم مشهور است که عاشق کور است ،پس
حب ریاست به جایی میرسد که میگوید النار و ال العار و کفایت میکند
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در انزجار مومن از حب ریاست فرمایش حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله
ملعون من ترأس ملعون من وجد حب الریاسه فی قلبه ملعون من حدث نفسه
بالریاسه .پا را کاری است و دست را کاری و چشم را کاری و سر را
کاری ،خداوند سرانی خلق فرموده که عالمند به اشیاء ،عاقلند ،فهیمند،
حکیمند ،صاحب شعور و عقلند و بزرگمنشاند ،عاقبت ـ سنجیها میکنند،
ریاست نه کار هر بی سر و پایی است:
کل من یدعی بما لیس فیه
کذبته شواهد االمتحان

گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار
کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر یار
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گیرم تو را سر کردند و رئیس شدی تو امر عیالت را نمیتوانی رواج بدهی،
امر قلمدانت را منقح نکردی ،آن قلمهای بد قطعت ،آن دوات بد لیقه
بیمرکب پرلجن و خاشاکت ،آن از قلمدان سیاه شکسته بستهات ،دماغ خود
را پاک نمیکنی ،آن عمامه ژولیدهات این ریشت که مثل پلو ملون همه رنگ
است ،آن از همتهای پست خسیست .مثل آن مرکب فروش که به او گفتند
که تو اگر پادشاه بشوی چه میکنی گفت اول که قدغن میکنم کسی دیگر
مرکب نفروشد ،هرکس مرکب میخواهد بیاید از خودم بخرد ،دوم اینکه
سی تومن مواجب بر خود قرار میدهم .چطور میتوانند این جوره نفوس
ریاست کنند ،تدبیر منزل و خانه خود را نمیتوانند ،دو زن در خانه دارند و
محله از دستشان بالامان است ،و با این ضعف نفس ادعای سرداری و سلطنت
میکنند ،کوچک ،خیال بزرگی نباید بکند .شیطان گولتان نکند که این
حرفها را زدند که کسی طمع ریاست نکند و خودشان رئیس باشند ،خیر،
بسم اهلل ،نبوت میتوانی؟ بکن ،امامت میتوانی؟ بکن ،ریاست نه کار هر
کسی است ،خدا میفرماید انا عرضنا االمانه علی السموات و االرض و الجبال
فابین انیحملنها و اشفقن منها .و میفرماید اهلل اعلم حیث یجعل رسالته
بگذارید سری را بر اهلش و ما و شما همان دم که هستیم باشیم و این نهی
را کردهاند تا از دمی خودت باز نمانی.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه دوازدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
در تفسیر این آیه شریفه بودیم و کالم در معرفت اراضی سبعه و آسمانهای
هفتگانه بود .و در هفته گذشته بعضی را گفتیم و عرض کردیم که سبب
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موت خالیق ،در طبقه اول زمین است که هر کسی در دنیا میمیرد به سبب
تسلط شیاطینی از شیاطین طبقه اول زمین است ،چنانکه حیات هر کسی که
در دنیا زنده است در آسمان اول است ،و مالئکه آسمان اولند که موکل بر
حیات هر صاحب حیاتی هستند.
و عرض کردم که طبقه دوم زمین ،زمین عادات است و در آنجا شیاطینی
سکنی دارند که طبیعت ایشان طبیعت عادت است هر عادت بدی که در هر
کسی یافت میشود به سبب غلبه آن شیطان خاصی است که موکل بر آن
عادت است ،یکی عادت بدخلقی یا بدسلوکی با کسانی که با آنها سلوک
خوش باید بکند ،دارد و امثال اینها ،پس هرگاه شیطانی در کسی منزل کرد
آن عادت بد بر او قرار میگیرد ،و در آسمان دوم مالئکهای هستند که
صاحب عادت نیکند ،پس هر عادت بدی را که ترک کنی آن شیطان خاص
به آن عادت را میکشی و ملکی که در مقابل او صاحب آن عادت نیک است
میآید و در دل تو منزل میگیرد پس خورده خورده کار به جایی میرسد که
فوج فوج شیاطین را میکشی و فوج فوج مالئکه میآیند و در قلب تو مأوی
میگیرند ،پس صاحب فکرهای نیک میشوی و تو را به عادات نیک میدارند
و یار و مددکار تو میشوند.
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و طبقه سوم ،زمین طبیعت است و شیاطین این طبقه صاحبان طبیعتهای بدند
و چهار جورهاند و در هر کسی یک نوع از آن شیاطین هستند چنانکه در
مجلس پیش فی الجمله بیان کردیم ،پس آنها اغواء میکنند کسانی را که اهل
طبقه سوم زمینند و هر نوعی از آنها بر نوعی از بنیآدم مسلط میشوند و هر
کسی را وامیدارند به طبعی خاص ،یکی تابع شیطانی میشود که موکل بر
تکبر است ،یکی تابع شیطانی میشود که حامل بخل است ،یکی را امر به
حرص ،یکی را به ریا و سمعه ،یکی را به خودسری امر میکند که تابع
بزرگ نمیشود و سخن کسی را گوش نمیدهد چه جای آنکه عمل کند ،و
هکذا و آسمان سوم جای مالئکهای است که صاحبان طبیعت نیکند ،و همین
که آن شیطان خاص بر تکبر را مثال کشتی آن ملکی که موکل بر خضوع
است در جای آن مینشیند و در ملک بدن تو فرمانفرما میشود .و همچنین
شیطان خودسری را از خود دور کردی ،ملکی در تو میآید که تو را امر به
متابعت موالیت میکند ،خواه موافق طبعت باشد یا مخالف.
و زمین چهارم را شیاطین صاحب شهوت و ناموس منزل دارند و هرگاه تابع
آنها شوی تو را به هواها و هوسهای نفسانی و اموری که از برای غیر خدا
است ،امر میکنند و هرگاه مخالفت آنها کردی مالئکه آسمان چهارم بر
قلب تو نازل میشوند و تو را امر به مواالت اولیاء اهلل و برائت از اعداء اهلل
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میکنند و امر به متابعت پیغمبر و ائمه میکنند اگر آنها بر قلب کسی نازل
شدند خطور نمیکند در قلب آن کس مگر ذکر خدا و خیال طاعات ،دائم
در خیال نیکی است ،و بر عکس آنها شیاطین زمین چهارم نمیآورند مگر
خیال جاه و منصب و زن و فرزند ،دائم در دل به خیال آنها است.
و زمین پنجم شیاطینی هستند که حامل غضب و درشتی و خشونت و بیزاری
از مردم و اذیت خلقند .شیاطین اصناف بسیارند ،نه هر شیطانی همه کار
میتواند بکند ،بلکه هر شیطانی خاصیتی دارد چنانکه از برای نعناع خاصیتی
است و از برای فلفل خاصیتی و از برای کافور خاصیتی .همچنین شیطانی
است که بسیار موذی است و شیطانی هست که بسیار احمق است و شیطانی
هست که پستفطرت است و دنیطبع و همیشه بر یک قرار ،هیچ تغییری
در احوالش نیست ،این است که گاهی بیادبی میکنم که چرا بعضی از شما
مثل نعناع هستید که ده سال قبل از این نعناع بودید و هنوز هم نعناعید و بعد
از این هم نعناع خواهید بود ،میبینم که جماعتی چنینند و هیچ ترقی از برای
آنها نیست ،این خصلت خصلت شیطان است که ترقی در آنها نیست و همیشه
بر یک حالند حتی کسبه .یک جور کاسبی است که ده سال پیش بددوز یا
آهنگر بدی بوده و هنوز هم بد سلیقه است و بر همان بدی صنعتش باقی مانده
و هیچ ترقی نکرده ،اینها کسانی هستند که جمادیت و نباتیت ایشان غالب
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است .و عدد شیاطین بیشمار است ،بعضی هستند که دشمن خدایند و دائما
در دل آن کس وسوسه میکند به عداوت خدا ،و بعضی دشمن انبیایند آن هم
باز تفاوت دارند ،بعضی امر به دشمنی حضرت آدم میکند و بعضی امر به
دشمنی حضرت نوح ،و بعضی امر به دشمنی حضرت ابراهیم ،و بعضی به
دشمنی حضرت موسی ،و بعضی به دشمنی حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و
آله امر میکند ،یا یکی دیگر از پیغمبران .و جورهای از شیاطین دشمن
اوصیایند ،بعضی امر به دشمنی اوصیای موسی ،یا اوصیای ابراهیم ،یا
اوصیای نوح یا اوصیای حضرت پیغمبر میکند ،آنها هم باز بعضی بخصوصه
امر به عداوت حضرت امیر میکنند و بعضی امر به عداوت حضرت امام
حسن و بعضی امر به عداوت حضرت امام حسین علیه السالم میکنند ،و
هکذا باقی ائمه هر یکی ،یک شیطانی هست که بخصوصه دشمن او است و
بر کسی که مسلط شود امر به عداوت همان امام میکند .و بعضی هستند
که دشمن اولیایند و خصوصیت دارد دشمنی آنها به نقبا مثال یا نجبای شیعه،
آنها هم باز به عدد هر شیعه دشمنی هست از شیاطین خاص به آن و بر کسی
که مسلط شد امر به دشمنی او میکند بخصوصه ،یا آنکه دشمن ضعفای
شیعهاند ،یا دشمن نماز به تنهایی است یا روزه به تنها ،یا حج یا امر میکند
بخصوصه که نماز را در آخر وقت کن ،به یکی امر میکند بخصوصه که
زکوه میدهی ،چیزی بده که به کار خودت نیاید .یکی دشمن جود است
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یکی دشمن خوشخلقی است یکی دشمن صله رحم است ،یکی دشمن
معرفت اخوان و ادای حقوق ایشان است .خالصه ،سکنه زمین پنجم این
جورهاند تا چند نفر در کسی منزل کنند ،یکی صد جوره شیطان دارد ،از هر
جورهای هزار تا یا ده تا؛ یا یکی را چنان بر او مسلط شدند که از چشم آنچه
برآید از معاصی ،همه را دارد ،از گوش او و از زبان او و سایر اعضای او هر
عضوی هر معصیتی که ممکن باشد از آن عضو حاصل شود از او بروز میکند
و ظاهر و باطن او منبر شیاطین شده است چنانکه حضرت امیر میفرماید
باض و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی جحورهم فنظر باعینهم و نطق
بالسنتهم یعنی بیضه گذارده است شیطان و جوجه کرده است در سینههای
آنها و به حرکت در آمده است و داخل شده است در سوراخهای ایشان پس
نظر کرده به چشمهای ایشان و نطق کرده به زبانهای ایشان .پس شیاطین
چنان او را احاطه کردهاند که همه او ظلمت شده است که هیچ خیر و نور
در او نیست و یک ملک در تمامی ملک بدن او جا نمانده و همه فرار کردهاند
در زیر عرش الهی به عبادت مشغولند ،و آن شیاطین در او سرایت میکنند و
او را به هیجان در میآورند که تا زنده است به قول عوام آتش از دهانش
میبارد و همین که مرد آتش از گورش .و هزار شیطان در یک جا به قدر سر
مویی منزل میکنند و هیچ کدام جای دیگری را نمیگیرند مثل اطاقی که
یک چراغ در او میآوری و جمیع نورهای آن چراغ هم در آن اطاق پر میشود
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باز چراغی دیگر میآوری و همچنین در یک اطاق صد چراغ میآوری و
جای همه آن چراغها و انوار آنها میشود و هیچ یک مانع باقی چراغها نیستند.
همچنینند شیاطین گاه باشد که در هر سر مویی که در بدن او است هزار
شیطان منزل دارد ،موضع هر عملی که آمد آن شیطان خاص بر میخیزد به
عداوت ،یا عدو نماز است در وقت نماز بر میخیزد و نمیگذارد نماز کند
یا عدو روزه است یا عدو فضیلت گفتن یا شنیدن است ،غرض ،موضع هر
عملی شیطان خاصی است که باز میدارد او را از آن عمل .پس بدن او طویله
شیاطین میشود جمعی میآیند جمعی میروند آن یکی لگد میزند و آن یکی
دندان میگیرد و آن یکی کاری دیگر .خالصه کار را به جایی میرسانند که
بر مشاعر باطنی او مستولی میشوند خیالی ندارد به جز عداوت اولیا و حسد
بر آنها و کینهورزی و بیزاری از حق و اینها بسیار تندمزاج و تیزخویند هر
وقت به خشم در میآید شکلش تغییر میکند و به صورت و شکل آن شیطان
میشود ،در امم سابقه بر همان صورت باقی میماندند و به کلی آن صورت
مسخ میشد و به صورت سگ که طبیعت شیطان تندخو است یا قرده که
طبیعت شیطان لواط کننده یا مادیان که طبیعت شیاطینی است که شهوت
ملوطیت دارد یا به شکل عقرب که صورت شیطان نمام است ظاهر
میشدند.
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و اما در این امت به برکت حضرت پیغمبر و آل اطهار او و احترام آن حضرت
صلی اهلل علیه و آله به کلی صورت برنمیگردد که از شکل انسانی بیرون
رود ،نهایت قدری در همان حال ،اعوجاج و کجی به هم میرساند و بعد
برمیگردد به صورت انسانی و بر همان صورت کج باقی نمیماند که مسخ
شود .شرح این امور زیادش خوب نیست و اال بیشتر عرض میکردم و اینها
حرارت غریبی دارند به جهت آنکه زمین آنها ملتهب است ،در بدن هرکس
آمدند او را به حرارت و هیجان در میآورند به طوری که مثال سر شب تا
صبح خوابش قطع میشود ،از فکر خورد و خواب میرود و به خیال فرو
میرود که چطور فالن ولی خدا را ذلیل کنم و با او به چه حیله در افتم ،چه
نحو استشهاد بنویسم و نزد حکام و سالطین فرستم که او را متهم سازم و به
آتش حسد خود همیشه میسوزد و هیچ کس مثل حسود اذیت نمیکشد.
گفت:
توانم آنکه نیازارم اندرون کسی
حسود را چه کنم کو ز خود به رنج در است
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و اما مالئکه آسمان پنجم ،آنها مالئکه غضب بر اعدائند و با کسی که یار
شدند و از طبقه پنجم زمین نفرت کرد و به سوی آنها صعود کرد او را نصرت
میکنند از یمین و یسار و پیش رو و پشت سر و باالی سر و زیر پا ،از همه
جهت او را یاری میکنند و با حربهها میآیند و حمایت او را میکنند و او
را جری بر محاربه با اعداء میکنند ،و حرارت غریزی او را به هیجان
میآورند چرا که آنها از فلک پنجمند و حرارت این آتش یک رسد از هفتاد
رسد فلک اول است ،و حرارت فلک اول یک رسد از هفتاد رسد فلک دوم
و همچنین ،پس ببین حرارت فلک پنجم چگونه است و عدد آن مالئکه به
عدد این شیاطین زمین پنجمند و هر یکی به همان تفصیل که در شیاطین
طبقه پنجم عرض شد موکل به عملی خاص و خلقی حسن و اعتقادی صحیح
میباشند .یکی امر به دوستی خدا بخصوصه یا هر یک از انبیا یا هر یک از
اوصیا یا هر یک از اولیا میکنند و امداد میکنند و خیالهای نیک و خطرات
خوب بر قلب او میدمند و قلب او منبر آن همه مالئکه میشود و ظاهر و
باطن او را احاطه میکنند و او را بشارتها در خواب و بیداری میدهند.
خالصه غرض من آنست که منظورتان این نباشد که جای تنگ زور به هم
بیاورید و یکدیگر را صدمه بزنید و من هم چنه مفت بزنم و هیچ متذکر
نشوید ،بلکه دل بدهید و بفهمید ،و متذکر بشوید ،و سعی کنید که از این
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طبقات زمین که هر یک ،یک طبقه از جهنم است خود را خالص کنید و به
درجات آسمان که هر یک ،یک بهشت است برسید ،در کل روی زمین
منحصر است به شما و امثال شما ،شما هم اگر متذکر نشوید و عمل نکنید
به کلی قطع فیوضات از عالم میشود و نمانده کسی که موافق رضای خدا
حرکت کند غیر شما .میخواهید بدانید ،در کل روی زمین هفت اقلیم است
چهار اقلیم همه بت پرستند که بتهای بزرگ میسازند و بر اراده مینشانند و
به هر جا بخواهند میکشند و نذرها از برای بتها میکنند حتی آنکه نذر
میکنند که خود را در راه بت نثار کنند و میروند و به انواع زینتها و زیورها
خود را آرایش میکنند ،یا اوالد خود را و در زیر اراده به خاک میافتند و
اراده به آن سنگینی را بر روی آنها میکشند و هالک میشوند .پس چنین
کسان که عبادت خدا نمیکنند و کافر به خدای عزوجلاند ،و دو اقلیم هم
نصاری و فرنگی و ارمنیاند ،آنها هم معلوم است که هیچ به فکر این حرفها
نیستند ،و دینی نمیخواهند و یک اقلیم هم قریب به هفتاد رسد آنها یهودند
و باقی هم که مسلمند هشت یا نه قسمت آنها سنی است ،آنها هم همه تابع
شیاطینند و جمیع آنها دشمنان شمایند و کل این شیاطین جن و انس که اهل
عداوتند بیدارند و همیشه شب و روز در خیال اذیت و آزار شمایند و شما به
خواب.
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و میآییم سر یک قسمت شیعه ،این یک قسمت شیعه هم هفت یا هشت
قسمت آنها ایالت و عشایر و بادیهنشیناند که هیچ کار دست خدا یا پیغمبر
ندارند مگر هر وقت میخواهند قسم دروغ بخورند میگویند به خدا یا به
پیغمبر یا سر علی که روغن ما داخل ندارد یا مال تو را من نبردم و یا آنکه
کسی از آنها بپرسد که تو چه مذهب داری میگوید من شیعهام .ماند دو
قسمت که اهل دهات و شهر باشند که خانه و منزلی دارند و با هم مجتمعند
آنها هم چه بسیاری که فالح و عمله و اکره و مکاری و به سایر مشاغل
گرفتارند ،و کجا به فکر تحصیل دین و آداب و معارفند .ماند اهل شهر ،آنها
هم چه بسیار که اگر بگویم باعث مأیوسی است که به کسب و تجارت و
به فکر دنیا و گذران امر خود و عیال خودند و هیچ در خیال طریقه و آداب
و مسائل دین نیستند .مثل آنکه گفت سی سال است که زن دارم و صاحب
ده پانزده بچه شده و احتیاجم به آب نشده و تعجب دارم از این مردم که چرا
احتیاج به آب دارند ،و اسم غسل را هم نمیدانست چه جای آنکه طریقه
غسل و مسائل وضو و غسل و عبادات و معامالتش باشد .واهلل تعجب میکنم
من خود را فقیه میدانم و در فقه تصنیف و تألیف دارم و دو روز یا یک روز
نمیشود که در مسألهای از مسائل فقهی محتاج به رجوع نشوم و مردم سال
به دراز میگذرد و یک مسأله ضرورشان نمیشود که بپرسند ،پس اینها هم
به فکر دین و آداب و عقاید و مسائل دین نیستند .خیالی دیگر ندارند به جز
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خوردن و پوشیدن و خوابیدن و جماع و مال و اوالد و خانه و امثال اینها که
گویا خدا این عالم را خلق فرموده ،غرضش از خلقت عالم همین بوده که
مردم دو روز بیایند توی دنیا و مثل نباتات و یا حیوانات عیشی و نوشی بکنند
تا بمیرند .فکر کنید ببینید همینطور هست یا نه بلکه بدتر و باالتر که
نمیتوان شرح کرد.
ماندند آنهایی که به فکر دینند ،چه بسیاری از آنها که صوفیند یا بابیند که
آنها هم مخرب اسالمند و باقی دیگر هم بعضی در صدد دین و آئین هستند
و بعضی به همین که اسمش آخوند مال شمسعلی شد و به این دست آویز راه
مداخلی برای خود پیدا کرد ،قناعت میکند ذلک مبلغهم من العلم که عقدی
یا طالقی یا قصهخوانی یا پیشنمازی یا باالتر یا پستتر که نه دنیا دارند نه
آخرت به این طور به سر میکنند تا میمیرند .و آنها که در صدد دین و آئین
هستند و همت بر تحصیل علوم گماردهاند آنها نه رسدشان دشمن اولیای
خدایند و دائم در خیالند که دکان در مقابل باز کنند و ته ترازویی زمین زنند،
و عوام کاالنعام و طالب طالب وظائف و اوقاف را بر گرد خود جمع کنند،
و دائم حرف دنیا و صحرا و باغ و آسیاب و حمام و گاهی مرافعه و گاهی
موعظه آن هم همهاش غیبت و تهمت و افترا و شبهات بر دل عوام داخل
کردن و انکار فضائل و هکذا ،علیهم ما علیهم.
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پس اگر ما هم حفظ دین نکنیم و این موعظهها و درسها را نگوییم و شما
هم نشنوید ببینید در عالم جایی هست که ذکر خدا شود؟ اگر مسجدهاشان
معمور است به سبب این است که آقا رو برگرداند و دستش را ببوسند تا در
مرافعه منظورشان بدارد و اگر بدنهاشان مجتمع است دلهاشان متفرق است
و یلعن بعضهم بعضا .بسا آنکه در صف جماعت میایستند و در دل هزار لعن
به او میکنند و در غیاب هزار غیبت و مذمت او را مینمایند .پس جمع
نشدهاند بر محبت و والیت مگر شما و امثال شما که محل عنایت خدا
میتوانید باشید و باعث نزول فیوضات و برکات و امداد آسمانی شمایید و
دفع بالیا از خود و دیگران هم به برکت شما میشود .پس صبح کنید با ذکر
خدا ،و شام کنید و بدتان آید از اعمال ناشایست اگرچه از خودتان سر بزند
و اگر هم شیاطین در شما باشند و وسوسه کنند و شما را به معصیتی اندازند
خود را مالمت کنید و تائب و نادم از اعمال زشت خود باشید و دائم یا در
شکر باشید یا در استغفار ،و عرض کردم قول اطبا را در باب درد مفاصل
که هرگاه درد میکند امید بهبودی هست واال فال .حاال شما هم مادام که
از اعمال خود مشمئزید و از خود بیزارید عالمت این است که روح االیمان
در تن شما هست و هرگاه خورسندید از کردارهای خود به طوری که هرگاه
شیطان در دلتان دمید شیطنتی یادتان آمد ،بسیار از خود راضی هستید بلکه
شکر خدا میکنی که تدبیری یادم آمد که اذیت اولیا را به این حیله خوب
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میتوانم بکنم یا به جهت تأخیر نماز یا ترک نماز راهی دستم آمد که اگر به
من بگویند چرا نماز نمیکنی یا به تأخیر میاندازی بگویم به این جهت و یا
آنکه مال مردکه را خوردی و یک بهانه دستت آمد که اگر به مرافعه ببرد تو
را جواب داری و هکذا .اگر این خصال در شما یافت شد و خشنود و فارغ
البالید و همچنین وجدی و نشاطی پیش خود دارید که به اصطالح امروز
چراغ به اسم شما میگردد ،بروید مأیوس از ایمان خود باشید چرا که شیطان
به کلی در شما خانه کرده و شما را هیکل خود قرار داده و این وجد و نشاط
را هم شیطان دارد میکند و روح االیمانی در تو نیست و از تو مأیوس شده.
پس شماها چنین مباشید و از معاصی خود بدتان آید به طوری که خواب و
خوراک از سرتان برود که چرا من چنینم و این چه شیاطینی است که بر من
تسلط یافته و آخر مرا هالک خواهند کرد و تا فرصت هست فکری به حال
خود بردارم ،چرا که شمایید که در عالم میتوانید متذکر شد .میپرسم از
شما که آنها که در زمان پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و ائمه بودند میدانید که
تازه اسالم بودند و هزار یکی این معرفت و صالح و تقوای شما را نداشتند و
با این ،آنها را اولیای خدا میخواندند و امر به محبت آنها و اخوت با آنها
میفرمودند و وعده بهشت و نوید درجات عالیه بهشت به آنها میدادند .پیش
چشمتان است امروز یک گبری مسلمان میشود و به حمامی میرود و
ختنهاش میکنند اسمش میشود مسلمان ولکن تا بیست سال سی سال هنوز
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معاشرت با خویشان و آشنایان گبر خود دارد و با این او را مسلم میخوانند
که انشاء اهلل دیگر اوالد این و اوالد اوالد این خوب میشوند .آن روز هم
در بدو اسالم از هر قبیلهای و والیتی یک نفر دو نفری میآمدند اسالم
میآوردند و میرفتند در میان همان قوم و قبیله خود ،همه یهودی و نصاری
و کافر و بتپرست بودند و آن یک مسلمان را نویدهای اخروی میدادند و
تعریفها درباره او میکردند و شما که مسلم ابا و اما هستید و نشو و نما در
اسالم کردید و از زمان هجرت الی االن روز به روز اسالم نضجش زیادتر و
حرارت کلمات اسالم شما را گرم کرده و بر فطرت اسالم بودید ،خودتان
و اقوام و آشنایان شما همه مسلم بودند و هستند ،آنها کجا و شما کجا و
آنها .امر به اخوت ،و این حقوق اخوان که به نظر شما عظیم مینماید از
برای آنها فرمایش فرمودند پس حقوق شما بسیار عظیم است اگر بنا بود که
درباره شما هم از این قبیل سفارشات و حرمتها و حقها بفرمایند میدیدید
چه میفرمایند این خیال را از سر خود بیرون کنید و مپندارید که اگر به چشم
عداوت به یکی از برادران خود نگاه کنید ایمانی برای شما باقی میماند،
نمیماند .اگرچه به ضعیف آنها بلکه به گربهای از خانه آنها عداوت کنی از
باب اینکه از خانه او است.
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نمیدانید چرا مددهای آسمان و زمین منقطع شده که به هرجا که میزنید در
نمیگیرد و میروید کاری کنید که بهتر شود بدتر میشود ،اینها میدانید
سبب چیست؟
ببینید میروند از کوهپایه مثال پسر فالن پیرهزال را به زور میآورند سربازش
میکنند و تنبان سفیدی پایش میکنند این میشود سرباز شاه ،کسی نگاه
کج به او بکند حاکم بلکه شاه انتقام میکشند که تو چرا به سرباز شاه چنین
گفتی یا چنین کردی .و حال چطور میشود که موالی ما غیرتشان از آنها
کمتر باشد حاشا که غیرت ایشان از حکام و سالطین کمتر باشد با اینکه
سرباز را به جبر و زور میآورند و تو ،به شوق و ذوق و اختیار خود آمدهای.
و گمان بد به خدا و رسول و ائمه و موالی خود نبری که این اذیتها که اعدا
به ما میکنند و با این همه ،در شهرها راه میروند و کسی از ایشان انتقام
نمیکشد ،تو کم فرصتی ،امروز نشد فردا .واهلل چنان غیرتی بکنند که دلهاتان
خنک شود خدا میفرماید و الیغرنک تقلب الذین کفروا فی البالد متاع قلیل
ثم مأویهم جهنم و بئس المهاد یعنی مغرور نکند آمد و شد آنانی که کافر
شدهاند در شهرها ،زندگی کمی است پس جایگاه ایشان جهنم است و بد
جایگاهی است جهنم.
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پس شما با هم برادر باشید و اخوت کنید ،میخواهید مقدارش را بدانید شما
اگر امام را در برادر خود میبینی امامی داری و اال چنانکه پیش شرح دادم
در هیچ جای عالم ذکری از امام نیست .پس اگر در برادر خود امامت را
نبینی به خسارت میافتی چرا که بیامام و بیمعرفت امام خواهی مرد و من
مات و لمیعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه .میخواهم بدانم معرفت امام
در زمان غیبت به جز از معرفت شیعه از چه چیز حاصل میشود؟ فرمود امام
عصر عجل اهلل فرجه وجه االنتفاع بی فی غیبتی کانتفاع الناس بالشمس اذا
جللها السحاب .و نه این است که اگر آفتاب امامت در زیر ابر پنهانست نور
او در عالم آشکار است؟ و نور امام شیعه امام و شعاع امام است .و عرض
کردم که در زمان حضرت پیغمبر معجزه بود ،شمشیر بود آن تأثیر کالم
ایشان و آن اعمال و اخالق ایشان و آن ظلم و جوری که به ایشان شد ،و هر
کسی به یک سببی آمدند ایمان آوردند و در شما هیچ یک از اینها که نیست
عالوه این همه بال و محنت و مصیبت و این همه فتنهها که برپا است و داعیان
به سوی باطل به لباس اهل حق در آمده و شما را میخوانند به سوی خود ،با
این شدت فقر و فاقه ،همه را بر خود هموار کردید و عالوه ،اذیت و آزار
آنها را میکشید و صبر میکنید ،اگر بنا بود که در شأن شما فضائل بفرمایند
میدیدید و میشنیدید چیزها که چشمتان روشن میشد و به نسبت به آنها
که جدید االسالم بودهاند ببینید پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و ائمه چه نوع
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التفاتها میفرمودند و فضائل درباره ایشان میفرمودند و چه تأکیدهای شدید
درباره محبت اخوت و ادای حقوق یکدیگر و بیان بلندی مقام و منزلت آنها
در نزد خدا میفرمودند و آنها کجا و شما کجا ٭ تفاوت از زمین تا آسمان
است ٭ از خود مأیوس مباشید بهواسطه تقصیرها که میکنید ،به یکدیگر
بدمظنه نشوید ،همین قسم خواستند .کسی از شما را معصوم خدا خلق نکرده
و توقع عصمتی هم از شما ندارد و بنا نیست همه قطب باشید یا نقیب یا
نجیب .خالصه مطلب آن است که شمایید ذکر امام به هر طور با هم سلوک
کنید چنان است که با علی علیه السالم سلوک کردید .امروز گفتم در ایام
گذشته گفتهام در قیامت هم خواهم گفت هرچه با هم کنید با ائمه علیهم
السالم کردهاید پس سعی کنید در صفای با یکدیگر چنان باشید که محرم
یکدیگر باشید نه به زن یکدیگر ،بلکه امین در مال و راز دل و در غیاب
یکدیگر با حضور تفاوتی نکند ،همه اعضای یک بدن و یک روح باشید و
همه معین و غمخوار یکدیگر باشید و هر یکی هر کار از او ساخته میشود
منظورش خودش نباشد بلکه اگر خاری به پایی رود همه اعضا به هیجان آیند
چشم از بینایی مضایقه نکند ،سر از خمشدن ،دست از برداشتن پا ،دست
دیگر از به کار بردن سوزن ،پای دیگر از متحملشدن سنگینی آن پای
خاردار ،تمام بدن از انحنا و مایل شدن بهسوی آن پا مضایقه نکند تا خار در
آید .اگر اینطور شدید امید هست که نزول فیض و برکات زمین و آسمان
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بر شما بشود و دفع جمیع بالیا و مصائب شود که همه اوضاع موافق دلخواه
شما شود به شرط آنکه از برای شما دلی باشد و از اهل دل باشید یا اقال
دوست دارید صاحبدالن را.
و اما هرگاه مثل سگهای درنده دست و پای یکدیگر را بجوید بر سر این
جیفه گندیده دنیا ،و آن تا گردنش سر فرو برده و آن به دو دست و دندان
چسبیده ،آن در بند ربودن از او و در قید غلبه بر او وق وقی و فریادی که
انسان و مالئکه از شما فرار کنند ،و آن وقت شیاطین از شماها بهره برند و
در سر هر مویی هزار شیطان راه یابد و مددها و فیضهای الهی منقطع شود.
پس انشاء اهلل دلهای مردهتان را زنده کنید ،خیلی دلها مریض شده به سبب
نشنیدن فضائل ،و شقاق و نفاق در میانه پیدا شده انشاء اهلل دلهاتان را با هم
رحیم و مهربان کنید تا خدا و رسول و ائمه و اولیای ایشان بر شما رووف و
مهربان شوند ،از پدر و مادر مهربانتر .حضرت امیر علیه السالم به رمیله
فرمودند ای رمیله هرگاه یکی از شما مریض شوید من مریض میشوم و
فرمودند ان لنا مع کل ولی اذنا واعیه و لسانا ناطقا یعنی از برای ما است با
هر دوستی ،گوش شنوایی و زبان گویایی و در قدسی فرمود من آذی لی ولیا
فقد بارزنی بالمحاربه یعنی کسی که اذیت کند دوست مرا در حقیقت با من
در میدان جنگ به محاربه ایستاده .و در قرآن میفرماید ان الذین یوذون
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المومنین و المومنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا و
میفرماید ان الذین یوذون اهلل و رسوله لعنهم اهلل فی الدنیا و االخره و لهم
عذاب الیم.
پس بایست انشاء اهلل همهتان ،سعیتان در اخوت و برادری و حفظ هم باشد.
اگر اینطور شد روح االیمان در ما قرار میگیرد و اال الیق اسم شیعه نیستیم.
کسی که توی راه هست هر قدمی که برمیدارد و میگذارد به منزل نزدیکتر
میشود و زحمتش هدر نمیرود پس اگر در تشیع ثابت باشیم یک اراده خیر،
یک نماز بلکه یک ذکر سبحان اهلل نمیکنیم مگر آنکه نفعش عایدمان
میشود ،پس لذت عبادت و معرفت را میچشیم پس حریصتر بر طاعت
میشویم .اینکه مردم کسل شدند از عبادت و چنان میفهمند که هیچ عبادت
و دعاهای آنها را اثری نیست و به سبب این بیشوق شدهاند به سبب بیلذتی
از عبادت است و مثل سگی که صاحب خود را گم کرده به هر سمت
میدویم و به هرکس رو میآوریم سنگ به ما میزنند و صاحبمان در راه
چاوشی میخواند و شمعها و مشعلها افروخته و در روز جارچیان به بازار
کرده که از پی من بیایید که در امان باشید و نمیرویم و خودسری میکنیم،
اقال مثل سربازها که سرهنگ و یوزباشی و یاور یاوری میکنند ،شما هم
امام امام بکنید و خود را بیصاحب ندانید.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه سیزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
عرض کردم که طبقه پنجم ،زمین غضب است و در آن شیاطینی سکنی دارند
که دشمن با حق و اهل حقند و هر کسی که اینها ساکن شدند در دل او ،آن
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کس دشمن خدا و رسول یا ائمه یا اولیا یا اولیای اولیای ایشان یا یکی از
پیغمبران و اوصیای ایشان میشود ،یا دشمن طاعات و عبادات و حکمت و
معارف یا علوم حقه و اخالق حسنه میشود ،یا صاحبان اینها را که حکمای
الهی و علمای ربانی و عباد و زهاد و صاحبان اخالق حسنه باشند دشمن
میدارد .و گفتم که در مقابل زمین پنجم ،آسمان پنجم است که ساکنان آن
دشمنند با دشمنان خدا و رسول و ائمه و با دشمنان اولیای ائمه ،و دوستند با
حق و کلمات حق و اهل حق ،و با کسی که دوستی کردند ،او را میدارند
به اعمال خیر و عداوت با اهل شر.
و اما زمین ششم ،زمین الحاد است یعنی میل از حق به باطل و سکنه او
شیاطین ملحدینند و از خواص ایشان است که هر کالم حقی را که بر ایشان
عرضه داری سعی میکند که تحریف از آن معنی کند و بر غیر معنی حق
معنی کند به سبب شیطنت و الحادی که در او هست .و همچنین حدیث و
آیاتی که بیاوری بر اثبات آن کالم حق ،میگردد و شبهات آیات و اخباری
که در تقیه وارد شده است پیدا میکند که آن کالم حق را رد کند و همت
ایشان تغییر کتاب و سنت است .و به جهت دفع ایشان فرمود معصوم علیه
السالم ان لنا فی کل خلف عدوال ینفون عن دیننا تحریف الغالین و تأویل
الجاهلین و انتحال المبطلین یعنی از برای ما است در هر عصری عدولی چند
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که نفی میکنند از دین ما تحریف و تغییر غلو کنندگان را و تأویل جاهلین
را و به خود بستن باطل کنندگان را .چون در آن طرف به جهت حکمتی
چند ملحدین را آفرید ،مقابل آنها عدول و معتدلین را آفرید به جهت اینکه
خدا اجل از این است که خلق کند خواننده به سوی باطل را و خلق نکند
خواننده به سوی حق را .یا جاهل خلق کند بدون عالم ،یا مرض بدون دوا،
یا مریض بدون طبیب .و صحیح نیست از عدل خدا که خلق کند ملحدین را
و خلق نکند عادلین را ،و همیشه اگر فرعون خلق کرده در مقابل آن موسی
نیز خلق کرده و اگر ابوجهل خلق کرده حضرت پیغمبر را در مقابل آن
آفریده ،و اگر بولس خلق کرده عیسی در مقابل آن خلق کرده و محال است
که خدا باطل خلق بکند و در مقابل آن حق نیافریند خدا اجل از این است و
به همین جهت واجب کرده بر علمای ربانی که اظهار علم خود را در نزد
ظهور بدعتها بکنند .فرمود امام علیه السالم که اذا ظهرت البدع و لمیظهر
العالم علمه الجمه اهلل بلجام من النار .پس فریضه کرده است بر علما در زمان
خاص و عام که هرگاه ظاهر شود بدعتها و منتشر شود بدعتی ،اینکه ظاهر
کند عالم علم خود را تا جسارت نکنند ملحدون در طمع ابطال دین لیحق
الحق و یبطل الباطل.
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و نگویند که ما نمیشناسیم ملحد را و او را تمیز نمیدهیم از عالم ،چرا که
ما عامی هستیم و ملحد هم شبیه به عالم است در عمامه و عصا و ردا و منبر
و محراب و تکلم به علم و عربیت ،و چه میدانیم که کدام یک الحاد در
دین میکنند تا اجتناب از او کنیم و کدام یک حق میگویند تا متابعت او
کنیم .و اگر چنین بود خدا پیغمبران و اوصیا نمیفرستاد و کتابهای آسمانی
و وعده بهشت و بیم از جهنم نمیفرمود چنانکه میفرماید و قال الذین فی
النار لخزنه جهنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب یعنی گفتند کسانی
که در آتش هستند به خازنان جهنم که دعا کنید پروردگار خود را که تخفیف
دهد از ما یک روز از بعضی عذاب را در جواب میگویند خازنان المیأتکم
رسلکم بالبینات قالوا بلی یعنی آیا نیامد شما را پیغمبران شما با معجزات و
دلیلهای روشن؟ گویند دوزخیان که بلی آمدند .و همچنین در جای دیگر
میفرماید کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها المیأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا
نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل اهلل من شیء و این دلیل این است که شما را ممکن
هست تمیز دهید هرگاه نباشد از برای شما غرض و مرضی از امراض نفسانی،
و استمداد کنید از خدا و سوال کنید که خدا بیان فرماید از برای شما،
المحاله خدا هدایت میکند شما را به سوی حق چنانکه میفرماید و الذین
جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا یعنی کسانی که کوشش کنند در راه ما البته
راهنمایی میکنیم ایشان را راههای خود را .و تفاوت میان حق و باطل به
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قدر تفاوت روز است از شب ،و آسمان است از زمین و راه حق روشنتر است
از آفتاب در وسط السماء به شرط آنکه حجابهای غرضها و مرضهای نفسانی
پیش چشم شما را نگرفته باشد .مکرر شده است که معاندین ما یا تبعه آنها
پای انصاف که رسیده اقرار کردهاند که ما میدانیم که حق با شما است و
یک سر مو خالف حق از شما ندیدیم و نشنیدیم ولکن آنجا مداخلها میکنیم
و پیش شما مداخلی نیست .و بعضی دیگر از تبعه خودشان اقرار دارند به
خالف شرعها و آهو گردانیها و رشوهها و شهادتهای ناحق و حکمهای باطل
که دیدهاند و بردهاند و میگویند چه کنیم اینجا کار داریم مرافعه داریم
احتیاط میکنیم که بلکه دیگر اتفاقمان افتاد به مرافعه .و بعضی دیگر
همینطور به طمع مال اهلل یا صوم یا صلوه یا موقوفات و امثال اینها از
غرضهای دنیوی یا رفاقت یا خویش و قومی یا هممحلهگی یا هموالیتی و
امثال اینها میروند .پس دروغ میگویند کسانی که میگویند ما تفحص
کردیم و طلب حق نمودیم و جد و جهد کردیم و حق را نیافتیم که اگر
چنین باشد پس نعوذباهلل خدا دروغ گفته و خلف وعده فرموده و حال آنکه
میفرماید و لنیخلف اهلل وعده .و شاید که تو از باب «خالف تعرف» ،طالب
شهرتی و مخالفت اهل حق میکنی تا به این واسطه مشهور و معروف شوی.
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پس قرار داده است خدا در آسمان ششم مالئکهای که ذکر آنها در دلهای
طالبین علم حق ،الهام علوم است ،در شب و روز فوج فوج مالئکه نزول
میکنند و باال میروند مثل نهر جاری و در هر ساعتی میآورند علم تازهای
و امر تازهای ولکن نه بر هر دلی بلکه بر دلهای خالص از امراض غفلت و
عادت و طبیعت و ناخوشی و شهوت و غضب و الحاد .آیا نمیبینی کسانی
که دیوانه میشوند اکثر آنها خبیث و کثیفند نه اجتناب از حرامی میکنند و
نه پرهیز از نجاسات ،همیشه نکبت و کثافت از بشنشان و بشرهشان میریزد،
شیاطین در چنین قوالب بیشتر جا میگیرند .چرا که شیاطین سکنی
نمیگیرند مگر در مزبلهها و گوشههای سیاه و تاریک و جاهای پر دود و
حمامها و مقابر و امثال این مکانها .لهذا در بدنها هم که جا میگیرند
بدنهایی است که نجس و خبیث االصل است مثل حرامزاده و ولد حیض و
نطفهای که بی بسم اهلل منعقد شود ،یا به نکاح شبهه به عمل آید ،یا در اوقات
منهیه مثل روز ماه رمضان و روزی یا شبی که آفتاب یا ماه گرفته باشد و یا
زلزله و یا امثال اینها شده باشد ،یا در مکان و لباس و لقمه حرام و از این
قبیل ،که اصل نطفه او خبیث و نجس باشد .و یا آنکه خباثت و نجاست
ظاهری باشد یا به سبب کثرت مکث در مکانهایی که منزل شیاطین است.
خالصه شیاطین چنین بدنها را داراالماره خود قرار میدهند و فرمانها صادر
میکنند و شب و روز خواب و خوراک از آن بدن میرود و از فکر اینکه چه
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نوع اذیت اولیا و مومنین کند بیرون نمیرود .و یک روز فرمان میدهد که
فالن مومن غالی شده است ،یک روز میگوید قتل او واجب است ،یک روز
پیش حاکم سعایت میکند ،هر روز بر منبر و مجلسها غیبت و افترا میبندد،
به اینها قناعت نمیکند به انواع حیل و تسویالت شیطانی مردم را فریب
میدهد و از راه حق باز میدارد و به اطراف بالد شکایتها و تهمتها مینویسد،
از همه باالتر که بر پادشاه و ارکان دولت استشهادها و مجلدات تمام میکند
و خود آن شیطان بزرگ و اتباعش شهادتهای دروغ مینویسند و به مهرهای
قالب خشت خود مهر میکنند و میفرستند که فالن ادعای سلطنت دارد و
عما قریب بر تو خروج خواهد کرد و چقدر و چقدر فدوی مسلح و مکمل
یراق دارد ،چنان مردم را رو به خود کرده که مال و عیال و جان نثارش
میکنند و در کمین ،مستعدند و منتظر وقتند .بر علمای بالد مینویسند که
فالن در باطن عقایدش چنین و چنان است و جمیع علما را بر باطل میداند
و لعن و سب مینماید .خالصه ،چه بگویم که چه فسادها و شیطنتها که
درباره بندگان خدا میکنند و غیظ و خشم آنها فرو نمینشیند و میخواهند
که نور خدا به کلی در زمین خاموش باشد و هیچ ذکری از خدا و رسول و
فضائل اهلبیت و شیعیان ایشان و دین و آئین نشود.
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و یک دفعه اصلش طاهر است ولکن من باب ثم کان عاقبه الذین اساءوا
السوءای ان کذبوا بایات اهلل و کانوا بها یستهزءون از کثرت معصیت ،عاقبت
کارش به جایی میرسد که تکذیب خدا و رسول و ائمه و اولیای ایشان
میکند و همه را استهزا و سخریه میکند و دین و امر دین را بازیچه
میشمارد .چنین اشخاص را شیاطین منزل اصلی خود قرار نمیدهند و مادام
که بر کثافت و جهالت باقی است اعمال ناشایست از او سر میزند ،ولکن
همین که عالم عادلی که به منزله آن عزیمه خوان است نزد او آمد او را امر
به توبه و نزاهت میکند پس فرار میکنند از او شیاطین ،چرا که شیاطین
کثیفپسند و مزبلهنشینند .مگو چطور میشود که جاهای پاکیزه را بگذارند
و در کثافات و نجاسات سکنی گیرند؟ میبینید که مردکه زن بسیار خوشرو
و آراسته دارد و معذلک میل به زنا میکند و همیشه طالب جنده و بچه
بیریش است .یا آنکه انواع شربتها و شیرینیها و سایر لذات حالل را
میگذارد و خرجها میکند مجلس شراب تلخ گندیده متعفن که بول شیطان
است و هرکس بخورد تا چهل روز هیچ عملی از او قبول نمیشود ،برپا
میکند و عقل خود را زائل میکند .و حاشا که مالئکه سکنی کنند در چنین
بدنهای خبیث .و چه شاهد از این بهتر که منادی برخاسته تو را به سوی خود
میخواند و ادعای حقیقت دارد و نمازش را نمیداند و چهل سال از عمرش
میگذرد و میگوید مشیت خدا در دست من است و جمیع افعال خدا بر
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دست من جاری میشود و هنوز یک آیه از قرآن را درست نمیتواند بخواند
ففروا الی اهلل را فرفروا الی اهلل میخواند .در مورد زمرد نقل میکنند که زمرد
شاهی بود که ادعای خدایی میکرد و همین که زنی وضع حملش میشد
میگفت بیاورید بنده مرا ببینم پسر است یا دختر .تو اگر خدایی چرا نمیدانی
که چه چیز خلق کردی .مردکه رویت ملکوت را ادعا میکند و مینشیند
مکشوفالعوره ،به او میگویند بپوش عورت خود را میگوید چه کار به
حیوانی دارید ،ادعای جبروت میکند و گند ریشش مجلس را متعفن کرده
و نوره بر عورتش نمیکشد و در مقعدش از گه زنگله بسته و موها بلند شده
چنانکه گویا ریشش از تحتش در آمده و هرگز رو به قبله نکرده و به غیر از
کفر و زندقه و اعمال شر از او چیزی سر نزده و اسم اینها را ال قیدی نهاده.
این نیست مگر از امراض و خباثات ذاتی خودش ،این شاه سیاه که در غایط
خودش غلت میزند و از خدایی پایین نمیآید پس آیا هیچ کس تصدیق این
خبیثها را میکند مگر آنکه خود او هم مریض باشد .آنکه از باطن.
اما از ظاهر ،میبینید آقا طالب ریاست است و دنیا را چه از ممر حالل و چه
از ممر حرام طلب میکند.
هرچه محرومند از آن باشد حرام
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هرچه دست آید حالل ال کالم

رشوه میخورد حکم به ناحق میکند به تعصب اخذ به غیر حق و اعطای به
غیر مستحق میکند خود آن احمق آهوگردانی برای آقا میکند که این صیدی
است او را شکار کن و با وجود این دست آقا را میبوسد و قربان آقا میشود،
و اگر کسی نگاه کجی به آقا بکند فغان واعمراه از آن جماعت بلند میشود.
این چطور مشتبه میماند؟ مکرر حضرت صادق علیه السالم این ابیات را
میخواندند:
علم المحجه واضح لمریده
و اری القلوب عن المحجه فی عمی

و لقد عجبت لهالک و نجاته
موجوده و لقد عجبت لمن نجی
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یعنی عالمت راه حق روشن است از برای آنکه اراده راه حق دارد و میبینیم
که دلها کورند از میل به سوی حق و الحق که تعجب دارم از کسی که
هالک میشود و حال اینکه نجات او موجود است و تعجب دارم از کسی
که نجات یابد .پس جای تعجب است که امثال این ابدان کثیف هدایت یابند.
ضرر من بر معاندین و مخالفین خود همه همین است که این حرفها را میزنم
و مکان شیاطین و مالئکه را نشان میدهم که بر بصیرت شوید ،دیگر از
هیچ باب ضرری ندارم بحمداهلل و این هم از بابت نصرت حق است .پس بر
بصیرت شوید و تمیز دهید حق را از باطل ،و مشتبه نشود بر شما امر کسی
که ادعای باطن میکند با فساد ظاهر یا ادعای ظاهر میکند با فساد باطن
اگرچه درخت او را سجده کند و در و دیوار بر او سالم کند و کوه را بطلبد
و نزد او آید .هزار دفعه حاجی حسن بگوید من خلقت میکنم و رزق و موت
و حیات خالیق به دست من است ،آفتاب به اذن من میگردد ،و فرق میان
قرقر شکم از شلغم و خطرات قلبی نکند .خودم به او گفتم چرا نماز عشاء
را آهسته میکنی گفت حیا میکنم ،گفتم پیغمبر حیا داشت و بلند میکرد،
گفت :به من گفته آهسته بکنم ،گفتم به ما گفته بلند کنیم تو از کجا ناسخ
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آوردی ،گفت :بابا من کی آهسته کردم .و با این حماقت پیش من میفرستد
که بیا من تو را واصل به حق کنم و ارشاد نمایم .خالصه ،هوشی داشته باشید
و عبث عبث از پی کسی نیفتید مادام که ظاهر شریعت را درست نرود.
فرمودند که شیعه ما نیست کسی که نماز شبش ترک شود و باید اخالق
حسنه ملکه او باشد و معارف و اعتقاداتش درست باشد ،معرض از دنیا،
راغب به آخرت ،تارک هوی و هوس ،و تابع از برای امر موالی خود باشد
هرگاه ترک یک نافله شبی او را از درجه کمال اندازد ترک طلب علم و اعمال
واجبه و انکار فضائل چه میکند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه چهاردهم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
در ایام گذشته سخن در شرح زمینها بود و عرض کردم که چنانکه خداوند
عالم هفت آسمان خلق فرموده ،هفت زمین هم در مقابل آن خلق فرموده و
ساکنان آن اراضی شیاطینند و مخلوق از آتش و ساکنان سماوات مالئکهاند
و مخلوق از نور ،و گفتیم زمین ششم زمین الحاد است که تغییر میدادند
سکنه او اسماء اهلل و اسماء اولیا را و بر باطل نام مینهادند .و اما شیاطین
زمین هفتم شیاطین شقاوتند و اینها بدتر از کل آن شیاطین طبقات دیگرند
زیرا که ذات و طینت اینها مجبول بر شقاوت است و از عادت و یا غفلت یا
طبیعت یا ناموس یا غضب یا الحاد میشود دست برداشت و آن شیاطین را
از خود دور کرد .آنکه ذاتش شقی است تبدیلبردار نیست و شقاوت اینها
نه برای منفعتی یا لذتی است بلکه از حق بدش میآید خود به خود ،نه به
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جهت عداوت سابقه یا الحقه .هرجا حقی میبیند بالذات از او بدش میآید.
هرگاه کسی اینگونه شیاطین در او سکنی گرفتند دشمن میشود این شخص
با اولیاء اهلل بدون سبب و جهت و سابقه و الحقه و این از آن است که از
حقیقت ظلمت و جهل است که از حق بدش میآید.
و در مقابل اینها مالئکه ساکنین آسمان هفتم هستند و آنها دارایان عقلند و
ایشان را بر اکتساب بهشت میدارند و بدون سابقه و الحقه اولیای خدا را
دوست میدارند و چون از طینت اولیا است آنها را دوست میدارد .نمیبینی
که جمعی دوست میدارند شیعیان را و به هیچ وجه نمیدانند که چه
میگویند و به این واسطه داخل بهشت میشوند و جمعی هستند که دشمن
میدارند شیعیان را و نمیدانند که چه میگویند و به این واسطه داخل جهنم
میشوند و این نیست مگر از باب جنسیت که «الجنس مع الجنس انیس».
هرچه بینی کاندر این ارض و سما است
جنس خود را همچو کاه و کهربا است
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و چون ارضین سبعه و سماوات سبعه را دانستی برویم بر سر مطلبی که در
دست داشتیم و اینها را از باب مقدمه عرض کردم و آن مطلبی که بیان
خواستیم بکنیم آن بود که ناقصین باید از منازل دوری از خدا که این
زمینهای هفتگانه و خصال آنها باشد سیر کنند به سوی منازل قرب به خدا
که آسمانهای هفتگانه باشد ،یعنی متخلق شوند به اخالق روحانیین و قلب
خود را منبر مالئکه این هفت آسمان قرار دهد و محل نزول مالئکه شود و
از شیاطین وحشت کند و دوری از صفات و اخالق آنها نماید و از آنها ببرد
و به مالئکه بپیوندد .پس اگر کسی بخواهد ترقی کند باید از این شیاطین
نفرت کند و تا در این اراضی ساکن است ترقی محال است که بکند ،مثال
کسی که از غفلت از حق دست برندارد و با کسانی که او را به یاد حق اندازد
ننشیند ،کی متذکر خدا میشود؟ اصحاب عیسی عرض کردند که یا روح
اهلل با که بنشینیم فرمود جالسوا من یذکرکم اهلل رویته و یزید فی علمکم
منطقه و یرغبکم فی االخره عمله یعنی با کسی بنشینید که دیدار او شما را
به یاد خدا اندازد و گفتار او بر علم شما افزاید و کردار او شما را شائق به
آخرت گرداند .و همچنین مادام که از عادت بد دست نکشد و خود را به
عادتهای نیکو عادت ندهد چگونه سلوک بر وفق رضای محبوب خود نماید
بلکه تمیز میان حق و باطل نمیدهد چرا که حب الشیء یعمی و یصم تا
محبت به چیزی دارد خالف آن را نمیبیند و به قبح آن برنمیخورد .و هکذا
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عداوت ،که تا به چشم دشمنی به چیزی یا به کسی مینگرد اگر هزار نیکی
از او ببیند به نظرش بد میآید.
چشم بداندیش که بر کنده باد
عیب نماید هنرش در نظر

میخواهد طبیعتهای پست را متابعت نماید با متابعت معتدلین کی راست
آید ،میخواهد پیروی آباء و اجداد و کبراء و روسائی را که ناموس خود،
آنها را قرار داده نماید ،با متابعت اهل حق چگونه درست آید؟ جمعی که
آمده بودند در رکاب حضرت امیر علیه السالم جهاد کنند و در راه آن
حضرت شهید شوند شب ماه مبارک رمضان نماز تراویح که از بدعتهای عمر
بود میکردند حضرت فرمودند به امام حسن علیه السالم که ای فرزند در
میان لشکر ندا کن که این نماز تراویح از پیغمبر نرسیده و عمر از پیش خود
اختراع کرده ترک آن کنید ،فغان واعمراه از اردوی حضرت بلند شد که علی
آمده سنت تو را از میان بردارد ،حضرت چون این حالت را از آن قوم مشاهده
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فرمودند ،فرمودند یا بنی این جماعت را به حال خود بگذار .ناموسپرستی
کار را به اینجا میرساند .شهوت یا غضب یا الحاد دارد کی ترقی میکند،
شقاوت که نعوذباهلل .پس واجب است که شخص هلل و فی اهلل با دیده انصاف
به چشم خدابین بیاید تا حق را بفهمد .اگر کل این امراض را از خود دور
کرد و از همه این طبقات بیرون رفت امید ترقی هست و اال فال .از این است
که میبینید جماعت بسیار در بحرهای باطل غوطهور شدند و مردند و تمیز
حق را از باطل ندادند و ترقی نکردند و به حق نرسیدند .حال آنچه از خدا
مسألت دارم و امیدوارم این است که در شماها این عرضها نباشد و بنای
حیدری و نعمتی نباشد که شما دستهای باشید و مخالفین شما دستهای ،بلکه
همت خود را مصروف دارید که بعد از هزار و دویست سال و کسری حافظ
این دین شما باشید و ما و شما عمله اکره دین باشیم .ببینید چیزی از دین
باقی نمانده ،خدا که دسترس نیست و پیغمبر و یازده امام که مفقودند و
دوازدهمی هم که غائب است پس باید همت ما و شما حفظ دین باشد و
عمل از برای خدا باشد .نماز اگر میکنید آن را عمود دین دانید و غرض
کوثر کردن([ )]4نباشد محض حفظ نماز و محض عمود دین باشد .روزه
که سالی یک ماه میگیریم آن هم شب ،آن قدر میخوریم که تا ظهر تخمه
هستیم و آروق میزنیم بوی خاکستر از حلقمان میآید .و اگر شب را احیاء
میداریم جاها میرویم و با کسانی شبزندهداری میکنیم که حرام است
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نشستن با آنها و صحبت داشتن با آنها .خمس و زکوه هم که از میان رفته
که گویا از دین پیغمبر نیست ،حج هم که هزار غرض و مفسده در ضمن آن
است و خدا را نشناخته ،آن هم اگر از هزار یکی برویم .جهاد هم که در
حضور امام باید بکنیم پس ماییم و این نماز ،پس سعی کنید که قبول شود.
شما شعور دارید ،دزد ،شب جان خود را به خطر میاندازد و با صد هزار
تشویش ،نمیآید که کاه ببرد یا هیمه بدزدد ،شیاطین استادند میخواهند
محبت و والیت اولیاء و اقرار به فضائل را از شما ببرند و در صدد ربودن
ایمان و حب آلمحمدند ،رهنهای شما را و بیع و شراها و سایر فروع شما
را کار ندارند ،همه همت و سعی ایشان آن است که خود را به صندوقخانه
بزنند و کیمیای سعادت ابدی را که آن والیت اولیاء و برائت از اعداء باشد
از شما بربایند که اگر این را بردند دیگر هیچ عملی ،و اگر چه در نهایت
پاکیزگی باشد ،به کار نمیخورد .پس ما و شما هم تا جان در بدن داریم
جمیع بالیا و محن را به جان و دل میخریم و از مال و عیال و جمیع دنیا
میگذریم و یک ذره از ایمان و حب محمد و آلمحمد را از دست نمیدهیم
و از ذکر فضائل سست نمیشویم .ببینید اگر در کل عالم همین طائفه ناجیه
ذکر فضائل نکنند دیگر در هیچ جای عالم ذکری از دین و آئین هست؟ نه
واهلل .علمای اعالم که مدار دین و اس اساس مسلمین بودند از میان رفتند و
ماندند جهال و جمعی طالب متاع دنیا ،و اگر هم عالمی در گوشهای بود آن
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هم از شدت خوف پنهان شد ما ماندیم و این همه اعداء که به همه انواع
اذیتها ماها را اذیت میکنند که ما هم مردم را بگذاریم بر جهالت اولی باقی
باشند و ایشان را مهار کرده به هر سمت که میخواهند بکشند و کسی آنها
را بیدار نکند .ما که از سیدالشهداء بهتر نیستیم که معاویه تا توانست اموال
مسلمین را گرفت ،دل او آرام نگرفت گفت و نوشت که هرکس شیعه علی
است او را بکشند ،کشتند به حدی که اسمی از شیعه باقی نماند .باز آرام
نگرفت و آن حرارت اندرونیش شعلهور بود تا آنکه به اطراف نوشت که هر
کسی را که به تهمت بگویند شیعه است او را بکشند و هرکس اسم او حسن
یا حسین یا علی است او را بکشند ،کشتند .حتی آنکه کسی با کسی عداوت
داشت میرفت میگفت فالن کس شیعه است و با اینکه شیعه نبود او را
میکشتند .باز آرام نگرفت نوشت به اطراف که هر کسی فضیلتی از فضائل
اهل بیت بگوید او را بکشند و نوشت هرکس فضیلتی از ابوبکر یا عمر یا
عثمان بگوید یا حدیثی در نقص اهل بیت بگوید به او جایزهها و انعامها
بدهند ،این طالب بیدین از اطراف به طمع خلعت و جایزه حدیثها جعل
کردند و فضیلتها بر آن سه تا ،از رسول خدا روایت کردند و نقصها نسبت به
اهلبیت و تهمت به رسول خدا زدند و آنها را در مکتبخانهها پیش اطفال
گذاردند و آنها را از کوچکی به محبت آن سه نفر و عداوت اهل بیت نشو
و نما دادند .به حدی تقیه شدید شد که شخصی از سادات دختر او مرده بود
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و گریه و بیتابی زیاد میکرد ،او را تسلی دادند ،گفت دلم بیشتر از این
میسوزد که این دختر مرد و ندانست که از اوالد فاطمه است و جرأت نکردم
که به او بگویم تو سیدی که مبادا از او بروز کند و خود را به کشتن بدهد.
مردم اینطور مصیبتها در دنیا کشیدند شما هم کمتر از آنها نباشید .تا آنکه
حضرت امام حسین علیه السالم منادی ایشان در مدینه ندا کرد که امسال
جمیع مهاجر و انصار که در زمان رسول خدا بودند عزیمت مکه نمایند و
همگی به مکه رفتند و حضرت بر منبر باال رفتند و یکی یکی از فضائل را
ذکر فرمودند و فرمودند یا فالن تو در فالن روز نشنیدی که حضرت رسول
درباره حضرت امیر چه فرمود ،عرض کرد چرا بودم و شنیدم .و هکذا یکی
یکی فرمایشات رسول خدا را فرمودند و هر کسی از مهاجر و انصار که
شنیده بودند تصدیق کردند و دیگران هم که نمیدانستند شنیدند و یقین
کردند .چون این خبر به معاویه ملعون رسید عناد او زیاد شد و به یزید ملعون
سفارشات درباره حضرت سیدالشهداء کرد و آن حضرت هم به جهت اظهار
دین و فضائل امیرالمومنین علیه السالم متحمل شدند آن همه مصائب را،
برای محض همین بود که تو بدانی اختیار فسخ حیوان تا سه روز است یا
خون حیض عالمتش چیست؟ بلکه اصحاب و یاران و برادران و فرزندان
خود را به کشتن داد و عیال خود را به اسیری فرستاد که فضائل آل اهلل را
ظاهر نماید .نه غرض شما از این اجتماع و ازدحام حیدری و نعمتی باشد که
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شما دار و دستهای باشید و مخالفین شما دار و دستهای ،بلکه صبر کنید بر
محن و مصائب و مظلومیت و مقهوریت و اقتدا به سادات خود کنید و طعن
و توبیخ دشمنان را بر خود هموار کنید و غرضتان محض شنیدن فضائل و
ضبط و حفظ و عمل به مقتضای آنها باشد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه پانزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
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خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
در ایام گذشته تفسیری از تفاسیر این آیه شریفه در نظر بود و آن کیفیت
چهار سفر بود که یکی یکی را به تفصیل عرض کنم و از برای آن مقدمهای
عرض کردم و بعد از اتمام مقدمه شرح کردیم کیفیت ادبار کردن عقل را از
نهایت قرب تا انتهای ملک و تا زمینهای هفتگانه و چنان خلق کریمی بود
که از برای آن فروع بود به عدد جمیع خیرات عالم و در مقابل او خلق فرمود
خداوند عالم جهل را و از برای او فروع بود به عدد جمیع شرور عالم .و
چنانکه خطاب شد به عقل که پشت کن و عالم به عالم فرود آمد تا به خاک
رسید ،به جهل هم خطاب شد که ادبار کن پس ادبار کرد تا به نهایت ملک،
پس جمع شدند این دو لشکر در این عالم و مخلوط به یکدیگر شدند پس
بار دیگر خطاب شد به عقل که اقبال کن عقل گفت سمعا و طاعه و به
جهل خطاب شد که اقبال کن جهل اطاعت نکرد .حال بیان کنیم که خدا
چگونه دعوت فرمود عقل و جهل را.
از برای هر یک از این دو اصلی بود و فرعی و چونکه آمدند در این عالم و
مخلوط به یکدیگر شدند اراده کرد خدای تعالی دعوت این دو را ،برگزید
از میان جماعت عقل شخصی را و او را قائم مقام خود قرار داد که دعوت
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او دعوت خدا بود و متابعت او متابعت خدا و رضای او رضای خدا و سخط
او سخط خدا و هکذا جمیع آنچه نسبت به خدا میشد نسبت به او قرار داد
و قرار داد که هرچه نسبت به او کنند نسبت به خدا کردهاند ،و هکذا از میان
جماعت جهل یکی را پیش قرار داد که او هم در مقابل عقل فرمانفرمایی
کند و به سوی خود دعوت کند و منع از متابعت عقل نماید و بکشاند آنها
را به سوی خود بلکه اگر بتواند از میان لشکر عقل هم برباید که باال نرود
از میان اتباع جهل به سوی عقل .فارسیتر عرض کنم خدا اختیار کرد از
برای خود قائم مقامی و او را و اتباع او را فرستاد به اطراف ممالک خود تا
از هر جایی تجربهای حاصل کنند و عجائبات مخلوقات خدا را مشاهده
نمایند و او با لشکرش آمد تا خاک و از اینجا ندای اقبال فرمود و از باب
حب الوطن من االیمان ،هی دعوت میکند به سوی خدا و هی قومش اجابتش
را میکنند و به تدریج باال میروند و جماعتی دیگر را در مقابل خلق کرد
که اذا ذکر اهلل وحده اشمأزت قلوب الذین الیومنون باالخره که هرگاه ذکر
فضائل را بشنوند رگهای گردن سیخ شده صورت سیاه شده چشمها از کاسه
بیرون آمده به خود میلرزند و بنای انکار و مکابری مینهند و نسبتهای بیجا
میدهند .و اما هرگاه ذکر اعمال منافقین و اقوال آنها شود بشاش و فرحناک
میشوند .میفرماید و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون .شما
نمیتوانید که تعقل کنید که چگونه میشود که کسی از ذکر فضائل و
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مجالست شیعیان و علما و صلحا بدش آید و از نشستن با منافقین و معاشرت
آنها خوشش آید به جهت آنکه شما از جنس آنها نیستید ،همچنین آنها هم
تعقل احوال شما را نمیتوانند بکنند .شما ببینید جماعتی هستند که همین که
مومن صالحی بر آنها وارد شود و ذکر احادیث و فضائل و ترغیب به طاعات
و عبادات و اخالق حسنه و عقاید حقه و میل به آخرت و مذمت دنیا و
معاصی و اخالق ذمیمه و اعتقادات باطله را میکند آنها ملول میشوند و
نمیگذارند حرفش را تمام کند و حرفهای دیگر در میان حرف او میآورند
و گوش به سخن او نمیدهند و از او بدشان میآید و نهایت تلخی بر ایشان
میگذرد و اگر به زبان مسخره و استهزاء او ننمایند در دل به او فحش میدهند
و اگر گاهی هم تصدیق او به زبان کنند از ترس شمشیر اسالم است .و هرگاه
او رفت و فاسقی لوطی تنبکی آمد چنان مجلسشان گرم میشود که از سر
شب تا صبح پای او مینشینند و عیشها میکنند و لذتها میبرند .و بر عکس
آنها جماعتی هستند که اگرچه گناه ثقلین داشته باشند ،همیشه از گناه خود
و گناه گناهکاران بدشان میآید و از مجالست و معاشرت آنها گریزانند و
چون مدح و فضائل آقایان خود را میشنوند شاد و خرم میگردند و از اعمال
خود بیزاری میجویند بلکه بر خودشان خشمناکند و نزدیک است که خود
را هالک کنند و از خجالت معاصی خود شرمناک ،واهلل گاهی که این حدیث
را میبینم گریهام میگیرد از احوال یکی از دوستان حضرت امام رضا علیه
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السالم که مشهور به فسق و فجور بود و بسیار بدعمل بود روزی در کوچه
میگذشت امام علیه السالم از جلوش در آمد آن مرد روی خود را از حضرت
گردانید حضرت فرمود خوب چرا روی خود را از من میگردانی عرض کرد
که حیفم میآید که این صورت نحس من بر رخساره مبارک شما افتد .پس
کسانی که از اعمال شنیعه خود مشمئزند آنها از طینت علیینند هر کجا
میخواهد باشند و از هر مکان میخواهد تولد کرده باشند و کسانی که از
اعمال شنیعه خود خوشنودند و از خود راضیند آنها از طینت سجینند اگرچه
در بالد اسالمیه تولد کرده باشند ،شما مپندارید که از خواص آب و خاک
انگلیس است که هرکس آنجا زاییده شود باید حکما فرنگی باشد و یا از
خواص آب و خاک بغداد است که هرکس آنجا تولد کند سنی باشد و دوست
عمر باشد و بر سیرت و طریقت او راه رود و باز الزم نکرده و از خاصیت
آب و خاک والیت شما نیست که هر که اینجا تولد کند باید شیعه علی و
دوست اهلبیت باشد ،چه بسیاری که در بالد شیعه تولد کردهاند و یهودند
و چه بسیاری که در بالد اسالمند و به لباس اسالمند و در باطن نصارایند یا
سنیاند ولی از ترس شمشیر اسالم هیچ بروز نمیدهند ،در دل خوشش میآید
از طریقه یهود یا نصاری و از کتب آنها و صورت و سیرت آنها ،و اعمال و
اقوال و احوالش همه مثل آنها است و پرده اسالم را روپوش خود قرار داده از
بس شمشیر اسالم تیز است جرأت نمیکند بگوید من یهودی یا نصرانیم
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خونش مباح میشود مالش به غارت میرود زن و فرزندانش از دستش
میروند و اگر ابراز نمیدهد ندهد .خوب گفته بود یکی از آشنایان :لولی
تخمی ندارد که بکاری لولی سبز شود هرکس اطوارش به طور لولیانست
لولی است .پس هرگاه ابراز ندهند منافات ندارد .تو تعقل نمیکنی من
میکنم ،کسی هست که اگر گبری را میبیند خوشش میآید و با او خوش
سلوکیها میکند و آمد و رفتها میکند و بسا هست که زن از آنها میگیرد و
با آنها خورد و خوراک میکند و مهمانیها میکند ،حتی آنکه کتب آنها را
میخواند و مهابادیان و عقاید آنها را تصدیق میکند و نقل مجلسش این است
که گشتاسب چنین بود و رستم چنین کرد جمشید چنین گفت و هکذا
جماعتی که در دل فرنگیند لباسش را چنان شبیه به آنها میکند که بر مردم
مشتبه میشود و اگر او را ببینند نمیفهمند که این مسلمان است یا فرنگی،
المحاله در حجرهاش باید یک صندلی باشد که چه؟ که بدانند این از آداب
فرنگی خوشش میآید و ظروفش و خورد و شرابش همه بر طبق فرنگیان و
حمایت میکند از فرنگیان و اظهار علم ایشان و القاء شبهات ایشان و نقل
اقوال ایشان .خالصه از این چیزها معلوم میشود که هرکس چه مذهب دارد
و در طریقه کیست و در باطنش چیست .قاعده کلی امام علیه السالم به
دست داده میفرماید لو احب رجل حجرا حشره اهلل معه یعنی اگر کسی
سنگی را دوست دارد خدا او را با همان سنگ محشور میسازد .خدا
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میفرماید و من یتولهم منکم فانه منهم هرکس سیرتش سیرت فرنگی باشد
و محبت به ایشان داشته باشد و به نظم و نسق آنها راه رود و خواندن کتب
ایشان و اخبار و قصص ایشان کارش باشد المحاله از ایشان است .کرسی
نشستن در والیات آنها شیوع دارد از بسیاری رطوبت میخواهند دست و
پاشان رطوبت نکشد والیتشان همیشه شب و روز بارش و برف میبارد و از
جهت اینکه باید بسیار توی آب و گل راه روند زیر جامهشان را تنگ و
قباهاشان را کوتاه میکنند .کسی میلنگید به او گفتند تو که باکی نداری
چرا میلنگی گفت چون همسایه ما سگش میلنگد من هم میلنگم ،همین
که کسی شیوه کسی را پسندید از ایشان است المحاله و همین که مرد با
آنها محشور میشود ،چه بسیاری را میبینم تأیید قول انگلیس و تقویت
مذهب یهود و ذکر شبهات مهابادیان و هنود را مینماید و انتشار کتب اهل
تسنن و اقوال آنها را میدهد و شب و روز با کتب و آراء و علوم آنها محشور
است .مردم هیچ در قید دین نیستند اگر سیاحت بالد کنید میبینید که هیچ
کس به فکر دین نیست من حرفی میزنم و شما در کرمان نشستهاید و
میشنوید و خیال میکنید که در جاهای دیگر هم این حرفها هست ،غرباء
در مجلس بسیارند از آنها سوال کنید هیچ جای عالم چنین سخنها و
موعظهها نیست و هیچ ذکری از فضائل نیست و به غیر از شما در روی
زمین کسی نیست که صبح کند و هم او دین باشد و شب و روز خود را
صفحه | 204

صرف نشر فضائل سادات خود نماید و تحصیل علوم ایشان را کند و در
طلب ازدیاد محبت ایشان باشد .واهلل مادرهاتان را دعا کنید که با پدرهای
شما خیانت نکردهاند و نطفههای شما به حالل بسته شده و طیب و طاهرید.
کسی دعا میکرد که اللهم صل علی محمد و اهل بیت محمد حضرت
فرمودند بگو آلمحمد تا شیعیان هم داخل شوند و میخوانی اللهم صل علی
محمد و آله الطیبین الطاهرین .پس شیعیان ایشان طیبانند و غیر طیب و طاهر
شیعه و محب ایشان نمیشود .٭نطفه پاک بباید که شود قابل فیض٭ آنها که
منکر فضیلتند تجسس احوال آنها را کنید و گوشه و کنار از کسانی که از
احواالت مادرهای آنها مطلعند جویا شوید حرفها خواهید شنید تا یقین به
آنچه میگویم حاصل کنید .نمیگویم همه حرامزادهاند ولکن اگر تفحص
کنی میبینی که بعضی نطفه حیضند و بعضی نطفهها بی بسماهلل است و از
لقمههای حرام و شرب خمر و چرس و بنگ .خالصه ،اگر تفحص از احوال
دشمنان خود کنید میبینید المحاله یک عیبی در نطفه آنها هست یا در وقتی
حرام یا در شب یا روزی که نبایست مجامعت کرد نطفهشان منعقد شده یا
مکان بدی یا به خیال زنی دیگر پدرش با مادرش جماع کرده یا مادرش به
خیال شوهری دیگر پدرش را به خود کشیده یا ولد شبههاند یا خیال مهر
دادن نداشته یا عقد و نکاح آنها فاسد بوده .خالصه ،از هر راه هست عیبی
داشته .پس شما خالصه زمینید و زبده اهل عالم ،ببینید امر شهر را ،باید هر
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کسی گوشه کاری را بگیرد تا منضبط باشد ،یکی بنایی کند یکی نجاری
یکی آهنگری یکی نمدمالی یا خیاطی یا مسگری یا بقالی و نانوایی و هکذا
سایر کارها که اگر نانواها متفق شوند و نان نپزند مردم از بینانی میمیرند و
اگر کفشدوز کفش ندوزد امر شهر فاسد میشود و اگر تاجر تجارتش را
نکند و زارع زراعتش را و طبیب طبابتش را و باقی اصناف شغل و پیشه خود
را انجام ندهند خلق هالک شوند .حال عبرت گیرید که اینها اموری است
که سبب بقاء و حیات بدنهای شما است ،آیا ارواح شما چقدر اشرف از
بدنهای شما است ،و آیا چنانکه بدنهای شما غذا و لباس و راحت
میخواهد ،ارواح شما نمیخواهد؟ اگر اخالل به غذای روح کنید ارواح شما
میمیرد و باعث هالک ابدی است .پس شما هم عمله و اکره دین باشید
عبادت را برپا دارید ،فضائل و معارف را تحصیل کنید که غذای روح است،
و عملگی این نیست که بیایید بشنوید بلکه بعد از رجوع به اهل و عیال
هرچه را یاد میگیرید درست ضبط کنید و برای آنها نقل کنید« ،ما» که
میگوییم مراد خود ما و شما خاصه نیستیم بلکه هرکس بر اسالم است همه
مرادند ،پس اهتمام ما و شما این باشد که انتشار دین دهیم و به فرزندان خود
بسپاریم که این دین از میانه نرود و منقرض نشود و ذکر فضائل ساداتمان از
عالم تمام نشود .و اگر این امر را از دست بدهیم در این زمان غیبت ،به کلی
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ذکر آلمحمد از میانه گم خواهد شد و کسی دیگر ذکر فضائل نخواهد
کرد.
برویم بر سر مطلب بعد از آنکه آمدند پیغمبران و اوصیای ایشان و اولیای
ایشان که داعیان از جانب عقل بودند و اتباع خود را خواندند ،هرکس از
فروع ایشان بود اجابت کرد و از آن طرف کلبا کبیرای ضاللت و داعیان و
روسای جهالت نیز اتباع خود را خواندند و هر که از طینت ایشان بود از
عقب ایشان رفت و متابعت ایشان کرد و مرتکب شرور و معاصی گردید،
پس در اینجا دو امام و پیشوا پیدا شد ،حکایت آن دو داعی مثل حکایت آن
دو چوپان است که در کنار فرات دیدم گوسفند بسیاری مخلوط به هم با
هم میرفتند سر دو راهه رسیدند یکی از آن دو شبان به راهی دیگر و دیگری
به راهی دیگر و جمیع آن گوسفندان بی آنکه کسی آنها را از هم جدا کند
خودشان دو دسته شدند دستهای از آن راه و دستهای از آن راه به همراهی
شبان خود رفتند ،و بعضی دیگر از گوسفندان که کم شعورتر بودند ،هنوز با
هم بودند آن یک شبان دست به هم زد و آن دیگری هم دستی به هم زد آن
باقی هم از هم جدا شدند ،از آن گله آمدند داخل این گله ،و از این گله رفتند
داخل آن گله شدند و گذشتند .پس همه اوضاع عالم چنین است و کل شیء
یرجع الی اصله این دو داعی هم امرشان بر کسی مشتبه نمیماند داعی حق
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امر به صدق و وفا میکند و امر به عدالت و زهد و انصاف و تقوا و اعمال و
اخالق حسنه نماید و از آن طرف داعی جهل فروع خود را بخواند به سوی
کذب و بهتان و خلف وعده و ظلم و حرص دنیا و بیانصافی و فسق و فجور
و مکر و خدعه و عداوت مومنان .پس اطاعت نکرد داعی حق را مگر آن
که طینت و سرشتش از علیین بود و اطاعت نکرد داعی جهل را مگر کسی
که اصلش از سجین بود .خداوند در عالم ذر مثل همین عالم به زبان پیغمبر
که لسان اهلل بود ندا کرد ،مثل آنکه تو قرآن را باز میکنی که بخوانی سر
صفحه او را میخوانی انی انا اهلل ال اله اال انا فاعبدنی و اقم الصلوه لذکری و
هیچ کس گمان نمیکند که تو ادعای خدایی میکنی بلکه میگویند قرآن
میخواند و زبان تو در این هنگام لسان اهلل است به قرینه ،اما اگر قرینه نباشد
و کسی این کالم را از خود بگوید گردنش را میزنند .پس حضرت پیغمبر
هم قرینه داشت فرمود الست بربکم و خدا از زبان معجز بیان او ناطق شد و
سوال از خدایی خود کرد و حضرت پیغمبر سوال میکرد و خود را نمیدید
و اال میگفت الست نبیکم بلکه فرمود الیس محمد نبیکم الیس علی و االئمه
االحدعشر من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاءکم الستم توالون اولیاء اهلل و
تعادون اعداء اهلل و خدا این کلمات را از زبان آن حضرت سوال نمود پس
جماعتی گفتند بلی خدا خدای ما است و محمد صلی اهلل علیه و آله پیغمبر
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ما است و ائمه طاهرین امامان مایند و دوست میداریم دوستان ایشان را و
دشمن میداریم دشمنان شیعیان را.
و جماعتی دیگر انکار کردند توحید را یا آنکه اقرار کردند به توحید و اما
نبوت و والیت و امامت را انکار کردند یا توحید و نبوت و امامت را اقرار
کردند و والیت و برائت را انکار کردند ،پس خدا از خاک بهشت طینتی
گرفت و بدنی برای مومنین ساخت و قبضهای از سجین گرفت و برای کفار
بدن ساخت و چون به اقرار و انکار از هم تمیز یافتند ارواح خبیثه را در
بدنهای خبیثه قرار داد و ارواح طیبه را در بدنهای طیبه و آمدند در این عالم
و حال آنکه طینتهای مومنین و کفار مخلوط بود به یکدیگر و بویی از
یکدیگر گرفته بود ،این است که مومن از او معصیت سر میزند و کافر از
او طاعت به ظهور میرسد و جمیع طاعات و عبادات و اخالق حسنه و عقاید
حقه از مومنین است و از طینت جنت است چرا که روح و بدن مومن طیب
و طاهر است و از نیکان جز نیکی سر نزند اگرچه کافر بجا آورد و همه
گناهان و اخالق بد و اعمال بد و اعتقادات فاسد از کفار است اگرچه از
مومن سر زند .و اگر مومن گناه ثقلین را داشته باشد همان مرگ کفاره
گناهان او است و چون روز قیامت شود هر گناهی که مومن کرده بر
میگردد به اصلش که کفار باشند و هر عمل نیکی که کافر کرده میگیرند
صفحه | 209

و میدهند به مومنین .بسا آنکه یک مومنی را میآورند که گناهان او به قدر
گناهان جمیع جن و انس است و یک قافله از نواصب بار میکنند از گناهان
آن یک نفر مومن و میگویند اینها همه به فدای تو و مومن طیب و طاهر
میشود و میرود به بهشت و آن جماعت نواصب و کفار را میبرند به جهنم.
پس ختم میکنیم این مجلس را به این حدیث شریف که باعث روشنی
چشمهای دوستان است ،روایت شده است از ائمه طاهرین علیهم السالم که
در قیامت میآورند بعضی از گناهکاران شیعه را که به سبب مصائب دنیا و
شدائد مرگ و اهوال قبر و برزخ کفاره گناهان ایشان نشده و بوی کفار به
او اثر زیادی کرده پس گناهان او را بار میکنند بر ناصبیان و بسا آنکه یک
ناصب متحمل گناه او نشود دو نفر آورند و سه و چهار و پنج نفر و ده نفر و
بیست و سی و چهل و بیشتر از ایشان را بیاورند و بر ایشان بار کنند معاصی
او را و ایشان را فدای او کنند و طاعت مخالفین ایشان را به ایشان دهند
چنانکه خدا فرموده اولئک الذین یبدل اهلل سیئاتهم حسنات و این جماعت
شیعه باشند.
پس از آنجا که هر چیزی به اصل خود برمیگردد گناهان مومنین بالعرض از
مومن سر زده میرود نزد کفار ،مثل سایه که به همراهی صاحبش میرود و
اعمال حسنه و اخالق نیک که از کفار و نواصب سر زده روح نداشته به
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مومنین میدهند و حیات پیدا میکنند و به همراه مومن میروند چرا که مال
او است و از طینت او است و در نزد کافر به عاریه بوده و به اصل خود
برمیگردد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه شانزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
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خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
سخن در تفسیر این آیه شریفه در بیان چهار سفر بود و کیفیت سفر اول را
خواستیم بیان کنیم و برای آن مقدماتی چند عرض کردیم تا به اینجا رسید
که عقل از نهایت نزدیکی ،پست شد تا به نهایت دوری ،و عالم به عالم
فرود آمد تا این دنیا که دار آالم و اسقام و امراض است و دار کثافت و قذارت
و نقص و عیب است و در بیان این بودیم که چگونه از این دار امراض باال
رفت .میگوییم که خداوند از برای اقبال او اسبابی چند قرار داد و آن اسباب،
فرستادن انبیاء و اوصیاء و اولیاء است ،چرا که مردم در این عالم که آمدند
خفتند و خفتگان را بیداری باید تا بیدار نماید.
خفته را خفته کی کند بیدار
مست را مست کی کند هشیار
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و چون به این دار امراض آمدند مریض شدند پس خود را صحیح نتوانستی
کرد ،و مردند و مرده را مسیحی باید که زنده نماید .و خدا برای هر مرضی
دوائی و طبیبی قرار داده پس برای مرض عقل هم طبیبی و دوائی آفریده که
انبیاء و اوصیاء و اولیاء باشند ولی وقتی که مریضان خود اطاعت طبیبان
نکنند و به سوی ایشان نروند و رجوع به طبیبان نفوس نکنند ،بلکه طبیبان
نزد ایشان آیند و به انواع معالجات ایشان را طبابت کنند و آن مریضان
تکذیب آنها را نمایند و آزارها رسانند تقصیر بر مریضان است نه بر طبیبان و
ما علی الرسول اال البالغ .خدا دوای همه دردها را خلق کرده و به طبیبان
آموخته و طبیبان هم آمدند و به مردم رسانیدند .ببین در اندرون تو حرارتی
قرار داد که اگر اطفای آن حرارت نشود هالک میشوی ،پس نفسی برای تو
خلق فرمود که هوای سرد را از راه دماغ به اندرون خود ببری تا اطفای
حرارت تو بشود و چون آن هوا در اندرون تو قدری ماند و گرم شد بیرون
فرستی و هوای دیگر بفرستی به اندرون خود تا حیات تو باقی باشد و چون
به همه حیوانات این حرارت را داده بود هوا را هم برای نفس کشیدن همه
مقرر فرموده .و از جمله عجائب ،خلقت ماهی است که چون آتش اندرونی
نیز به او داده بود و برای او نفس کشیدن ممکن نیست چرا که در میان آب
است پس بیخ گوش او را سوراخی قرار داده که آب سرد در دهن خود کند
و چون گرم شود از ممر بیخ گوش خود بیرون کند و باز آبی دیگر به جوف
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خود ببرد برای اطفای حرارت خود .پس اگر نفس نکشد تا خفه شود نقصی
بر حکیم الزم نیاید و در خلقت او نقصان نباشد .گرسنگی داده غذا آفریده،
اگر نخوری خدا تقصیری نکرده ،تشنگی قرار داده آبی هم موجود کرده تا
رفع تشنگی نماید ،اگر کسی آب نخورد تا بمیرد بر خدا بحثی ندارد.
پس همچنین عقل را که به این دار امراض فرستاد مریض شد بلکه مرد و
طبیب مسیح دمی فرستاد برای صحت بخشیدن و زنده گردانیدن عقل که
حجتهای خودش باشند و به شما هم شعوری عطا فرمود تا حقیت آنها را
بفهمید و بدانید که آنها راستگویند و تمیز دهید آنها را و بفهمید که ایشان
از جانب خدا میگویند و خالق شما ایشان را نزد شما فرستاده و اطاعت
ایشان را بر شما واجب کرده است تا حجت خدا بر شما تمام شود و عذری
نزد خدا نداشته باشید .و هرکه بگوید نشناختم ،باور مکن چرا که خدا در
عالم ذر نیز خلق را صاحب شعور خلق کرد که اختیار خوب و بد را از روی
شعور و تمیز بکنند و هرگاه سوال کند ایشان را ممکنشان باشد که جواب
بدهند ،همچنین در دنیا هم خلق را صاحب شعور خلق فرمود .بلی کسی که
شعور در امر دنیا ندارد ،تمیز خوب و بد را نمیتواند بدهد ،معذور است،
خدا میفرماید و هلل الحجه البالغه کسی که هیچ جا را نبیند میتواند در این
مسجد باشد و بگوید من مسجد جامع را ندیدم .در امر دنیا شعور داری در
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امر آخرت شعور نداری؟ دروغ است .در امر دنیا مو را میشکافی و میگویی
دینم را نمیفهمم هیچ کتابی و مرشدی از برای امر آخرت بهتر از امورات
دنیا و اهل دنیا نخواهی یافت ،هیچ سرمشقی بهتر و روشنتر بر رفتار به سوی
آخرت ،بهتر از رفتار اهل دنیا در طلب دنیاشان نیست .اگر میخواهید
کیفیت تقوی را یاد گیرید که یعنی چه و چطور و چقدر و امید و بیم چه
معنی دارد و دستور العمل میخواهی ،تقوای اهل دنیا را در دنیاشان ببین اگر
گمان کنند که بیست روز دیگر از کسی منتفع میشوند امروز طرح آشنایی
با او میاندازند و بر عکسش اگر بدانند بعد از سه چهار ماه دیگر از کسی
ضرری به ایشان میرسد امروز قطع آشنایی از او میکنند و به کلی غریب
میشوند و به سمت خانه و محله او نمیروند ،سالم به کسی که مظنه نفعی
از او ندارند نمیکنند .خالصه ،همین سرمشق را در دست بگیرید و در
جزئیجزئی امر شریعت و طریقت و حقیقت خود بینا شوید .دو قروش
میرود کسی از آنها قرض کند اول که معطلش میکنند تا بر احوالش مطلع
شوند که بد معامله است یا خوشمعامله ،بد وارث است یا خوش وارث ،بیع
شرطی از او میگیرند که یقین کنند که جای دیگر بیع شرط نباشد ،در
طبقش ضامن معتبری از او میگیرند به مهر اهالی شرع میرسانند ،به این
اکتفا نمیکنند از باب اینکه مبادا به زنش داده است خواهش میکنند که
بیادبی است ببرید بیبی هم در اندرون مهر کنند ،با اینها همه ،گروی که
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دو مقابل بیرزد از او میگیرند ،و پولی به قرض او میدهند .ببینید چگونه امر
دنیای خود را مضبوط میکنند ،چرا امر آخرت خود را به اینطور مضبوط
نمیکنند و در امر دنیا چنین با وقوفند ،چرا در صدد آبادی آخرت خود
برنمیآیند.
پس معلوم است که طالب دین نیستند حرفی میزنند دهی میخواهند آباد
کنند سرما و گرمای بیابان را سالها بر خود میگذارند ،و در سر این چاهها
خاک و آفتاب میخورند و بد میگذرانند به امید اینکه یک وقتی این ،قناتی
برایشان شود و مزرعه بشود و محصولی بدهد ،اینها را میزان کنید در همه
امور دین خود ،و نظر کن به سوی طالبان دنیا و طلب آخرت را از ایشان
تعلیم بگیر و معنی محبت را از محبت آنها به دنیاشان یاد گیر .پس نگویید
که ما ندانستیم و نفهمیدیم ،واهلل میدانند ،چرا معاشرت نمیکنند با کسی
که در امر دینشان منتفع شوند و معاشرت با کسانی که دشمن دینند میکنند
و میخواهند دین برجا باشد .سالها مهاجرت از اهل دین میکنی میخواهی
دین برجا باشد .شب و روز با دشمنان دین محشوری و مطیع و منقاد او
شدهای میخواهی دینی برای تو باقی بماند؟ پس معلوم است که قیمت متاع
دنیا ضبط میشود و اما متاع آخرت اعتنائی به او نیست ،چطور قیمت هر
تنخواهی را حتی ماش و لوبیا را در روزنامهها و به کاغذهای تجار رجوع
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میکنی و ضبط میکنی و درس پارسال و موعظه گذشته یادت نمانده و در
بند ضبط آن نیستی؟ چطور شد که بدن که سی تا چهل سال باقی است نان
میخواهد ،روح که باید ابداالباد زنده بماند غذا نمیخواهد؟ وقتی که این
بدن غذا نخورد میمیرد اما روح که هرگز غذایی به او نمیدهی زنده میماند؟
نه واهلل چنین نیست .پس کسانی که میگویند ما نمیدانیم حق با کیست،
دروغ میگویند ،نمیشنوند از او .چه چیز است از امر دین که عقل شما
تصدیق نمیکند؟ پیغمبران و اوصیای ایشان و علمای شیعه چیزی نگفتند که
عقول مردم پی به آن نبرد و به مقامش نرسد .عقول همه قبح معاصی را
میفهمند پیغمبر هم نهی از آنها کرد و همه مردم حسن طاعات را میفهمند
آن بزرگوار هم امر به آنها کرد .هرچه نقص در انسانیت بود نهی از آن نمود
مثل زنا و لواط و شراب و خوردن مال مردم و غیر اینها ،میبینی که خر
باالی هر خری میرسد میرود و به هر صحرایی برسد از آن میخورد و
همچنین سایر صفات حیوانیت ،شما را از آنها نهی فرموده و هرچه باعث
کمال انسانیت و ایمان بود به آن امر فرمود .واهلل اگر کسی دین هم نخواهد
و بخواهد آدمی باشد پخته و معقول ،باید از شرع و آداب شرع تجاوز نکند
و یک سر مو خالف شرع نکند .گفتند غیبت مکن ،مال مردم را مخور،
اذیت مسلمین مکن تا همه با تو دوست شوند و تو را مرد خوبی امینی شمرند
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و حرمت تو را بدارند .پس اگر کسی طالب دنیا هم باشد باید به طریق شرع
راه رود تا دنیای او خوب شود.
حال ببینیم که دعوت کننده به این راه شریعت کیست آیا شیاطین و کفار و
مشرکین دعوت به دین میکنند یا انبیاء و اوصیاء؟ و آیا فساق و فجارند یا
ائمه هدی و شیعیان ایشان؟ واهلل مردم ناموسی برای خود نگذاشتند ،شما در
خانه خود نشستهاید نه سیر در عباد و بالد کردهاید و نه سیر در کتب و
مذاهب و حرفی از من میشنوید که حرف دینی یا مذهبی میبرم و گمان
میکنید که یحتمل این هم مذهبی باشد مثل مذهب مهابادیان که به عوض
نماز خود چهار کلمه چیز میخوانند« :اولم یار آخرم یار اول و آخرم پیر
خداوندگار» شما را به خدا این مذهب شد و همچنین مذهب نصاری که این
همه هستند همه مذهبشان سه چهار کلمه است در کتاب خود که چاپ
کردهاند و به سوی هر بلدی فرستادهاند که مردم را به دین خود دعوت کنند
و در آن نوشته است که دین همین است که اقرار کنی به خدا و پسر خدا
یعنی عیسی و دختر خدا یعنی مریم و اقرار کنی که پسر خدا را کشتند و به
صالبه کشیدند و کفاره گناهان امت او شد همین را که اقرار کردی دیگر
برو هرچه میخواهی بکن ،و همچنین باقی مذاهب .وقتی که میرسی از اول
تا آخر مذهبشان و حاصل کتابهاشان چهار کلمه پر و پوچ بیشتر نمیشود.
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گمان نکنید که آنها هم مذهبشان مثل مذهب شما مذهبی است محکم نه
واهلل ،این است که شکل انسان ندارند نه از شراب پرهیز میکنند و نه از زن
مردم و نه از پسر مردم و نه پاکی و نجسی میفهمند ،سگشان و خودشان در
یک کاسه چیز میخورند.
خالصه ،چه عرض کنم پیغمبر ناموسهای مردم را برطرف کرد و دیگر
ناموسی برای کسی نماند این است که اهل سایر مذاهب مانند حیوانات ،قذر
و نجس و همه امورشان مختل است و خیر و شر و صالح و فساد خود را
نمیدانند و از تصدق سر اسالم است که چند روزی راهی میروند و اال اگر
به مذهب خودشان بود دو روز زیست نمیتوانستند کرد ،آخر شعور دارید
وقتی که بنا شد که عقدی و نکاحی نباشد و انسان مثل حیوانات با مادر و
خواهر و دختر و هر زنی که برسد نکاح کند و فرق میان زن خود و زن
دیگران نگذارد نمیداند قومش کیست ،اوالدش کیست ،اگر کسی را
بکشند که باید قصاص کند و که باید دیه بگیرد و کسی که میمیرد که باید
میراثش را صاحب شود .مثل حشرات و دواب حرکتی میکنند .واهلل به
برکت ناموس اسالم است که آنها هم راه میروند .آخر این شرع یهود است
که علما در میان دارند و کتابی دارند ،این کتابشان ،آن تورات آسمانی نیست
این را هم که دارند هم محرف شده و قول مالهاشان است که به رأی و هوی
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و هوس و خواهش خود پارهای سخنها گفتهاند آن هم سه چهار کلمه است.
پندارید که نصاری دین عیسی را دارند ولی ندارند نه انجیل عیسی را نه دینی
نه آئینی .خواندیم و رجوع کردیم هیچ در دست ندارند ،شریعت یهود و
نصاری از میان رفته این هم که دارند اختراعی احبار و رهبانانشان است .و
اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل .مجوس که هیچ ندارند ،پیغمبر
خود را کشتند و کتاب خود را سوختند ،و این زند و پازند را قاضیهاشان
برایشان ساختند .و چهار اقلیم بت پرستند و شریعت ایشان این است که بیا
بت را سجده کن و خاج را مثال بپرست ،پس بدانید که واجب است که
حفظ کنید این ناموس را .نمانده در روی زمین کسی که پاس شریعت را
بدارند و راه دین و شرعی از جانب خدا داشته باشند اال شما و باقی خلق ان
هم اال کاالنعام بل هم اضل و اگر شما هم حفظ نکنید خدا نمیگذارد شرع
پیغمبر از میان برود و عالم را خالی نمیگذارد از کسانی که به شرع و قانون
شرع راه روند .فرمود و ان یکفر بها هوالء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها
بکافرین و چرا شما از آن جماعت نباشید که به واسطه شماها اهل عالم
روزی خورند و زیست کنند و دفع بالها از آنها شود و نزول فیضها و رحمتها
به طفیل شما بر آنها هم بشود و شما محل عنایت و مقصود از خلقت کافه
ناس باشید و همه مردم عالم کارکن شما باشند تا شما با فراغ بال و جمعیت
حواس بتوانید در میانه عبادت خدا کنید و به شرع پیغمبر راه روید و فضائل
صفحه | 220

و مقامات ائمه خود را بشناسید و توالی اولیاء آنها و برائت از اعداء آنها
بورزید.
و گمان مکن که شریعت برای همان آخرت تنها است و به کار دنیا نمیآید
بلکه به کار دنیا و آخرت همه میآید ،نمیبینی اگر معاملهات درست باشد و
دروغ نگویی و خلف وعده نکنی و تهمت و ا فترا و حیله و مکر و اذیت
مسلمانان نکنی ،مردی باشی با دیانت و صدق و وفا و محض محبت و وداد
و امانت و بر طبق شرع راه روی و اعمال و اخالق و احوالت همه موافق
انسانیت باشد ،مرد پخته عزیزی موقری خواهی شد و عزت و حرمت تو را
خواهند داشت .و هرگاه به شریعت راه نروی مرد رذلی بیمغزی خواهی شد
در کوچه و بازار تخمکی بشکنی و با هر رذل و اوباشی و لوطی و تنبکی
بنشینی اینجا بدوی فریاد بلند کنی ،آنجا بدوی و جنگ و دعوایی برپا کنی.
مومن صدای خود را زیاده از حاجت خود بلند نمیکند این شریعت نبوی
صلی اهلل علیه و آله مثل سایر شریعتها نیست که چهار کلمه حرف پوچی
باشد و تمام شد ،بلکه برای هر جزئی جزئی حکمی فرمودهاند حتی برای
بیت الخال رفتن و خواب و خوراک و سلوک با مردم .پس شریعتی که کفایت
جمع امور خلق کند جز این دین نیست باز جاهلی نگوید که دین تسنن
کفایت از جمیع شرایع میکند و آن هم اسالم است و شرع پیغمبر است،
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چرا که همه احادیث آنها را از میان کل کتابهاشان که جمع کنی از میان
چهار مذهبشان همه به قدر یک کتاب اصول کافی نمیشود و باقی آنچه
دارند رأیها و اجتهادات و بیان اقوال علمای سنی است و هر کسی به رأی و
هوای خود کتاب نوشته و به عقلهای ناقص خود راه رفتهاند و بعد از پیغمبر
به امامی واجب االطاعه قائل نبودند نهایت هر یک از ائمه را یک مجتهدی
مثل سایر مجتهدین خود میشمارند و از باب عناد و لجاجی که داشتند هرچه
از ائمه معصومین علیهم السالم میشنیدند بر خالف آن میکردند.
پس هیچ دینی قویتر از دین خود شما نباشد چرا که اهل سنت اگرچه اسم
اسالم بر سر ایشان است لکن چون از اوصیاء پیغمبر معرض شدند و رو
آوردند به خلفای جور و ضالل ،به جز احادیثی که از پیغمبر شنیدند آن هم
نه همه آنها را بلکه قلیلی را دارند و جمیع شرایع و احکام که کفایت آنها را
نماید تا روز قیامت ندارند و به هرچه محتاج میشوند که از پیغمبر ندارند به
اجتهادات و قواعد اصول و به ظنون و قیاسات و استصحاب و امثال اینها
حکم میکنند پس آنها هم مثل سایر مذاهب احکام شرع ایشان ناقص است،
سه کلمه ،ده کلمه دین نمیشود.
پس متمسک شوید به این دین قویم و صراط مستقیم و تا جان دارید بکوشید
شب و روز در طلب این دین و متابعت این شرع مبین تا امر دنیا و آخرت
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شما اصالح شود ،و این دین دینی است که اگر به آن راه روید سبب بقای
شما است تا روز قیامت ،و کدام دلیل بر حقیت این دین از این بهتر که این
دین کفایت میکند همه خلق را و بینیاز میگرداند آنها را از سایر دینها و
به هیچ وجه محتاج به هیچ چیز از آداب سایر دینها نیستیم ،نه به اعمال آنها
و نه به علوم آنها و نه به کتب آنها نه در اصول دین و نه در فروع دین و نه
در علوم رسمی و نه در علوم غریبه و همه مذاهب و ملل از علما و اهل حل
و عقدشان در جمیع امورشان محتاج به دین و کتب شیعهاند ،و هر حقی در
عالم یافت شود اصلش از این دین برداشته شده و چیزی که کفایت تمام اهل
عالم را نماید و با آن محتاج به هیچ کس و هیچ چیز نباشند دین متین حضرت
سید المرسلین است صلوات اهلل و سالمه علیه و آله که سپرده به امامی پس
از امامی همه معصوم ،و ائمه معصومین به امام عصر عجل اهلل فرجه سپردند
و آن حضرت ،حکام و حفظه و حمله در هر قرنی پس از قرنی به قدر قابلیت
و استعداد مردم میفرستد تا مردم را دعوت به حق کنند و نفی تحریف غالین
و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین نمایند و زمام دلهای ضعفای شیعه را نگاه
دارند چنانکه سکان کشتی مهار کشتی را نگاه میدارد .و در آنچه عرض
کردم جمیع عقول سلیمه شهادت بر صحت آن میدهند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه هفدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
خداوند عالم جلشأنه کاملی است در ذات و صفات خود که به هیچ وجه
نقصی در او راهبر نیست جمیع خیر و کمال برای او است .نیست از برای
احدی سوای او خیری و نوری و کمالی مگر به فضل او و به ظهور و نور
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او .چنانکه آفتاب مثال ـ وهلل المثل االعلی ـ کامل است در نور خود و هرچه
در عالم نوری دارد همه از پرتو نور آفتاب است و به کرم و جود آفتاب است
که روشن است و تاریکیها همه از اشیاء است .خدا میفرماید مااصابک من
حسنه فمن اهلل و مااصابک من سیئه فمن نفسک یعنی هر خوبی که به تو برسد
از خدا است و هر بدی که به تو برسد از جانب خود تو است .ببینید آئینه
هرچه نور و صفا و بهاء دارد از آفتاب است و هرچه کدورت و رنگ و کجی
و ظلمتی که دارد از خود آئینه است .همچنین مشیت خدا که اول نور خدا
است و اول ظهور خدا و پیدایی او است ،که خلق کرده است خدا او را به
خودش ،و خلق کرده است سایر چیزها را به مشیت ،چنانکه میگویی در
ظاهر هرچه چرب است به سبب روغن چرب است و اما روغن به چه چیز
چرب شده است؟ او خودش چربی است و خودش را به خودش خدا چرب
فرموده.
پس خدا مشیت را دست توانای خود قرار داده و گوش شنوای خود و چشم
بینای خود و زبان گویای خود و علم و قدرت خود و اسم اعظم و صفات
حسنای خود ،و او را مظهر جلوه خود گردانیده و به او تجلی فرموده و به
سایر خلق ،به او خود را شناسانیده.
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پس مشیت ،اول مخلوقی است که هیچ پیشی گیرندهای بر او پیشی نگرفته
و هیچ رسندهای به او نرسیده و هیچ صاحب طمعی طمع نکرده که مقام
مشیت را درک کند ،چرا که به ادراک احدی از ماسوی اهلل در نمیآید تا
طمع ادراک مقامش را نماید .و این جلوه اول که دست توانا و زبان گویا و
اسماء عظام و صفات پسندیدهای که پیش شنیدی ،این ،ذات مقدس پیغمبر
و آل او است صلی اهلل علیه و آله چنانکه در زیارت جامعه میخوانی فبلغ
اهلل بکم اشرف محل المکرمین و اعلی منازل المقربین و ارفع درجات
المرسلین حیث الیلحقه الحق و الیفوقه فائق و الیطمع فی ادراکه طامع .و
فرمود النبی الیوصف یعنی حضرت پیغمبر به وصف احدی در نمیآید .و
حضرت امیر علیه السالم میفرماید لیس لصفته حد محدود و ال نعت موجود
و ال اجل ممدود و همه این چهارده نفس مقدس صلوات اهلل علیهم یک نورند
و آیت توحید خدایند و صفت بیاندازه خدایند که نعت کرده نمیشوند و
وقتی ممتد ندارند و آنهایند نور خدا و ظهور خدا و جلوه خدا .آیا میدانید
که صفت خدا یعنی چه؟ اگرچه از مطلب بیرون است لکن مناسب است،
عرض میکنم ،شما را وقتی که ایستادهاید قائم میگویند و وقتی که
نشستهاید قاعد میگویند و وقتی که راه میروید رونده و در هر سه حالت
بلکه در جمیع حاالتت تو را زید میگویند .پس زید تفاوتی نکرد به تفاوت
نشستن و ایستادن و رفتن و آمدن ،چنین است خدا ،خدا است میفرماید هو
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الذی فی السماء اله و فی االرض اله و صفات ،غیر خدا است ،چنانکه
ایستادن غیر زید است .نمیبینی وقتی نشستی تو را ایستاده نمیگویند.
پس صفات تو تغییر میکند و ذات تو همان زید است که بوده .فرمودند من
عرف نفسه فقد عرف ربه خودشناسی خداشناسی است .آیا نمیبینی که به
خدا راحم میگویی اگر رحم کند و منتقم میگویی وقتی که انتقام کشد و
خالق میگویی وقتی که خلق کند و رازق میگویی وقتی که رزق دهد و
میراننده وقتی که بمیراند و زنده کننده وقتی که زنده کند و همچنین باقی
صفات ،و با این همه صفات ،خدا خدا است و صفات او تغییر میکند
چنانکه زید در همه احوال زید است و صفات زید تغییر میکند.
پس صفات خدا غیر خدا است و خلق خدا است که خدا خود را به آن صفات
ظاهر فرموده چنانکه صفات زید غیر زید است و زید به آن صفات ظاهر
میشود .چون معنی صفت را فهمیدی عرض میکنم که صفات خدا محمد
و آلمحمدند علیهم السالم  .پس ایشانند رحمانیت و رحیمیت خدا و غضب
و انتقام خدا ،خالقیت و رزاقیت خدا ،میراندن و زنده کردن خدا .چنانکه
ذات زید ذات زید بود که ظاهر میشد به ایستادن و نشستن و رفتن و آمدن.
در زیارت میخوانی السالم علی رحمه اهلل علی االبرار و نقمته علی الفجار.
و ایشانند چشم بینا و گوش شنوا و زبان گویا و دست توانای خدا و علم و
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قدرت خدا و اسمهای اعظم خدا چنانکه در تلو آیه شریفه فلله االسماء
الحسنی فادعوه بها فرمودند ماییم اسماء حسنای خدا که امر کرده است که
بخوانید خدا را به آن اسمها .چنانکه زید را به اسمش میخوانید و اسم زید
غیر زید است و غیبش میخوانید اگر غائب باشد و حاضرش میخوانید اگر
حاضر باشد و قائم و قاعد و صحیح و مریض و هکذا.
پس محمد و آلمحمدند غیب خدا و شهاده خدا ،حتی آنکه ذات خدا چرا
که ذات خدا هم اسمی است از اسماء خدا پس ببینید منکرین فضائل علیهم
اللعنه چه جرأت بر خدا کردهاند که چشم خدا را کور و گوش خدا را کر و
زبان خدا را گنگ میدانند و یهود یعنی یهودیان این امت که خدا لعنت کند
ایشان را میگویند ید اهلل مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه
مبسوطتان ینفق کیف یشاء .و آن ملعون ناصب عصایش را انداخت و گفت
حضرت امیر مثل عصا جماد است و هیچ کار از او بر نمیآید .یکی دیگر از
آن مالعین گفت که اگر سیدالشهداء زنده میشد بایست بیاید پیش
مالشریف علم اصول بخواند .و آن یکی ،چه بگویم رغبت نمیکنم که
حکایت قول آنها را نمایم .از ایشان میپرسم که شکی نیست که صفات
خدا غیر خدا است چنانکه بینایی زید غیر زید است و کالم تو غیر تو و
شنیدن تو غیر تو است و هرچه غیر خدا است خلق خدا است ،پس صفت
صفحه | 228

خدا آیا اشرف خلق است یا پستتر خلق یا وسط خلق ،البته صفت خدا از
پستترین خلق خدا نیست و از متوسطین هم نیست .پس بال شک اشرف
خلق خدا است و به اجماع شیعه و سنی محمد و آلمحمدند اشرف کائنات
و اول موجودات ،پس ایشانند بینایی و گویایی و شنوایی خدا و باقی اسماء
و صفات خدا.
پس منکران فضائل جسارت نکردهاند مگر بر خدا و منکر خدا شدهاند چرا
که خدای کور غیر خدای مسلمین است و دست خدای مسلمین باز است و
خدای آنها است که دستش بسته است و گوشش کر است و زبانش گنگ.
این است که فرمودند االنکار لفضائلهم هو الکفر .پس منکران فضائل کافرند
به خدا .و به ایشان میگویم که آیا خدا قادر است که خلقی بیافریند کامل
و بینقص؟ شک نیست که خدا بر همه چیز قدرت دارد و اال الزم میآید که
خدا عاجز باشد و خدای مسلمین عاجز نیست .پس خدا قادر است بگو ببینم
مانع چیست مثال به من و تو مقام سلمان را نداده برای آنکه قابل آن مقام
نیستیم و سلطنت به فالن کس نداده چرا که فساد میکرد اگر پادشاه میشد،
چه گمان داری درباره محمد و آلمحمد؟ خدا که قادر است آنها هم که
بالشک قابلیت دارند که اگر بگویی آنها قابلیت ندارند که اگر کمال به
ایشان میداد فساد میکردند الزم میآید که بگویی ایشان معصوم نیستند .و
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اگر میگویی حال که به ایشان کمال و فضل و سلطنت را نداده و مالک
ملک نگردانیده معصومند و اگر میداد طغیان میکردند و از عصمت بیرون
میرفتند ،پس چه فرق است میان آنها و کسانی که نمیتوانند معصیت کنند،
آنها هم معصومند ،مثال خواجه هم معصوم است که زنا نکرده و نمیکند ،و
کورها هم معصومند که نظر به نامحرم نمیکنند ،و فضل در این نیست که
کسی نتواند معصیتی کند ،بلکه کسی که بتواند و نکند معصوم است .پس
بنابر قول تو که میگویی ایشان را کامل خلق نکرده یکی از دو کفر الزم
میآید یا عجز خدا از آفریدن ایشان را کامل یا معصوم نبودن ایشان که اگر
کامل میشدند طغیان و فساد میکردند و این الزم دارد کفری دیگر را که
بیقابلیتی ایشان باشد .یا اینکه خدا قدرت داشته و ایشان هم قابلیت داشتهاند
و خدا بخالت کرده و به ایشان کمال عطا نفرموده نعوذ باهلل .کسی این
احتماالت را میدهد که خود را خارج از اسالم داند.
پس خدا کامل است که هیچ نقص در او نیست و ایشانند کمال خدا و او
است قادری که هیچ عجز در او نیست و ایشانند قدرت خدا و هکذا جمیع
صفات و اسماء خدا ایشانند سالم اهلل علیهم اجمعین .بعد از آنی که آئینه از
خود بیخود شد و فنای محض شد که هیچ زنگ خودی را ننمود و به کلی
زنگ خودی را از خود زدود و خود را فانی در جنب آفتاب نمود ،آفتاب هم
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آن را آئینه سرتاپانمای خود میکند و میشود آن وقت مظهر جمیع اسماء و
صفات آفتاب ،بلکه میشود آفتاب نه چیز دیگر هر کسی او را ببیند آفتاب
را دیده است ،گردی ،گردی آفتاب ،گرمی ،گرمی آفتاب ،رنگ ،رنگ
آفتاب ،ضیاء ،ضیاء آفتاب ،جمال ،جمال آفتاب ،کمال ،کمال آفتاب .وقتی
که آئینه جمادی ،خود را چنین ممکن باشد که فانی در جنب آفتاب نماید و
آفتاب به او این همه عنایت نماید ،اشرف خلق خدا را چرا ممکن نباشد که
خود را در جنب خدا فانی کند؟ پس خدا او را آئینه سرتاپانمای اسماء و
صفات خود گرداند .پس چنینند محمد و آلمحمد سالم اهلل علیهم اجمعین
در جنب خدا ،پس خدا هم جمیع صفات و کماالت و اسماء و افعال خود
را در آنها ظاهر کرده از توحید گرفته فمادون ،از کنه ذات و غیب و شهاده
و غیر اینها .مجمل قول ،در زیارت میخوانی ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله
و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه .و باز فرمودند نحن اصل کل خیر و من
فروعنا کل بر پس هر خیری که در تمام عالمها یافت شود فروع وجود
مقدس ایشان است علیهم السالم  .از اول مجلس تا اینجا مقدمه بود برای
مطلبی که در نظر بود .پس اول موجود شد حبیب خدا و هم محبوب خدا،
و خدا خطاب به او فرمود در حدیث قدسی که انت الحبیب و انت المحبوب
و انت المرید و انت المراد .آیا میدانی که انسان چه چیز را دوست میدارد
و چه چیز را دشمن؟ هرچه را موافق خود بیند و صفات او را موافق صفات
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خود بیند و او را بر خصلت خود یابد ،آن را دوست دارد و هرچه را بر خالف
خود بیند و ضد خود بیند دشمن دارد .وقتی که خود پیغمبر صفات خدا و
خصال خدا شد ،محبوب خدا است چرا که خدا صفات و خصال خود را
دوست میدارد انسان از ابن ابیالحدید سنی نباید کمتر باشد ،میگوید در
مدح حضرت امیر علیه السالم «صفاتک اسماء و ذاتک جوهر» یعنی
صفتهای تو یا علی و صفت علی غیر علی است و شعاع علی و شیعه علی،
میگوید صفتهای تو اسماء اهلل است و ذات تو یک جوهری است که منزه و
برتر است از صفات جمیع ذاتها و در شعر دیگرش میگوید:
تقیلت افعال الربوبیه التی
عذرت بها من شک انک مربوب

یعنی ای علی آن قدر از صفات ربوبیت را به خود گرفتی که عذر علی اللهی
را پذیرفتم که گفتند خدایی ،گفتم حق دارید چرا که صفات ،صفات اهلل
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است و افعال ،افعال اهلل ،قدرت ،قدره اهلل .اینجا جای اشتباه نباشد کجا
است؟ شافعی گوید:
و مات الشافعی و لیس یدری
علی ربه ام ربه اهلل

یعنی شافعی مرد و ندانست که علی خدای او است یا خدا .پس کسی که
انکار کند فضائل علی را هزار مرتبه درک او پایینتر است از درک سنی .خدا
فرموده ان المنافقین فی الدرک االسفل من النار .خالصه ،خود ایشان صفت
اهللاند نه آنکه گمان کنی که خدا را صفاتی دیگر هست و ایشان مثل آن
صفاتند .کسی که به اینطور بگوید تفریق کرده است میان خدا و ایشان و
میشود در زمره آنانی که یریدون انیفرقوا بین اهلل و رسله و یقطعون ما امر
اهلل به انیوصل خدا دهانشان را خورد کند که این روزها گروهی از نواصب
بنا گذاردهاند قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر .ملعون،
چشمش کور ،نماز میکند و اگر از ترس شمشیر اسالم نبود به کلی اسم
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محمد و آلمحمد را از نمازش میانداخت بلکه نماز نمیکرد و چون چارهای
ندارد در صلوات وقف میکند میان محمد و آلمحمد و میگوید اللهم صل
علی محمد و نفسش بند میرود و بعد از آن میگوید و آلمحمد و یقطعون
ما امر اهلل به انیوصل .نماز چنین نواصب است که فرمودند معصوم الیبالی
الناصب صلی ام زنی.
خالصه ،محمد و آلمحمدند صفات اهلل و خدا صفات خود را دوست میدارد
و ال حبیب اال هو و اهله حال تو هم اگر صفات خود را مانند صفات خدا
کنی یعنی متابعت محمد و آلمحمد نمایی در علوم و افعال و اعمال و اقوال
و اخالق و معارف ،تو هم محبوب خدا میشوی و خدا و ایشان تو را دوست
میدارند چرا که تو شبیه ایشان و شکل ایشان شدی .میفرماید ان کنتم
تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل .هر کسی شبیه خود را در آئینه دوست
میدارد ،هرکه بینی دوست دارد دوستدار خویش را ،پس این شد میزان
محبت .پس شرابخوار او را چه شباهت است به علی ،هرکس شبیه به علی
است دوست علی است و هرکس شبیه به یزید است دوست یزید است.
نمیبینی عالم ،عالم را دوست میدارد و جاهل ،جاهل را ،و هر کسی با
جنس خود باشد الیف ،و شرابی ،شرابی را طالب است .پس تو که میگویی
من دوست علیم و معصیت میکنی دروغ میگویی این دوستی نیست بلی
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خواهی گفت که من که معصوم نیستم میگویم چرا از خودت بدت نمیآید.
پس یا علی را دوست دار و خود را شبیه به او کن و از جنس او شو و یا آنکه
از خودت بدت آید و از اعمال قبیحه خود بیزار باش و معترف به گناهان باش
و خود را مقصر بدان .نمیبینی علی اعتراف به گناهان داشت و توبه و انابه و
استغفار میکرد .پس از این راه شباهت به او داشته باش ولکن علی عرض
نداشت و معصیت نکرد و تو عرض داری و به قدر عرضت معصیت داری و
به قدر عرضت شباهت به علی نداری.
پس هرگاه معصیتی بکنی و به تو بگویند فالن عمل معصیت است ،ترک کن.
و تو از این گوینده بدت آید تو دوست آن عمل بدی و دشمن آن گویندهای.
و آن نهی کننده در این هنگام زبان آلمحمد است که فرمودند ان لنا مع کل
ولی اذنا سامعه و لسانا ناطقا یعنی از برای ما است با هر دوستی زبانی گویا
و گوشی شنوا .پس تو دشمن نصیحتکن که شدی دشمن علی شدی و اگر
از او خوشت آمد و از خود و از عمل زشت خودت بدت آمد ،اگر ادعای
محبت کنی شاید .پس اگر به جهت بچهگی و کمتجربهای و رفیق بد و
نادانی و غفلت و طبیعت و عادت و شهوت ،شیطان او را اغوا کرد و از او
معصیتی سر زد باید نادم و پشیمان باشد و هر که او را از آن معصیت منع
کند او را دوست دارد این محبت هم به علی شاید .این است که فرمود ان
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کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل .به جهت آنکه منم صفات اهلل و محبوب
خدا و کمال خدا تو چطور محب خدایی و شباهت به من نداری؟ پس متابعت
کننده پیغمبر و مواظبتکننده بر طاعات و علوم ،متلبس به لباس محمد و آل
او است علیهم السالم  .و اگر مواظبت بر معاصی و ترک علم و عمل داری،
با دوستی محمد و آل او که دوستی خدا است درست نمیآید .وحی کرد
خدا به پیغمبری از پیغمبران خود که بگو به بندگان من که مپوشید لباس
دشمنان مرا و به طریقه و طور آنها رفتار نکنید و طعام مخورید طعامهای
دشمنان مرا ،پس باشید دشمنان من چنانکه آنهایند دشمنان من .و فرمودند
من تشبه بقوم فهو منهم هرکس شبیه به قومی باشد از آن قوم محسوب
میشود .چگونه نه و حال آنکه شیطان لعین خود را به شکل مالئکه کرده
بود خدا او را به اسم مالئکه خواند فرمود و اذ قلنا للملئکه اسجدوا الدم
فسجدوا اال ابلیس .و منافقین چون به صورت مومنین بودند خطاب یاایها
الذین امنوا به ایشان شد.
پس هرکس به هر صورت و هر شکل هست از همان گروه حساب میشود
و حکم او حکم آنها است .پس هرکس خود را به شکل اعداء اهلل بسازد هر
وقت عذابی و بالئی بر آنها نازل شود او را نیز بهرهای است از آن عذاب و
هر خطاب و عتابی که به آنها شود او هم نیز داخل است .و در جمیع الواح
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سماوی و نزد خدا و رسول و مالئکه و انبیاء و مومنین ،او از اعداء اهلل
محسوب میشود و لعنتهای ایشان هم او را شامل است .و هرگاه اخالق و
صورت و شکل و اعمال و هیئت خود را شبیه به دوستان کرد هر نعمت و
فیضی که بر ایشان بریزد او را هم نصیبی است از آن رحمت و در ملکوت
اعلی و در جمیع الواح سماوات و نزد خدا و رسول و مالئکه و مومنین،
مسمی به اسم دوستان خدا است و جمیع امداد و برکات آسمان و زمین که
بر ایشان نازل شود او را هم از آن بهره و نصیبی است .نشنیدهاید در زمان
حضرت لوط شخصی لباس خود را به ترکیب لباس لوط کرده بود وقتی که
عذاب بر قوم لوط نازل شد همه را هالک کرد مگر آن یک نفر را که لباسش
شبیه به لوط بود و حال آنکه عملش عمل قوم لوط بود و این فایده لباس
ظاهری او بود ،و نقل کردهاند که در زمان حضرت موسی شخصی بوده که
تقلید و مسخره موسی میکرد و در نزد فرعون و قوم او ریشخند از موسی و
حرکات او میگرفت و لباسی برای خود چون لباس موسی برای مسخرهگی
ترتیب داده بود و مانند او راه میرفت چون قوم فرعون با فرعون غرق شدند
آن یک نفر نجات از غرق یافت .حال شما هم اگر لباس خود را مانند لباس
اولیاء و نیکان کنید و متخلق به اخالق آنها شوید از روی صدق و محبت به
ایشان و به سیرت و طریقه ایشان سلوک کنید ،المحاله وقتی که نزول رحمت
بر ایشان میشود برای شما هم قسمتی خواهد بود و فیوضات الهی شامل
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شما هم خواهد شد .ببینید حکم چگونه به صورت است ،فقها گفتهاند که
اگر سگی بر پشت گوسفندی بجهد و آن گوسفند از آن سگ آبستن شود و
فرزندی بزاید ،حکم آن ،حکم صورت آن است ،اگر صورت آن صورت
گوسفند است حالل است و طیب و اگر به صورت سگ است حرام است و
نجس.
پس کسی که بر صورت و سیرت و متابعت محمد و آلمحمد علیهم السالم
باشد از ایشان محسوب میشود و با ایشان محشور میگردد و هرگاه بر
خالف ایشان باشیم از دشمنان ایشان محسوب میشویم المحاله .فرمودند
اعداونا اصل کل شر و من فروعهم کل فاحشه .پس هرگاه در اخالق و افعال
و اعمال و صورت و سیرت شبیه به دشمنان آلمحمد شدیم از فروع آنها
محسوب میشویم نعوذ باهلل من غضب اهلل .حدیث است که خلق خوش
درختی است در بهشت که از برای او شاخههای بسیار است هرکس به
شاخهای از او چسبیده المحاله او را میکشد به بهشت و خلق بد درختی
است در جهنم که از برای آن شاخههای بسیار است هرکس به شاخهای از
او چنگ زند المحاله او را میکشد به آتش ،پس هرکس تابع محمد و آل او
است چنگ زده است به شاخهای از شاخههای طوبای محبت ایشان و آخر
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او را میکشد به بهشت و هرکس متصف به صفات دشمنان ایشان است
چنگ زده است به شاخهای از زقوم و آخر او را میکشد به آتش.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه هجدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
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عرض کردم که هیچ ناقصی از درجه نقصان به درجه کمال نمیرسد مگر به
چهار سفر و سخن در سفر اول بود ،عرض کردم که سفر اول سیر کردن از
نهایت دوری به سوی جوار قرب خدا است جلشأنه و برای مسافر به این
سفر خداوند عالم قافلهساالری قرار داده است تا خلق را از بوادی ضاللت و
جهالت به سر منزل نجات رساند و راهنمای خلق باشد و این قافله ساالران،
انبیاء و اوصیاء و حکماء و علمایند از کاملین شیعه .و عرض شد که راهی
که خلق بر آن راه باید بروند راه شریعت است و آنها راهبرانند و شما راهروان
و صراطی که شنیدهاید که در قیامت میباشد و مردم بر آن باید بگذرند همین
راه شریعت است ،آنجا مردم آن را خواهند دید و حقیقت شریعت را آنجا
خواهند فهمید و اصل صراط در فارسی یعنی راه و آن را جسر هم میگویند
یعنی پل ،برای آنکه بر روی جهنم واقع شده است و خلق باید بر روی آن راه
روند و هر کسی از پل بگذرد داخل بهشت شود و هرکس از آن بیفتد به
جهنم افتد.
پس معلوم شد که یک سر پل صراط ،در نهایت دوری از خدا است و یک
سر دیگر آن ،به قرب جوار خدا بسته است .خدا میفرماید ان ربک لبالمرصاد
یعنی خدا در کمینگاه است و آن عقبه آخری صراط است که از برای صراط
پنجاه عقبه است و از عقبهای تا عقبهای هزار سال راه است هذا صراط علی
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مستقیم که به معنی ظاهر ظاهرش این است صراط حضرت امیر علیه السالم
که مستقیم و راست است .پس سر دیگر آن متصل به قرب جوار خدا است
جلشأنه و این قافله ساالران میخوانند خالیق را که بیایند و بشتابند به سوی
دار قرب و این صراط در نهایت باریکی است از مو باریکتر است .معنی این
را باید فهمید نمیبینی که هرگاه مقصد عریض باشد و شهر بسیار بزرگی
باشد راه به آن هم عریض است و شاهراهی است از هر جانب به سوی آن
کشیده و اما هرگاه مقصد یک سنگ کوچکی باشد راه هم به قدر وسعت
آن سنگ است یک سر مو اگر از چپ و راست بروی از راه به آن سنگ بیرون
رفتی مگر آنکه به طور مستقیم بروی به سوی آن سنگ تا برسی ،ببینید گلوله
تفنگ را اگر به شهری بزنی یا به نشانه بسیار بزرگی ،قدری این طرف آن
طرف هم بزنی خطا نمیشود و اما اگر بنا باشد که به آن سنگ کوچک بزنی
یک سر مو کج باشد خطا میزند و به آن سنگ نمیخورد.
و چون این مثل را فهمیدی حال همچنین است هرگاه مقصود خدای احد و
یگانه باشد که صاحب اجزاء نیست و صاحب عرض و طول و عمق نیست
پس راه به سوی او در نهایت باریکی است و اگر به قدر یک سر مو قصد
غیر او کنید ،قصد او نکردهاید و بر غیر او نظر کردهاید و به سوی او نرفتهاید
بلکه به سوی غیر او رفتهاید ،چرا که حیوث تفاوت میکند و راه به این حیث
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غیر راه به آن حیث است .مثال مردی از برای او چند حیث است از یک حیث
نوکر سلطان است و از یک حیث مرد کاسبی است ،ساعت خوب میسازد،
یا جراح خوبی است ،و از یک حیث خویش تو است و رفتار تو نسبت به او
به حسب حیوث او تفاوت میکند البته ،اگرچه خود او یکی است .پس چون
خدا ذاتی است یگانه و جزء ندارد و حیث از برای او نیست مثل اینکه تو نیز
یک مردی هستی ولی مرکب از چندین جزء ،سر تو غیر پای تو است و دست
راست تو غیر از دست چپ تو است و چند حیث داری ،حیث پدر بودن تو
غیر حیث پسر بودن تو است و حیث نوکر بودن تو غیر حیث کاسب بودن
تو است.
پس تو مرکبی از چندین جزء و حیث و غیر اینها ،ولکن خدا یگانه است و
در ذات او غیر او راه ندارد و همه خلق به سوی او باید بروند .پس راه به
سوی او از مو باریکتر است .مثال وضوی تو اگر برای خدا باشد صحیح است
و اگر در آن قصد غیر او را بکنی و به قصد آنکه نورانی شوی یا به بهشت
بروی یا از ترس جهنم باشد یا برای پاکیزگی یا غیر اینها از آنچه غیر خدا
است قصد کنی ،وضوی تو باطل است و عبادت خدا را نکردی بلکه عبادت
خود را کردی.
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پس راه به سوی خدا از مو باریکتر است و باید در عبادت خدا خالص باشی
و آنچه غیر خدای احد است از نظر بیندازی و در نهایت استقامت سیر کنی
به سوی خدا تا از این صراط نلغزی و این را که از مو باریکتر است از باب
مثل فرمودند و اال صد هزار هزار مرتبه صراط از مو باریکتر است و از شمشیر
برانتر است که هر که نیت او مرکب باشد و بر دو چیز عبادت کند و خیالش
غیر خدای احد باشد ،آن صراط او را دو نیم کند و به جهنم اندازد .فرمودند
الیمین و الشمال مضله هر دو نیمش به جهنم افتد و الطریق الوسطی هی
الجاده شاهراه همان وسط راه است که به هیچ نحو ترکیب ،اگرچه ترکیب
در نهایت خفا باشد ،مرکب نباشد .پس ببین چقدر تیز است این صراط که
هرکس منظور نظرش خدای یگانه باشد بر آن ثابت میماند و اال که او را
پاره پاره میکند به حسب اختالف نیتش ،بسا آنکه در یک عمل هزار غرض
دیگر هم داشته باشد ،او را هزار پاره میکند و مردم بر این صراط میگذرند
به تفاوت ،یکی میگذرد مثل برق یکی در قدم اول میرسد به آن سر صراط
و یکی چون باد عاصف ،بعضی چون اسب تنددو و بعضی چون انسانی که
میدود و بعضی چون انسانی که راه میرود و بعضی مثل کسی که گاهی
میرود و گاهی مینشیند و بعضی مثل کسی که بخزد و پارهای از مردم
گاهی میافتند و گاهی برمیخیزند و پارهای دیگر یک پای آنها میلغزد و به
یک پای و دست دیگر خود را میگیرند و لهیب جهنم به آنها میرسد خود
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را جمع میکنند و گروهی از یمین و یسار میافتند و بعضی یک عشر آن را
یا دو عشر تا نه عشر آن را میروند و آخر میافتند و بعضی در قدم اول
میافتند ،خالصه ،این سخنی است حق و باید معنی آن را فهمید و باید صراط
را شناخت ،شاید اینجا هم باشد.
پس عرض میکنم که این صراط ،شریعت است و این را شریعت میگویند
چرا که مردم در آن روانند چنانکه در شارع عام میروند و یا از شرعه است
که راه باشد و سنت و طریقه باشد و یا از مشرعه است که محل آبخور باشد
و معنی اول بهتر است .و خلق مأمورند که بر این شریعت و طریقت راه روند
و پیشی بر یکدیگر بگیرند .پس انتظار نداشته باشید که آیا حال من در قیامت
بر پل صراط چون است ،در همین دنیا ،االن بر روی صراط روانید هر طور
بر شریعت حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله راه میروی بر صراط هم بر
همانطوری ،این قدر هست که آنجا بیپرده است و در اینجا در پرده .مثلی
بیاورم ،آیا شما میتوانید فکر کنید زید را در هفته گذشته که به نماز ایستاده
در مسجد و آن وقتی که از خانه بیرون آمد و تصور کنی قدم به قدم آن را تا
مسجد و بعد از بیرونرفتن به بازار رفت و چه کرد و چه گفت ،همچنین
نقطه به نقطه کوچهها را ،بر روی هر نقطهای از زمین چه کرد و چه گفت
تا به خانهاش برگشت؟ یا احواالت پسرت را تصور کن از حین تولد بلکه
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پیش از آن زمانی که نطفه او در رحم قرار گرفت تا تولد کرد و شیر خورد
و به راه افتاد و بازی کرد و به مکتب رفت و کی ناخوش شد و کی او را
داماد کردی تا امروز؟ و این تصورات همه از آن است که ذهن خود را مثل
آئینه که با هر چه برابر کنی عکس آن چیز در آن میافتد ،پس چون ذهنت را
مقابل کنی با لوح عالم که احواالت هر کسی در آن نوشته شده هرچه از
احواالت خودت یا دیگران که یادت باشد به خیال آن میافتی آن حاالت را
میبینی و هرچه را فراموش کردی یا از احواالت مردم مطلع نیستی آنها را
در اینجا نمیبینی .و اما در قیامت که پرده از کار هر کسی خدا میخواهد
برمیدارد ،و از هر کار از کارهای تو در دنیا که پرده بردارد خودت و دیگران
آن را به مشاهده و رأی العین ببینید .پس جمیع حاالت تو میآید در آخرت
از اول عمرت ،این رشته عمر متصل به هم نفس به نفس جمیع اعمال و اقوال
و احوالت را میآورند تا آخر عمرت که رشته عمرت منقطع شده .پس همراه
تو میآورند جمیع حرکات و سکنات تو را به هیئت قیام و رکوع و سجود
و تعقیب و مسجد و منبر و پای منبر و بازار و خانه و سفر و حضر و خواب
و بیداری و خوردن و آشامیدن و هکذا جمیع احواالتت را از اول تا آخر
عمرت .و میآورند زید را بر این رشته که بر آن راه رفته و سر و ته رشته
هرکس صراط هر کسی است .پس هر کسی بر صراط خودش که صورت
انسانیت او باشد راه میرود و یا میلغزد .حضرت امیر علیه السالم فرمود
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الصوره االنسانیه هی اکبر حجه اهلل علی خلقه و هی الکتاب الذی کتبه بیده
و هی المختصر من اللوح المحفوظ و هی الهیکل الذی بناه بحکمته و هی
الجسر الممدود بین الجنه و النار یعنی صورت انسانیت بزرگتر حجت خدا
است بر خلقش و کتابی است که خدا به دست خود آن را نوشته و مختصری
است از لوح محفوظ و هیکلی است که ساخته است خدا او را بر وفق
حکمت خود و صراطی است کشیده شده مابین بهشت و دوزخ .پس مادام
که او بر هیئت انسانیت که ذکر و فکر و علم و حلم و نباهت و حکمت و
نزاهت و طاعت و عبادت و تقوی و احوال حمیده و اخالق پسندیده و عقاید
حقه ثابت است بر صراط ثابت است .و هرجا و هر وقت که مشغول معصیت
و هیئت حیوانات و اخالق ذمیمه و اعتقادات فاسده است ،از صراط که
عبارت از صورت انسانیت است لغزیده.
پس مثل جهال قدیم مباشید که با معصیت ،بگویید بلکه من در قیامت بهتر
از تو باشم ،اینجا و قیامت فرق نمیکند ،نظر به احوال خود کن ،تو شراب
میخوری او نمیخورد ،تو زنا میکنی او نماز میکند ،تو هزار عمل
ناشایست میکنی ،چگونه تو بهتر خواهی بود؟ پس هرکس بر این صراط بر
طاعت رسول خدا راه رفته و در تمام احوال رو به خدای احد داشته و شب
و روز به سوی او راه پیموده بر صراط ثابت است و هر کسی از جاده شرع
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منحرف شده در دوزخ افتاده .چون این را دانستید عبرت بگیرید و ببینید چه
بسیار کسی که در همان قدم اول افتاده است در آتش یا در وسط یا بیشتر یا
کمتر و چه بسیار کم است کسی که تا آخر صراط ،ثابت مانده تا داخل
بهشت شده باشد .لکن عیب کار اینجا است که مردم خرف شدهاند از
کثرت معصیت ،مانند پایی که به خواب رفته او را سوزن میزنی ،درفش
میزنی ،میبری ،میسوزی خبر نمیشود و الم را نمیفهمد ،همین که بیدار
شد میفهمد .اکنون مردم در خواب غفلتند میفرماید الناس نیام فاذا ماتوا
انتبهوا پس انتظار قیامت را نکشید که قومی را در آن روز به جهنم خواهند
برد و جمعی را به بهشت .اهل جهنم االن در جهنمند و اهل بهشت االن در
بهشتند ،ولی پرده پیش چشم آنها را گرفته همین که مردند و چشم آخرت را
باز کردند ،اهل جهنم میبینند که در دنیا توی جهنم بودهاند و اهل بهشت
هم ،در همین دنیا توی بهشت بودهاند .خدا میفرماید فریق فی الجنه و فریق
فی السعیر االن گروهی در بهشتند و گروهی در آتش .و میفرماید و ان جهنم
لمحیطه بالکافرین جهنم اطراف کفار را گرفته .و میفرماید کال لو تعلمون
علم الیقین لترون الجحیم نه چنین است اگر داشتید علم یقین را هر آینه
میدیدید جحیم را.
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پس هر کسی در منزل خودش هست و در همانجا بوده و در همان جهنم یا
بهشت تولد او شده .گروهی از روز اول تا حال و بعد از این در جهنم بودهاند
و هستند و نمیفهمند و گروهی االن در بهشتند بلکه تولد نکردهاند مگر در
بهشت نمیدانم چه میگویم واهلل مردم االن یا در بهشتند یا در جهنم ،و بر
نمیخورند .نشنیدهاید که روزی اصحاب پیغمبر صلی اهلل علیه و آله در
خدمت آن حضرت در مسجد بودند ناگاه به اعجاز آن حضرت صدای
عظیمی شنیدند عرض کردند این چه صدا بود یا رسول اهلل آن حضرت فرمود
سنگی را هفتاد سال پیش از این از لب جهنم رها کردند اکنون به ته جهنم
رسید و این صدای عظیم صدای آن بود ،در این سخن بودند که ناگاه صدای
شیون از خانه یهودی بلند شد که مرده بود و هفتاد سال از عمر او گذشته
بود .پس چون او تولد کرد سنگ بدن او سرازیر به جهنم شد تا وقت مرگش
که به ته جهنم افتاد هفتاد سال طول کشید .همچنین منافقان وقتی که تولد
میکنند سرازیر جهنم میشوند و ساعت به ساعت پایینتر میروند و به هر
گناهی و غیبتی و اذیتی و فحشی که به مسلمین میگویند و دروغ و تهمتی
که میبندند بر مومنی ،پایینتر میروند تا آخر عمرشان که به ته جهنم
میرسند و گمان لذت میبرند از این معاصی .مثل کسی که دملی دارد و هی
خارش میکند و آن را میخارد و لذت از آن خارش میبرد و هرچه میخاراند
به خیال خودش لذت میبرد .یا مثل جایی را که پشه گزیده و خارش میکند
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و میخارانی تا باد میکند و زخم میشود و ناسور به هم میرساند و سبب
هالکت او همین خارانیدن خواهد شد .مثل لذت بردن از معاصی مثل کسی
است که عطش او کاذب است که میلی به آب دارد و چون آب خورد ضرر
کلی به او رسد و مستسقی شود و جگر او فاسد شود و حرارت غریزی او
زائل گردد .خدا میفرماید ثم کان عاقبه الذین اساءوا السوءای ان کذبوا
بایات اهلل و کانوا بها یستهزءون عاقبت کسانی که مرتکب گناهان شدند این
بود که تکذیب کردند به آیات خدا و استهزاء نمودند به آنها .میبینم اهل
معصیت شب و روز در تحصیل معاصیند و به آب لذات دنیا از دل خود
حرارت محبت خدا را خاموش میکنند و آخرت خود را فاسد میکنند و آخر
االمر کار معصیت کاران به جایی میرسد که تکذیب خدا و رسول و ائمه
علیهم السالم مینمایند و مسخره مومنین مینمایند ،و میبینم ایشان را که
سخریه و استهزاء میکنند هرگاه حدیثی برایشان بخوانی یا مسألهای از
مسائل حالل و حرام بگویی ،یا ببینند کسی نماز میکند به او میگویند نماز
کار بیوهزنان است ،و اگر کسی ترک نماز کند یا سخن کفری و عداوتی و
غیبتی بشنوند مستبشر و شادان و خندان میشوند و از او خوششان میآید.
پس ایشان االن در جهنمند و هالک شدهاند به سبب همین آتشها که بر خود
افروختهاند و اسم آن را لذات نهادهاند ،و نمیفهمند که خودشان به حق خود
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میکنند .به هر حال مقصود این است که این شریعت راه است و طریق به
سوی خدا است .عرض میکنم که شما مثل مردم جاهل مباشید چرا که از
عامی بودن بیرون رفتهاید ،پول تا کم است در کیسه میکنند و شماره آن را
نگاه میدارند و اما همین که از شماره بیرون رفت دیگر به وزن در میآورند.
اینجا هم علم برای شما ریخته است و به قول عوام با پارو باال میروبند .پس
شما دیگر امروز جاهل نیستید و حجت خدا تمام است چه کس نزدیکتر
است به مشرق از رونده به سوی مشرق و دونده به سوی آن ،و که نزدیکتر
است به مغرب از کسی که دائم رونده است به سوی مغرب و هرگز رو به
مشرق نمیکند.
پس معلوم شد که مقصود ،خدا است .پس هر که اعمال او قربه الی اهلل است
و دائم طلب قرب به خدا میکند نزدیکتر میشود به خدا به قدمهای طاعات
و عبادات ،به هر نوع طاعتی قربی به خدا حاصل میکند و به مشرق جمال
و جالل خدا نزدیکتر میشود ،و هر که متابعت هواهای نفسانی میکند و به
قدمهای معصیت پشت به مشرق انوار جمال الهی کرده رو به مغرب انوار
میرود که جهت نفس اماره و خواهشهای او باشد و به هر نوع معصیتی یک
نوع دوری از خدا حاصل میکند ،به خانه سخط و غضب خدا نزدیک
میشود ،هیچ عذر از برای شما نیست و خدا پرده از پیش چشم شما برداشته
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فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید دارید به چشم خود میبینید که
نزدیک است به خدا و که دور است از خدا .پس که سزاوارتر است به خیرات
و برکات سماوات و ارض از کسانی که مشی میکنند به سوی خدا و به
سرعت ،سر از پای نشناخته میشتابند به خانه قرب خدا و که سزاوارتر است
به آتش و انتقام و غضب خدا و سخط و بالیا از کسی که مشی میکند به
قدمهای معصیت و به سرعت میدود به سوی آتش و خانه دوری از خدا و
شب و روز محشور است با دشمنان خدا .پس اهل نجات نیست مگر کسی
که عمل به شریعت کند و اهل هالکت نیست مگر کسی که مخالفت
شریعت میکند و به غیر فرموده خدا و رسول عمل میکند و دائم به معصیت
مشغول است.
و اینجا مطلبی است که باید عرض کنم و آن این است که بیان کنیم که
سبب چیست که مردم مشغول به طاعات و عبادات میشوند و ترقی نمیکنند
بلکه روز به روز پستتر میشوند ،نماز میکنند و روزه میگیرند حج
میروند و خمس و زکوه میدهند و همچنین باقی اعمال را میکنند یک سال
در میان زیارت میروند و معذلک مقرب درگاه الهی نمیشوند؟ بایستی این
گریهها و مناجاتها و زحمتها که میکشند ساعت به ساعت کاملتر شوند و
نورانیتر گردند و حال آنکه میبینیم که مثل نعناع ده سال قبل از این با امروز
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و اگر زنده بماند تا ده سال دیگر هم هیچ تفاوتی به احوالش نمیکند و
همیشه نعناع است صد سال پیش و بعد همان که بوده هست و همه مردم اال
قلیلی چنیناند ،نه بر اعمالشان اثری مترتب و نه از دعاشان اثر استجابتی
حاصل و از بس که کردهاند و نشده گمان میکنند که همه اینها باطل است،
این سببی دارد و سری دارد ظاهر و سری دارد باطن که مردم از آن غافلند و
آن سری عظیم و بدیع است که تا حال گفته نشده و این زمان مناسب است
ذکر آن.
پس عرض میکنم که سبب این امر عجیب غریب را شاعر عرب ساخته است
میگوید:
یعظمون له اعواد منبره
و بین اظهرهم اوالده وضعوا

یعنی مردم تعظیم و احترام چوبهای منبر حضرت رسالت را میدارند و حال
آنکه اوالد آن حضرت را در دست و پای خود خوار و ذلیل کردهاند و این
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سر کار این خلق است که نفع اعمالشان را نمیبینند .شرافتی که این چوب
دارد این است که دست مبارک آن حضرت گاهی بر آن مالیده شده و بر آن
باال رفته و بر آن نشسته دیگر شرافتی ندارد و چوبی بوده از درختی که در
باغی روییده که هزار درخت دیگر هم بوده و این یکی شرافت به هم رسانیده
به سبب مس آن حضرت .آیا گلوی حسین علیه السالم به سبب بوسیدن آن
حضرت شرافت نداشت؟ دست پیغمبر با لبش چه فرق داشت؟ اگر دستش به
این چوب رسیده لبش هم به حلقوم حسین علیه السالم رسیده بود که مکرر
او را میبوسید حسین علیه السالم جزء پیغمبر و پاره جگر آن حضرت بوده
مگر نفرموده فاطمه بضعه منی و مگر حسین علیه السالم جزء بدن فاطمه
نبود؟ و مگر حسین علیه السالم انگشت مبارک حضرت پیغمبر را عوض
پستان نمکیده بود؟ و گوشتش از گوشت پیغمبر و استخوانش از استخوان
پیغمبر نروییده بود که بدنش را پاره پاره و استخوانش را پایمال سم اسبان
کردند؟ اگرچه تاب نمیآوریم که گریه نکنیم ولکن خود را عمدا بر این
بدارید که گریه نکنید و جمیع هوش خود را جمع داشته باشید که مطلب را
بفهمید .پس بنیامیه که حرمت حسین علیه السالم و اهلبیت آن حضرت را
نداشتند چه نفع میکند به ایشان حرمتداری چوبهای منبر پیغمبر را که
یعظمون اعواد المنبر و اوالد الرسول وضعوا بین اقدامهم .پس غالب مسلمانان
بلکه همه اال قلیلی رعایت جماد و چوبه منبر را میکنند و هیچ رعایت فرزند
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پیغمبر و علی را نمیکنند ،این است که هیچ عملی از ایشان نفع نمیکند چرا
که ضایع کردند اعظم از چوبه منبر را چرا که منبر ضرر به کهره و بره آنها
نداشت و ادعای خالفت رسول خدا را نکرد و نمیگفت که من واجب
االطاعتم و مخالفتم حرام است .ولکن حسین علیه السالم میگفت من
خلیفه پیغمبرم و خالفت و امامت حق من و پدر و برادرم بوده و اول و ثانی
و ثالث غصب کردهاند و معاویه و یزید بر باطلند ،و این ضرر به گلهدار
میرسید به این جهت حرمت آن حضرت را ضایع کردند ،و اما منبر گنگ
زبان را حرمتداری کردند .همچنین این مسلمانان آمدهاند و در شریعت
مالحظه کردهاند هرچه مثل این منبر گنگ زبان است و ضرری به گلهدار
ندارد و امر و نهی نمیکند و ضرری به دنیاشان ندارد تعظیم میکنند و حرمت
آن را نگاه میدارند و هرچه از شریعت ضرر به کهره و برهشان دارد و صرفه
دنیوی ندارد و ضرر دارد و ادعای ریاست و خالفت دارد او را ضایع
میکنند ،آخر اگر شما طالب خدایید خدا در صاحبزبانان بهتر پیدا است از
بیزبانان و گنگان ،خدا از انسان ناطق بهتر پیدا است یا از جمادات و
مردگان؟ چه شده که تو صدای توپ را نمیشنوی و صدای پای مورچه را
میشنوی ،چیزهای بزرگ را نمیبینی و ذرهبین شدهای؟ منبر هرگز به قدر
صدای پای مورچه هم اظهار توحید خدا و نبوت و والیت را نمیکند و
نهایت از دیدن منبر رسول میفهمیم که رسول خدا بر آن مینشسته اما
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نمیفهمی که چه میگفته و صاحب چه صفت بوده بلی یک ترک اولی هم
از منبر سر نزده ولکن بر همان حال خود باقی است و دیگر هیچ کار از او
ساخته نمیشود .اما کسی که چشمش چشم خدا است و زبانش زبان خدا و
دستش دست خدا و گوشش گوش خدا و دیدار او دیدار خدا و نهی او نهی
خدا و امر او امر خدا و آئینه سرتاپانمای اسماء و صفات خدا ،و جمیع افعال
او افعال خدا است ،و طاعت او طاعت خدا است ،و معصیت او معصیت
خدا ،و کسی که نسبت به خدا چنین باشد نسبت به رسول خدا و ائمه هدی
به طریق اولی چنین است .پس معلوم شد تو خدا را نمیخواهی .به هزار سند
یا اهلل قطع به هم رسانی که این منبری است که پیغمبر بر آن باال میرفته و
آیا بعد از ثبوت ،دست به آن مالیده یا نه اگر خدا را میخواستی آن که نطق
از پیغمبر میکند و شب و روز درس و موعظه و جمیع مجالس و محافل و
کتب و تصانیف او پر از معرفت خدا و رسول و ائمه و فضائل و مقامات
ایشان است و علی االتصال ترغیب به طاعت و عبادت و والیت اولیاء و
برائت از اعداء و نهی از مخالفت شرع میکند ،هیچ حرمت نمیداری و
اذیت او و دوستان او را ثواب میدانی .کاسه فغفوری([ )]5پر از آب
خوشگوار در نهایت صفا و پاکیزگی و یکی کاسه پر چرک چوبین با آب
گندیده کثیف ،چه مرض داری که از این میخوری و از آن ظرف پاکیزه و
آب شیرین و یخ بلورین نمیخوری و خودت نمیخوری جهنم هرگز مخور
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چرا بیچاره تشنگان را از آن آب باز میداری و منع میکنی .و مردم را چه
شده است و چه مرض دارند که به ریش برداشتهاند ،از بس به آنها گفتهاند
که شما عامی هستید و کور و نفهم و هرچه ما به شما میخورانیم باید حکما
همان را بخورید اگر در خود عوام مرضی نباشد و چشم خود را باز کنند و
خدا فهم و هوش به ایشان داده که تمیز خوب و بد را بدهند و ذائقه خود را
به کار ببرند از آنکه تا حال خوردهاند ،از این لطیف خوشگوار هم بخورند.
سرش همه همین است که همه خلق احترام منبر را وسیله دنیای خود کردهاند
که معظم و محترم بشوند و ضرر به گلهدار نداشته باشد ،این لباس اسالم را
رخت کار خود قرار دادهاند که به این ،دنیا را تحصیل کنند .امروز بینی
شیطان را بر خاک مالیدم و پرده از کار برداشتم و سر کار را بروز دادم و
شما را بیدار و هشیار کردم.
پس جمیع مردم زمان اال قلیل ،شریعت را تقسیم کردهاند آن هم متدینین ،و
اما فساق و فجار منبر پیغمبر را میسوزانند و قهوه میپزند و میخورند مثل
آن وهابیها که چند سال قبل از این که کربال را گرفتند و قتل و غارت کردند
و نبش قبر حضرت نمودند و توی قبر آن حضرت با چوب صندوق مبارک
قهوه پختند و زهرمار کردند .حرف با معاندین و مخالفین ندارم آنها در همان
قدم اول به هرجا میبایست ،افتادهاند ،این مقدسین و صالحین ،شریعت را
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تقسیم کردهاند و گنگ زبانها را بر زباندارها اختیار کردهاند .میگویند اول
وقت است و بگذار که وقت نماز میگذرد و اگر مومنی را پیش رویش سر
ببرند نفس نمیکشد و اذیت مومن میکند و باک ندارد ،ای مرد نماز تو عمل
تو است و عمل تو کجا و مومن کجا ،و حرمت مومن صد هزار بار بیشتر از
حرمت این خم و راست شدن تو است ،و بیحرمتی به مومن و نصرت نکردن
به مومن به دست و زبان و مال و جاه به هر قسم بتوانی و نصرت نکنی اذیت
او کردهای و اذیت مومن همه عبادات و اعمال تو را باطل میکند .شخصی
آمد در خدمت امام علیه السالم در نهایت فرح و سرور حضرت فرمود سبب
خوشحالی تو چیست عرض کرد چگونه خوشحال نباشم و حال آنکه از پدر
بزرگوارت شنیدم که فرمود سزاوارترین روزها برای خشنودی روزی است
که کسی در آن روز صله به برادران خود کند و من امروز ده نفر از برادران
خود را ضیافت کردهام حضرت فرمود نیکو عملی کردهای اگر آن را ضایع
نکنی .عرض کرد چگونه باطل میکنم و حال آنکه من از شیعیان خالص
شمایم فرمود :ها االن باطل کردی به همین کلمه که خود را شیعه خالص ما
شمردی و مرا اذیت کردی و خدا میفرماید و التبطلوا صدقاتکم بالمن و
االذی پس آن شخص در خدمت آن حضرت توبه کرد از این حرف .حضرت
فرمودند حال ثواب اعمال تو به تو برگشت .پس اذیت مومن باطل میکند
صدقات را و در حدیث است که کل معروف صدقه یعنی هر عمل خوبی
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صدقه است ،و نفرمود که باطل مکنید صدقات خود را به منت و اذیت همان
کسی که صدقه به او میدهید بلکه مطلق منت بر مومنی یا اذیت یک نفر
مسلمی باعث بطالن جمیع اعمال خیر است .این را سهل میشمارند و آیه
غیر المغضوب علیهم و ال الضالین را چنان از مخرج ،غلیظ میگویند که
مسجد را از صدای خود پر میکند چرا که این مایه ندارد و ضرری به دنیا
نمیرساند بلکه مایه زهد فروشی و تقدس است در نظر خلق .و اما از آن
طرف شیعه را آزردن که آزردن خدا است سهل میشمارند ،غیبت و تهمت
و شهادت دروغ درباره او و استخفاف و اهانت او و بیاعتنایی به او ،حاشا
نمودن حق او و بد همسایگی با او و از این قبیل چیزها را سهل میشمارند،
و حال آنکه در حدیث قدسی میفرماید من آذی لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه
و دعانی الیها یعنی هر کسی اذیت رساند دوست مرا ،در میدان محاربه با من
ایستاده و مرا به محاربه خود خوانده .زباندارهای دین را میاندازند و خوار
و خفیف میکنند و قنوت و دعاهای خود را طول میدهند ،و نماز میکنند
و تیر بر حلقوم حضرت سیدالشهداء میزنند ،و روزه میگیرند و اوالد او را
اسیر میکنند .واهلل جمیع اعمال خیر را در بهترین مکانها که میانه رکن و
مقام باشد به قدر عمر دنیا کنند و شبها را به عبادت و گریه و مناجات و
روزها را در نهایت گرمی و درازی ،روزه بدارند و پیاده به حج بروند و همه
ساله به زیارت چهارده معصوم بروند و آن قدر ریاضت بکشند تا مثل خیک
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پوسیده شوند و از آن طرف عداوت یکی از اولیاء خدا را یا دوستان ایشان را
داشته باشند و یا محبت یکی از نواصب و دشمنان شیعیان یا دوستان ناصبیان
را داشته باشند خدا دمر آنها را به جهنم میاندازد .مثل این مردم مثل کسی
است که بر اراده نشسته و روی خود را به مشرق کرده و آن اراده را از عقب
میکشند و او به گمان اینکه به مشرق میرود نشسته ،وقتی که خبر میشود
سر از مغرب در آورده است.
پس اعمال ظاهره را که عالمت رو کردن به مشرق است و عالمت تقوی و
تقدس است و سبب ریا و سمعه و شهرت و مایه اعتبار در نزد مردم است
بجا میآورند ،و اصل و اساس دین که محبت به اولیاء و عداوت اعداء است
ترک کردهاند ،پس قهقری به جهنم میروند .در میان بنیاسرائیل زاهدی بود
که چندین سال عبادت کرده بود و چیزی به خاطر او رسیده بود ،خداوند به
او خطاب فرمود که آنچه در دنیا کردی از عبادت ،خود را به واسطه آن در
نظر مردم عزیز کردی و آنچه زهد ورزیدی تعجیل راحت برای خود کردی،
برای من چه کردهای؟ عرض کرد الهی برای تو چه باید کرد خطاب به او
شد که آیا ولیی از اولیاء مرا دوست داشتهای یا عدوی از اعداء مرا دشمن
داشتهای؟ پس این است سبب اینکه اعمال هیچ نفع نمیدهد و باعث قرب به
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خدا نمیشود چرا که روح ندارد و مرده است و مرده با مردگان نشیند و اما
زنده از مردگان نفرت کند و رو به زندگان آورد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه نوزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
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در تفسیر این آیه شریفه کالم در چهار سفر بود و عرض کردیم که هیچ
ناقصی از درجه نقصان به مرتبه کمال نمیرسد مگر به اینکه چهار سفر کند،
سفر اول سفر کردن از منزل دوری از خدا بود به سر منزل قرب به خدا و
تفصیل آن را عرض کردم که منزلهای دوری ،منزل غفلت از خدا و منزل
عادات و منزل طبیعتها و منزل ناموسها و منزل غضب و منزل الحاد و منزل
شقاق و نفاق است و بیان کردیم که الزم و فریضه است بر مردم که بیرون
روند و نفرت کنند از این منزلها به سوی سعادت ابدی و بودیم در بیان اسباب
و تهیه این سفر و گفتیم که اعظم اسباب این سفر ،شریعت و متابعت صاحبان
شریعت و حامالن آن است.
چون سخن به اینجا رسید متذکر مطلبی شریف شدم که بسیار مهم است و
این هم مطلبی است عمده ،و اصلی است که اگر ضبط کنید آن را ،مطلبهای
خوب از آن میفهمید و آن این است که خدا خلق را از دو چیز آفریده یکی
نور و یکی ظلمت چنانکه وارد شده است در حدیث امام علیه السالم که
در هر دلی دو نقطه است نقطه سفیدی و نقطه سیاهی ،و این برای آن است
که ممکن باشد هر کسی را که کار نیک از او به عمل بیاید و کار بد هم
ممکن باشد که از او سر زند ،و اگر از نور تنها بود یا از ظلمت تنها بود انسان
مجبور بود بر نیکی تنها یا بدی تنها ،و هرگاه ممکن نبود که از خوب ،بد
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سر زند یا از بد ،خوب به عمل آید عمل نیک نیکان ،سبب مدح ایشان نبود
و عمل بد بدان ،سبب قدح ایشان نبود .نمیبینی آتش به حسب ظاهر از او بر
نمیآید به جز سوختن و نسوختن از او بر نمیآید .پس این سوختن مدح آتش
نیست چرا که نمیتواند نسوزد .چنانکه خواجه بر زنا نکردن ثوابی ندارد و
سنگ و دیوار بر فحش ندادن مدح ندارند ،چرا که نمیتوانند .مثال بندهای را
که زنجیر کرده باشند نمیتواند بگریزد حال هیچ عاقلی مدح آن بنده را
نمیکند که خوب بندهای است که نمیگریزد.
پس کمال در آن است که آلت و اسباب معصیت ،شخص داشته باشد و
ممکن او باشد که معصیت کند ،اگر نکرد ثواب دارد .و اگر مردم از نور
تنها بودند ممکن نبود آنها را معصیت ،چنانکه سنگ را مدحی نیست که
چه سنگ ثابت قدمی است که هزار سال است که بر قرار خود است چرا که
در وجود او حرکت و اسباب حرکتی نیست اگر سنگی را به یک پهلو
بگذاری و فردا هم بیایی ،آن را بر همان پهلو خواهی یافت و اگر هزار تومان
زیر او پنهان کنی فردا یا صد روز دیگر بیایی یک پول آن را خیانت نکرده،
این مدح او نیست که آفرین بر تو عجب سنگ امینی هستی و او را خلعت و
نعمت ندهی.
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و اگر مردم از ظلمت تنها بودند مضطر به معصیت بودند و از برای بدیهای
آنها مالمتی و عقوبتی نبود و شعور طاعت را نداشتند و به جز بدی ممکن
نبود از آنها چیزی سر زند .نمیبینی که آتش معنی سردی را نمیفهمد .پس
معنی سردی را به آتش نتوان فهمانید چرا که گوش سردی شنو و مدرک
سردی فهم ندارد ،و سرد شو ،که تو به او بگویی تا نزدیک گوش او میرود
به محض آنکه داخل گوش او شد گرم و سوزنده میشود.
پس اگر مردم همچنین بودند ممکن نبود ایشان را مگر شر خالص و مجبور
بودند بر معصیت .چنانکه عرض کردم که اگر از نور تنها هم خلق شده
بودند مجبور بودند بر طاعت .پس جبر مطلقا در ملک خدا نیست و مردم
مختارند بر طاعت و معصیت و چه بسیار گمراهند کسانی که میگویند مردم
مجبورند بر طاعت یا معصیت و این را کمال و فضلی برای خود قرار دادهاند
و در مجالس آهی میکشند و شعری میخوانند و عرفانی میبافند و تقصیرها
را میخواهند به گردن خدا بگذارند .اصل طبیعت مردم آن است که سعی
کنند تقصیر را از خود دور کنند و به گردن کسی دیگر گذارند و راضی
نمیشوند به بدی خود ،و در آخر میرسانند سخن را به قابلیت و میگویند
قابلیت را که داده ،و این نیست مگر از کبر نفس و میگوید خدا ما را بد
خلق کرده یا فالن را خوب خلق کرده و چنین کسی بال شک کافر است و
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منکر ارسال رسل و انزال کتب و شرایع شده و وعده بهشت بر طاعت
مطیعان را و بیم آتش بر معصیت عاصیان را دروغ میداند .خدا مردم را
تکلیف به خوبی و نهی از بدی فرموده و بر طاعت ایشان ،نوید بهشت و بر
معصیت ایشان وعید جهنم داده و اگر مختار نبودند امر و نهی خدا بیفایده
بود .و ظلم را خدا نهی فرموده و خودش به طریق اولی ظلم نباید بکند و
نمیکند .و بنا بر مذهب جبریان کدام ظلم از این بدتر که کسی را طناب پیچ
کند و چهار میخ بکشد و امر کند به دویدن و چون ندود به جهنمش برد و
ابدالدهر او را عذاب کند ،که چرا تو را امر کردم به دویدن ،تو فرمان مرا
نبردی؟ پس به این قول کافر شدند جمعی و خارج از اسالم گشتند و منکر
وعد و وعید خدا شدند ،و این کفر را از اسباب فضیلت خود شمردهاند و به
کنایه میرسانند که خدا ظالم است و پیغمبران کاذب .و اگر خدا ظلم
نمیکند و آنچه در کتابهای آسمانی فرموده و آنچه پیغمبران گفتهاند راست
است و نیکان ممدوحند بر نیکی و بدان مذمومند بر بدی و وعده و وعید
خدا صدق است ،پس دیگر جبر کجا است؟
باری ،کالم در این نیست .پس خلق مختارند در طاعت و معصیت آیا
نمیبینید که به دست ممکن است شما را که سیلی بر یتیم زنید یا تصدق
بدهید یا قرآن و فضائل اهلبیت بنویسید یا زخم و اذیتی به مسلمی رسانید.
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چنانکه این پارچه گل ممکن است که از او کوزه بسازی یا خم شراب و
این قطره مرکب ممکن است که با او اسم علی بنویسی یا عمر ،و این چشم
تو قابل است که نظر به نامحرم کنی و یا به صورت والدین و علما یا قرآن و
احادیث .و زبان تو قابل است که با او صلوات فرستی و قابل است که غیبت
مسلمانان و فحش به ایشان بگویی ،و پای تو قابل رفتن به سوی علما و
مساجد هست و قابل رفتن به سوی معاصی هم هست .پس معلوم شد که این
اعضا و جوارح تو هم از نور و ظلمت خلق شده و قابل خیر و شرند .و به
جهت این پیغمبران آمدند که مردم را بخوانند به سوی طاعات و نهی نمایند
از منهیات و تعلیم نمایند راه خیر و شر را و برسانند که این بدنها و اعضا و
جوارح را بر خیر بدارید و از شر باز دارید .و چنانکه بدنهای شما قابل خیر
و شر هر دو هست همچنین ارواح شما و مشاعر و مدارک روحانی شما قابل
هر دو هست و از نور و ظلمت با هم آفریده شده و آن قبضه نور را خاصیتی
است و صاحب همه صفات خیر است و قبضه ظلمت را خاصیتی است و
صاحب همه صفات شر .مقصود این است که شما ساخته شدهاید از قبضهای
از نور و آن قبضه نور را خواصی است و صاحب همه صفات نیکو او است.
پس او است صاحب کرم و شجاعت و صاحب علم و حلم و وقار و محبت
و صدق و وفا ،به او حاصل میشود توحید خدا و نبوت و امامت و والیت و
برائت و تفکر و عبرت و سایر نیکیها .و جمیع شرور از آن قبضه ظلمتی
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است که در انسان است و از آن قبضه ظلمت است جمیع معاصی و کفر و
فسوق و او است صاحب کبر و فخر و عجب و غرور و صاحب شرک و
نفاق و انکار انبیاء و اوصیاء و انکار شرایع و احکام ،و به او حاصل میشود
بیزاری از اولیاء خدا و دوستی با دشمنان ایشان ،و او است صاحب فقر و
مسکنت و ذلت و عجز و جهل .و خدا از فرط کرم و رأفت و مرحمت و
قدرت کامله خود شما را مرکب کرده است از این دو قبضه نور و ظلمت و
به شما شعوری عطا فرموده است که میفهمید خیر و شر را ،چطور
میفهمید؟ اگر میخواهید میزانی دستتان بدهم که به آن میزان بتوانی بسنجی
که چه چیز خیر است و چه چیز شر ،هرچه پیش تو آید ببین آنجور معامله را
اگر کسی با تو کند تو را خوش میآید یا بد .به زن کسی به خیانت میخواهی
نگاه کنی ببین با زن تو کسی به خیانت نگاه کند راضی میشوی یا نه ،اگر
اذیت کسی میخواهی بکنی ببین آن گونه اذیت را به خودت راضی میشوی
که کسی نماید ،اگر مال کسی را میخواهی بخوری یا حیله با کسی کنی
یا غیبتی از کسی کنی یا فحش به کسی بدهی ببین بر خود میپسندی ،اگر
بر خود نمیپسندی و راضی نمیشوی ،بر کس مپسند آنچه تو را نیست پسند.
و بر این قیاس کن سایر معامالت با خلق را .شاید کسی بگوید معامله با خدا
چگونه؟ اینکه معامله با خلق بود ،میگویم خدا نفس انسان را عدل قرار داده
فرموده و الیها حاکمها پس خود را آقا قرار ده و برای خود غالمی فرض کن
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اگرچه آنچه خدا به تو کرده کجا این میشود مثل این که تو کردهای ولکن
بر فرض اینکه تو هم نسبت به او احسانهای بیحساب کرده باشی و او نسبت
به تو کرده باشد آنچه تو نسبت به خدا کردهای و این هم اگرچه نمیشود
مثل آنچه غالم به تو کرده ولکن به قدر حد خودت ،ببین اگر او را انواع
نعمتها داده باشی و او بندگی کند دشمن تو را ،چگونه بر او غضب خواهی
کرد و او را چگونه مستحق عقوبتها میدانی .واهلل اگر کسی به نظر آورد
نعمتهای التحصای الهی را و احوال خود ما را هم به ما بگوید به طوری که
بفهمیم تقصیرات خود را ،از خود و از اعمال خود بیزاری خواهیم جست.
هرگاه کسی به شما بگوید که بندهای دارم که این را در حال تولد ،دیگر
پیش از تولد را بلکه از ابتدای خلقت را که همه مقدمه بودهاند از برای آمدن
تو در صلب پدر و در رحم مادر و آن اسبابهای لطف که از برای تو فراهم
آورده تا تو در شکم مادر تربیت یافتی و حیات به تو بخشید تا تو تولد کردی،
خالصه ،بگوید به تو که بندهای را در حال تولد خریدهام و او را به دایه دادهام
و هر وقت مریض شده به دست خود پرستاری کردهام و لباسهای رنگارنگ
و خدمتکارهای مهربان بر او قرار دادهام و متوجه جمیع مایحتاج او شدهام و
بزرگ کردهام و از آب و آتش بیرون آوردهام و هر روز انواع دشمنیها و
اذیتها از او دفع کردهام و راه نفع و ضرر را به او نمودهام و اگر خواسته فی
المثل از راه نادانی خود را به مهلکه اندازد او را حفظ کردهام و هر درنده و
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زهر زننده رو به او آورده از او دور کردهام و از جمیع آفات و بلیات ارضی
و سماوی او را نگاه داشتهام و شب و روز مراقب احوال او بودهام حتی آنکه
او میخوابیده ،من خود و جمیع غالمان و کنیزان خود بیدار بودهایم و او را
به اینطور پرستاری کردهام ،اگر چیزی در مشرق محتاج میشد و خود او
در مغرب بوده فی الفور برای او حاضر کردهام خالصه تا امروز به حد رشد
و کمال رسیده اینک حال بنا گذارده میرود در خانه دشمنان من به گدایی
و مرا خجالت میدهد و سخن دشمن مرا میشنود و اطاعت او میکند و
شکایت مرا نزد آنها میبرد و با این احوال باز هر وقت گرسنه میشود یا تشنه
میشود یا برهنه میشود یا مریض میشود از برای او انواع غذاهای لذیذ و
آبهای گوارا و لباسهای نفیس و طبیب حاذق مثل پیغمبران و اوصیای ایشان
و علمای ربانی و دواهای مشفی میفرستم و به ازای آن مرا فحش میدهد و
از پیش دشمنان من یک قدم به سوی من نمیآید و هرگاه یکی از دوستان مرا
میبیند بدش میآید و اذیت آنها میکند ،میگویند طبیبان من که این دوا را
مخور که زهر است به لجاجت من میخورد ،چون مشرف بر هالکت او را
میبینم پادزهر و اسباب شفا از برایش میفرستم به او میگویم خود را از بام
مینداز که دست و پایت میشکند به لجاجت من خود را از بام میاندازد و
دست و پایش میشکند ،جراح و مرهمها برای معالجه او میفرستم که او را
عالج کنند ،خالصه از صد ،یکی را نگفتم ،آیا با چنین بنده چه باید کرد؟
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این است مثل ما با خداوند کریم ،آخر ببین چهل سال از عمر ما میگذرد و
یک نفس کشیدن اطاعت او را نکردیم بیایید حساب خود را بکنیم چهل
سال از عمر ما میگذرد ،چهارده پانزده سال که طفل بودیم و به لهو و لعب
گذرانیدیم باقی را هم دو نصف کن نصف آن شب بوده و اگر همان شبها
خواب کرده باشیم نصف دیگر سیزده سال میشود آن را هم چقدر به بطالت
و معاشرت مردم و اهل و عیال و کسب و کار صرف کردهایم ،ببین برای
عبادت چه میماند ،جمیع نمازهای شبانه روزمان اگر با جمیع نوافل و
تعقیبات بجا آورده باشیم شبانه روزی یک ساعت و نیم بیشتر نمیشود
انصاف ده این نمازهامان هم از اول تا آخر آن همه حساب نفع و ضرر خرید
و فروش و کجا برویم و چه بکنیم هزار خیال باطل در ضمن آن میکنیم که
هیچ دخلی به نماز و تعقیب ندارد و یک نماز که با توجه کرده باشیم نکردیم
بلکه به یاد همه چیز بودیم مگر خدا و اگر همه نمازهای این مدت را روی
هم بریزیم سالی ده دوازده روز بیشتر نمیشود.
و اما روزه ،که سالی سی روز میگیریم شب آن قدر میخوریم که تا ظهر
تخمه داریم و به عوض احیاء ،شبها به غیبت و بیهوده گویی با کسانی که
باید از آنها دوری کنیم تا صبح مینشینیم و اسمش را احیاء میگذاریم و به
جز حرف دنیا چیزی دیگر در میانه نبوده و روز را تا شب میخوابیم که
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گرسنگی و تشنگی به ما تأثیر نکند و همین نخوردن و جماع نکردن را
اسمش را روزه نهادیم دیگر چشم و گوش و زبان و دست و پا و جمیع
جوارحمان از آنچه از آنها بر میآید کوتاهی نمیکنند.
و اما خمس ،که اسمی از آن نیست و زکوه ،که از جمله موتی است.
و اما حج ،کسانی که استطاعت دارند از هزار یکی نمیروند و آن یکی هم
که میرود کجا حدود آن را میداند یا به عمل میآورد؟ نمیدانند چه بایدشان
کرد .نماز که هر روزی پنج دفعه میکنند حدود آن را نمیدانند چه جای
حج که محض همین است که به آنها حاجی بگویند و اسم و اعتباری به هم
رسانند.
و اما جهاد ،که در خدمت امام باید کرد .پس نه این است که ما چنین بندهای
را مستحق انواع عذابها و عقوبتها میدانیم .حال شرممان باد از این بندگی و
آن همه عصیان که میکنیم جبار آسمان را که آنا فآنا در ید قدرت اوییم و
به انواع عقوبتها ما را میتواند بگیرد با وجود همه اینها ما را مهلت داده و
نعمت او را میخوریم و عصیان او را میکنیم ،خیر او علی الدوام به سوی
ما نازل است و شر ما علی االتصال به سوی او صاعد .پس به این مثل فهمیدید
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خیر و شر را ،و میزانی به دست شما دادم که بفهمید کیفیت معامله با خدا و
با خلق را.
حال برویم بر سر مطلب ،و آن این بود که خدا خلق را مرکب از نور و ظلمت
خلق فرموده که قابل عمل خوب و عمل بد هر دو باشند و به ایشان شعوری
داده که خوب و بد همه را بتوانند از هم تمیز بدهند و جمیع خیرات ،خصلت
آن قبضه نور است و جمیع شرها ،از آن قبضه ظلمت است و معذلک اکتفا
به خود تو نفرموده بلکه در هر زمان و اوانی برای هدایت خلق عقلهای
خارجی و علمهای جسمانی از سنخ هر قومی به زبان آنها و لباس آنها
فرستاده ،همه معصوم و مطهر با برهانهای قاطع و دلیلهای واضح و معجزات
و آیات و عالمات که خیر و شر را به مردم بفهمانند و حجت خدا را بر خلق
تمام نمایند ،چرا که از برای خدا است بر خلقش دو حجت ،حجتی ظاهری
و حجتی باطنی ،اما حجتهای ظاهره پس انبیاء و رسلند و اما حجتهای باطنه،
پس عقول خالیق است و بر طبق این مضمون حدیث شریفی وارد شده ان هلل
علی الناس حجتین حجه ظاهره و حجه باطنه اما الحجج الظاهره فاالنبیاء و
الرسل و اما الحجج الباطنه فالعقول .پس عقلهای شما میزانی است که به آن
تمیز میدهید خوب و بد را .پس چه بسیار جهالت داشتند کسانی که
اختالفها کردند که خیر و شر و حسن و قبح اشیاء آیا عقلی است یا شرعی
صفحه | 271

که موقوف به تبلیغ رسل است و در آن قیل و قالها کردهاند و هر کسی به
چیزی قائل شدهاند .نمیدانم مگر شرع غیر عقل است و عقل غیر شرع،
بلکه هر دو یکی هستند و هر دو حجت خدایند بر خلق و معصوم و واجب
االطاعه ولی چون بعضی عقول آلوده شدند به بعضی هواهای نفسانی ،خداوند
پیغمبران و اوصیاء و کاملین شیعه را فرستاد تا سبب تذکر عقول باطنه باشند
و میزان عدلی باشند در میان عقول مختلفه .خدا به پیغمبر خود که عقل کل
است صلوات اهلل و سالمه علیه و آله میفرماید و ذکر فان الذکری تنفع
المومنین.
پس ایشان آمدند و خلق را متذکر فرمودند و آنچه را که فراموش کرده بودند
به خاطرشان آوردند .در حدیث میفرماید ثبتت المعرفه و نسوا الموقف و
سیذکرونه یوما ما ،در روز الست معرفت مردم کامل شد و ثابت گردید و
به جهت آلودگی اعراض این دنیا و اعوجاج قوابل ،مردم فراموش کردند آن
موقف را.
پس کار اولیاء آن است که مردم را متذکر کنند و به خاطر آنها بیاورند آنچه
را فراموش کردهاند .و وحشت مخالفین و دشمنان ما از این است که ما مردم
را بیدار و هشیار میکنیم و رفع نسیان آنها را میکنیم و امراض و اعراض و
کجیهای عقول آنها را برطرف میکنیم و کسی که از خود غرضی و مرضی
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ندارد و در ذات او خللی نیست ،متذکر میشود .واهلل هیچ بحث ندارند بر ما
مگر آنکه چرا ما مردم را متذکر میکنیم و میگویند که بگذار این خلق بر
غفلت باشند تا ما به هرجا بخواهیم ایشان را بکشیم و کام خود را از آنها
برآوریم .واهلل بحثی دیگر بر ما ندارند مگر اینکه چرا خوب و بد را به یاد
مردم میآوری و به ما نمیگذاری ایشان را ،بگذار تا ما آنچه میخواهیم
بکنیم و بر دوش آنها سوار شویم و ایشان را برای حاجات خود بدوانیم ،چرا
که هر مریدی به قدر ده گاو سیستانی برای ما کار میکند و شما حال
آمدهاید و تمیز مردم را زیاد میکنی و آنها را بر بصیرت میکنی که دیگر
اطاعت ما نکنند .واهلل همه عداوتها و اذیتهاشان محض همین است و اال از
ایشان بپرسید آیا فالنی مالی از شما خورده است ،یا تنخواهی از شما برده
است یا به شما اذیتی کرده ،یا کسی از شما را کشته ،از همه گذشتیم آیا
خالف تعارفی با شما کرده است ،آیا منصبی از منصبهای شما را صاحب
شده ،یا مرافعات و موقوفات شما را جلو گرفته ،به مداخلهای شما دخل و
تصرفی کرده ،یا از دست شما شکایتی نزد حکام و سالطین کرده ،یا به آنها
نوشتهای نوشته ،آیا سبقت بر شما گرفته در پیشواز کردن حکام و دید و
بازدید آنها ،و اخالص تحویل دادن به آنها و تحف و هدایا فرستادن برای
آنها ،آیا مزاحم جاه و عزت شما نزد حکام و سالطین گردیده ،یا بدی از
شما نزد آنها گفته یا نوشته؟ خواهند گفت که هیچ یک از این کارها را
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نکرده .میپرسی از آنها که پس چه کرده است فالنی که علی االتصال به هر
قسمی که ممکنتان باشد با او عداوت میورزید ،جوابی ندارند ،البد میشوند
که بگویند فالنی کافر است و ضال و مضل است ،اگر بپرسی به چه دلیل،
میگویند دو شاهد عادل نزد ما آمدند و شهادت دادند .نمیدانم این دو عادل،
نه ،یکی کجا بوده که در غیاب من شهادت داده و حال آنکه نه حرفی از
خود من شنیدهاند و نه از کتب من دیدهاند و الی االن یک صد و سی چهل
کتاب از تصنیفات من در ایران پهن است از هر کتابی نسخههای متعدد ،از
یک ارشاد العوام هشتصد جلد چاپ زدهاند و تخمینا هزار جلد نوشتهاند،
در کدامیک این کفر را دیدهاید ،بیش از این هم نمیتوان حرف زد که در
هفتهای دو روز موعظه و هر ماه مبارک را سی روز موعظه و در ایام عزا هر
سال ده روز ذکر مصیبت و در باقی روزها هم هر روز درس میگویم و در
هر مجلس هم که حاضر میشوم بسا که تا ساعت شش و هفت شب با اهل
مجلس صحبت میدارم ،کدام حرف من دلیل بر کفر من شد؟ یک جا
میگویند فالنی خیال منصب ریاست و سلطنت دارد ،نمیدانم چرا باید این
خیال در سر من باشد مگر شعور من عیب کرده است که این خیال کنم،
مگر راحت دنیا و آخرت حیف است که داشته باشم مگر چه شده که طعام
دنیوی طیب و پاکیزه را انسان بگذارد و پی جیفه گندیده بلند شود ،مگر
ذائقه من عیب کرده است؟ واهلل یک مجلس ذکر فضیلت را به سلطنت کل
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روی زمین تا عمر دنیا هست برابر نمیکنم ،مردمی که از آسمان آمده باشند
این دنیا زندان است برای آنها و مشتاقترند به مردن و مشرفشدن به خدمت
ائمه خود از اشتیاق طفل به پستان مادر .هیچ عاقل سعادت ابدی را به این
سلطنت دو روزه دنیا عوض نمیکند و حال آنکه دیده باشد قول حضرت
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله را که فرمود ملعون من یترأس یعنی ملعون است
کسی که طلب ریاست کند ملعون من یجد فی قلبه حب الریاسه ملعون است
کسی که بیابد حب ریاست را در دل خود ملعون من حدث نفسه بالریاسه
ملعون است کسی که به خاطر خود بگذراند ریاست را .خوب ،با وجود این
دماغش خشک است که ریاست بخواهد؟ مردم همتشان زیادتر از اینها است
که ریاست دنیا را با صد هزار ترس و بیم با آن همه ذلت و خواری مرتکب
شوند و از نعیم ابدی آخرت و عزت جاویدانی دست بردارند نه واهلل چنین
نیست ولکن از باب آن غیظ و کینه باطنی که چرا مردم را بیدار میکنم که
به دام شیاطین جن و انس نیفتند و از تلههای آنها مردم را خبردار میکنم این
نسبتها را به من میدهند و سعایتها نزد حکام و سالطین میکنند و نسبتهای
کفر و غلو نزد عوام کاالنعام میدهند که شاید به یک وسیلهای مرا ساکت
کنند و نور خدا را خاموش کنند و ذکر فضائل و کلمات حق نشود و یأبی
اهلل اال انیتمه .مشهور است که شاگرد مکتبی دعا میکرد که خدایا مالیم
را مرگی بده ،معلمش شنید ،گفت دعا کن خدا به پدرت مرگی بدهد من
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نباشم به معلمی دیگر تو را میبرند .خوب مرا خاموش کردند و خدا
نمیگذارد و تا جان دارم انشاء اهلل میگویم و اگر من نگویم خدا نور خود
را خاموش نمیگذارد و کسی دیگر را گویا میکند و میفرستد.
خالصه ،این یکی را هم بگویم از کسی اجر و مزدی توقع ندارم به هیچ
وجه ،چنانکه حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله فرمود الاسألکم علیه اجرا
اال الموده فی القربی .پس به همین دستورالعمل راه میروند کسانی که تابع
حضرت رسولند صلی اهلل علیه و آله  .پس چنانکه آن بزرگواران از کسی
مزدی برای این خدمت نمیخواهند ما هم که تابع ایشانیم انشاء اهلل ،هیچ
مزدی از مردم توقع نداریم مگر دوستی دوستان ایشان و دشمنی دشمنان
ایشان را ،چرا که اولیاء ایشان اقرباء ایشانند علیهم السالم  .شخصی میگفت
اللهم صل علی محمد و اهلبیت محمد حضرت فرمود بگویید اللهم صل
علی محمد و آلمحمد تا شیعیان ما هم داخل شوند .پس شیعیان ایشان نیز
آلمحمدند و اقربای محمدند و دوستی شیعیان همان مودت ذوی القربی است
که خدا آن را اجر رسالت حضرت پیغمبر قرار داده و از شما هم آن اجر را
خواستهاند و معصوم فرمودند که زکوه را به شیعیان خالص ما ندهید ،چرا
که گوشت ایشان از گوشت ما است و خون ایشان از خون ما و چنانکه ما
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منزهیم از زکوه و صدقه گرفتن ،شیعیان ما هم منزهند از صدقه و زکوه
گرفتن.
خالصه ،توقعی از شما ندارم و جیره و مواجب از پادشاه دارم و نوکر پادشاهم
انشاء اهلل و امری که ما را مأمور فرمودهاند بجا میآوریم دیگر قلقی([)]6
از شما نمیخواهم .گلکار و حمال است که برای مزد کاری میکند اما
آنها که مزدشان از آسمان مقرر است دیگر از شما قلق نمیخواهند .و اما
مردم دیگر جریمه از شما میخواهند یا قلق .باری ،امیدوارم که شما هم
دوستی اولیاء اهلل را و عداوت دشمنان آنها را بورزید و به مقتضای آن عمل
کنید تا آن اجر و مزدی را که خدا از شما خواسته ادا کرده باشید و کمک
دشمنان نکنید در اطفاء این نور ،تا من هم کوتاهی نکنم در ذکر فضائل
موالی خود .آنها به جز آنکه مرا خاموش کنند از این سخنان دیگر مطلبی
ندارند و دیگر صریحتر از این چه که پیش خودم فرستادند که فضائل مگو،
گفتم تا جان دارم میگویم و کوتاهی نمیکنم در این باب ،آنها شب و روز
در خیال اینکه چه تدبیر بکنند که من ذکر آلمحمد را نکنم و اگر من ذکر
نکنم در هیچ جای عالم دیگر چنین مجلسی منعقد نمیشود و این مطالب
را به اینطور کسی بیان نمیکند اگر شما نمیدانید در این مجلس غرباء
بسیارند همه از اهل خبره و فضیلت و با بصیرت ،از آنها بپرسید که در کدام
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بلد ذکر آلمحمد و بیان فضائل و مقامات ایشان مثل اینجا میشود .پس شما
هم به شکرانه این نعمت که خدا از میان کل عالم بر شما جماعت منت نهاده
و به شما ارزانی داشته قدر و قیمت آن را بدانید و شما هم کمکی کنید تا
من بتوانم اظهار این امر را نمایم و کمک شما آن است که دست و زبان خود
را نگاه دارید و نگویید سخنی که دشمنان شما آن را بهانه نمایند و غوغا و
شورشی نمایند و نکنید کاری که بر شما بحثی وارد آورند .همه آنها مستعدند
مثل باروت و منتظر یک شراره آتشی از دست یا زبان شما هستند که شهر را
به هم بزنند و بناهای محکم و عمارات عالیه را خراب کنند .درست راه
روید و بنای حیدری و نعمتی نداشته باشید تا نگویند اجتماع شما مورث
فساد است و نگویند باز شیخیه بنای فساد دارند و هرکس بشنود بگوید
چندین مرتبه پیش از این فساد کردهاند که ما در این بلد نبودهایم این مرتبه
هم باز اجماعی کردهاند و بنای آشوب و شورشی دارند .کجا بوده اولی آن
که این دوم یا سوم آن باشد؟
باری زبان دشمن را نمیتوان بست و نکرده و نشده را میگویند .اگر از یک
جاهلی از میان شما یک جزئی خالفی ببینند این را عظمها برایش قرار میدهند
و به مجلس حکام میکشند و در نظر مردم جلوه میدهند .پس شما کاری
نکنید که مرا ساکت کنید ،دو عمل شماست که باعث سکوت من میشود.
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اما عمل اول شما آن است که همین که از دشمن سخنی میشنوید دست و
زبان خود را نگاه ندارید و در مقابل سخنی گویید یا کاری کنید که مردم
بگویند شیخیه بنای فساد دارند ،چراکه امر شما حال چنین شده که تقصیر
یک نفر شما را به کل شما میدهند .ببینید مردم همه با هم نزاع و جدال
میکنند و تقصیرها میکنند و بعضی مقلد حاجی سید باقرند و بعضی مقلد
حاج محمد ابراهیم کلباسی و بعضی مقلد مالمهدی نراقی و هر کار میکنند
میگویند فالن بقال یا فالن صفار چنین کرده و اسم خود او را میبرند و
نمیگویند مقلدین فالن مجتهد چنین کردهاند .ولکن اگر یکی از شما کاری
کند یا جاهلی از شما عملی جاهالنه نماید انتشار میدهند که شیخیه چنین
کردهاند و چنین میگویند و چنین میکنند ،سبب آن است که شما متحد و
از پدر و مادر یکی هستید و از یک نور و یک طینت میباشید و حکم بعض
شما بر کل شما جاری میشود که فرمود انا و علی ابوا هذه االمه پس عملی
نکنید که جمیع شما بدنام شوید و آن وقت تقصیر آن یک جاهل شما را به
گردن شیخ شما بگذارند و شیخ شما در این میانه بدنام شود .و اما دشمنان
شما ،پس فرقههای مختلفند و هریک از آنها برای خود سری هستند ،تقصیر
یکی به گردن باقی وارد نمیآید و اسم خود او را میبرند پس اتحاد خود را
زیاد کنید و دست و زبان خود را نگاه دارید و کمک دشمنان مکنید در
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خاموش کردن ذکر آلمحمد که مرا ملجأ کنید و مثل پارسال ساکت بنشینم
و ناچار فضائل را موقوف کنم و شما در معصیت دشمنان شریک باشید.
و اما عمل دوم شما عمل نکردن شما است به مقتضای آنچه میشنوید و
سخنان من بیفایده شود و ببینم به شما سود نمیکند و خاصیتی ندارد بگویم
چه حاصل از این گفتن که به شنونده نفع نکند و زحمتی برای گوینده باشد،
پس من هم سکوت کنم.
پس این دو عمل شما است که باعث سکوت من میشود و اما دشمنان اگر
شما آن دو را نداشته باشید بلکه دست و زبان خود را نگاه دارید و عمل هم
به آنچه میگویم بکنید ،کاری نمیتوانند کرد و من هم به حول و قوه خدا
کوتاهی در ذکر فضائل نمیکنم و سعی آنها به جایی نخواهد رسید.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

صفحه | 280

*«موعظه بیستم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
در تفسیر این آیه شریفه کالم در اسفار اربعه بود و عرض کردم سفر اول سیر
کردن از منزل دوری است تا نهایت قرب به خدا ،و سفر دوم سیر کردن در
اسماء و صفات الهی بود ،و سفر سوم توجه کردن از نهایت نزدیکی بود تا
به نهایت دوری و سفر چهارم سیر کردن در میان کسانی بود که باقی مانده
بودند در نهایت دوری و تعلیم کردن ایشان به لغت ایشان بر حسب مزاج
ایشان ،و کالم در شرح سفر اول بود و رسید به اینجا که خدا فرستاد پیغمبران
را تا خلق را به سوی او بخوانند و قافلهساالر باشند برای مردم و ایشان را از
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نهایت دوری به منزل قرب برسانند و تکرار مطالب به جهت آن است که
رسم تعلیم چنین است تا متذکر شوند کسانی که فراموش کردهاند و تا آنکه
کسانی هم که در سابق نبودهاند و تازه آمدهاند بشنوند اول مطلب را تا منتفع
شوند.
پس عرض شد که خداوند عالم کاملی است که هیچ نقص در او نیست و
مشیت او کامل است که نقصان در مشیت و اراده او راهبر نیست و حضرت
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله محل مشیت خدا است و شرح این کالم که
چگونه آن حضرت محل مشیت است آن است که مثل آن حضرت نسبت به
مشیت خدا مثل روغن است نسبت به آتش و مثل ذغال سرخ شده است
نسبت به آتش که روغن بعد از آنی که تلطیف و صافی شد در نزد آتش،
مشتعل میشود به آتش ،پس ذغال سرخ شده و روغن افروخته ،کرسی استواء
آتش است و تن آتش است و اما خود آتش آن امر پنهانی است که پیدا نیست
و دیده نمیشود و اثر او که شعله یا جمره باشد ظاهر است و خود آتش پنهان
است .پس صافی شد آن روغن ،پس تکلیس شد ،پس سرخ شد ،پس مشتعل
شد ،و شعلهای شد در گرفته از آتش غیبی ،پس گویا شد از آتش غیبی که
منم آتش و قائممقام آتش پنهانی و خلیفه او در فیضدادن و نوربخشیدن و
اظهار امور مخفی کردن .پس چون او ادراک نمیشد ،مرا قائممقام خود کرد
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تا صفات او را برای شما اظهار کنم و چون او از چشمها پنهان بود مرا برای
شما خلیفه خود قرار داد تا مرا ببینید ،و صفت و فعل خود را در دست من
قرار داده زبان مرا زبان گویای خود کرده و چشم مرا چشم بینای خود نموده
و رخساره مرا رخساره روشن خود قرار داده اگر باور نمیکنید دست خود
را پیش من آرید تا ببینید .آیا عبرت نمیگیرید که چگونه مجهوالت را برای
شما معلوم میکنم و ظلمات را نورانی مینمایم؟ نمیبینی که اطاق ظلمانی و
تاریک بود پیش از بود من و چگونه روشن شده به وجود من و چیزهای
مخفی ظاهر شد و جهاالت شما رفع شد ،پس به سبب من عالم شدید و
کوری شما را برطرف کردم ،پس به من بینا شدید .پس منم جلوه آتش در
میان شما و وجه او و هرکس رو به من کند رو به آتش کرده و هرکس پشت
به من کند پشت به آتش کرده ،و آن چراغ افروخته حضرت پیغمبر و آل او
است صلی اهلل علیهم اجمعین چنانکه میفرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا
و نذیرا و داعیا الی اهلل باذنه و سراجا منیرا .پس حضرت پیغمبر است چراغ
روشنیبخش هزار هزار عالم چنان چراغی است که میفرماید یکاد زیتها
یضیء و لو لمتمسسه نار نور علی نور یعنی نزدیک بود که روغن او درگیرد
و روشنیبخش شود پیش از رسیدن نار مشیت به وجود مقدس او ،یعنی
نزدیک بود قدیم باشد و به خود ذاتی مستقل گردد .پس آتش مشیت خدا و
جلوه حق در گرفته در ذات محمد ،پس آن حضرت ذاتی است مشتعل به
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جالل خدا و کمال خدا و جمال خدا .چنانکه عرض کردند به حضرت
صادق علیه السالم که چقدر متکبرید و این چه کبر است که در شما ظاهر
است فرمودند من متکبر نیستم ولکن کبریاء خدا است که در من ظاهر
است .پس حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله را طلب میکنی ،در میان
نیست و در جنب مشیت خدا فانی شده و اگر خدا را طلب میکنی آن
حضرت است گفتارش ،گفتار خدا و کردارش ،کردار خدا .پس او از خود
نیست شده و به خدا هست شده و چیزی جز خدا را ظاهر نمیکند و همه
صفات خدا از آن حضرت ظاهر است پس چون ذات مقدس او آفتاب مشیت
خدا شده است خود او معدوم و خدا از او موجود و خود او فانی و خدا باقی
و خود او مضمحل و خدا مستقل است و از برای او سخنی نیست مگر سخن
خدا و کاری نیست مگر کار خدا و صفتی نیست مگر صفت خدا .نمیگویم
سخن او مثل سخن خدا است که خدا را سخنی باشد جدا و سخن آن حضرت
هم مثل سخن خدا باشد و نمیگویم صفت او مثل صفت خدا است و کار
او مثل کار خدا بلکه او است خودش عین صفات و اسماء خدا و عین افعال
خدا ،فعل خدا معنی دیگر ندارد همان فعل پیغمبر ،فعل خدا است و جمیع
صفات خدا و اسماء خدا همه ،پیغمبر است .در ضمن آیه و هلل االسماء
الحسنی فرمودند ماییم واهلل اسماء حسنای خدا که امر شدهاید که به آن
اسماء ،خدا را بخوانید .خدا نهی فرموده است که تفرقه میان خدا و پیغمبر
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و ائمه بیندازیم ،در جایی که میفرماید یریدون ان یفرقوا بین اهلل و رسله و
جایی دیگر میفرماید و یقطعون ما امر اهلل به انیوصل و نه چنان است که او
را که از خدا جدا ندانستیم غلو کنیم مانند غالیان که بگوییم آن حضرت خدا
است یا مثل حلولی مذهبان ،که بگوییم خدا در پیغمبر حلول کرده چنانکه
روح در بدن حلول کرده نعوذ باهلل ،همه غالیان و حلولیان کافر و مشرک به
خدایند .بلکه ذات خدا کامل است از همه راهی و آن حضرت است کمال
خدا ،و خدا قادر است و آن حضرت است قدرت خدا ،و خدا عالم است و
او است علم خدا ،و خدا حی است و احد است و او است حیات خدا و
احدیت خدا ،و خدا منزه است از جمیع نقصها و آن حضرت است سبوحیت
و قدوسیت خدا ،و خدا است صاحب جمیع صفات قدس و اضافه و افعال و
آن حضرت صفات قدس و اضافه و افعال خدا است.
پس آن حضرت مشتعل شده است به علم خدا و قدرت خدا و او است علم
خدا و قدرت خدا و سمع و بصر خدا و دست و پا و زبان و وجه خدا و روح
و نفس خدا بلکه او است ذات خدا و آئینه سرتاپانمای اسماء و صفات خدا
و از جمله اسماء خدا ،ذات خدا است .فرمود من رآنی فقد رأی الحق یعنی
هرکه مرا ببیند خدا را دیده دیدن خدا معنی دیگر ندارد به جز دیدن پیغمبر،
روکننده به آن حضرت روکننده به خدا است و پشتکننده به آن حضرت
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پشتکننده به خدا است ،مانند آنکه شعله چراغ میگوید هرکه میخواهد
آتش سوزان را ببیند مرا ببیند و هر که مرا دید آتش سوزان را دیده چرا که
من دیدار اویم .پس روکننده به من روکننده به آتش است و پشتکننده به
من پشتکننده به آتش .در زیارت میخوانی من احبکم فقد احب اهلل و من
ابغضکم فقد ابغض اهلل و من اعتصم بکم فقد اعتصم باهلل یعنی ای ائمه من،
هرکس شما را دوست دارد خدا را دوست داشته و هرکس شما را دشمن
دارد خدا را دشمن داشته و هرکس چنگ به دامان شما زند چنگ به دامان
خدا زده و خدا میفرماید من یطع الرسول فقد اطاع اهلل یعنی هرکس اطاعت
رسول کند اطاعت خدا کرده و میفرماید و مارمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی.
پس از این آیات و اخبار و زیارات و مثلها فهمیدید که آن حضرت محل
مشیت خدا است و جمیع اسمها و صفتها و افعال خدا در آن حضرت پیدا
است .پس چون آن حضرت بگوید و حکمی کند خدا حکم کرده و خدا
گفته و چون بشنود خدا شنیده و چون بیاید خدا آمده و چون برود خدا رفته
و نباشید شما اینطور که بگویید این سخنان بر خود آن حضرت جاری
میشود نه در غیر آن حضرت چرا که شماها دیگر بعد از این باید عارف
باشید و احتیاج به تصریح و تکرار نداشته باشید و اول کالم که برداشت
میشود باقی مطلب را بفهمید ،بلکه به اشارات کلمات من بر مطلبهای بلند
و اسرار برخورید .پس این سخنان جاری میشود در غیر آن بزرگوار از ائمه
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اطهار و انبیاء و اولیاء بلکه اگرچه آن حضرت چراغ افروختهای است در
مردنگی اول و مردنگی اول در مردنگی دومی و دومی در سومی گذارده
شده است و جمیع آنچه از مردنگی اول ظاهر است از مردنگی دوم نیز ظاهر
است و بر روی آن مردنگی سومی گذارده و بر روی آن مردنگی چهارمی
نهاده و همه انوار و آثار چراغ از مردنگی چهارمی نمودار است و همچنین
مردنگی پنجمی نیز درگرفته است به انوار چراغ پس بر روی مردنگی قابلیت
آن حضرت صلی اهلل علیه و آله  ،مردنگی قابلیت ائمه طاهرین گذارده است.
پس ایشانند نیز چشم بینای خدا و گوش شنوا و زبان گویا و دست توانا و
پای پویای خدا و ایشانند قدرت و سلطنت و جمال و کمال و جالل خدا و
هرچه از برای مردنگی اول گفتیم ،و کجا میتوان احصا کرد ،همه آنها از
برای مردنگی دوم ثابت است بدون تفاوت بلکه نورهم و طینتهم واحده چرا
که حاجب آن انوار چیزی میشود که از خود پیدایی داشته باشد و آنها هم
کل آن سیزده نفس مقدس علیهم السالم محمدند و محمد آنها است و محمد
فانی بوده و فنای محمد فنای آنها است و فنای آنها فنای محمد است نه مثل
فنای محمد است بلکه عین فنای محمد است صلی اهلل علیه و آله  .پس آنچه
در آن حضرت گفتیم بعینه در ایشان جاری است و بر روی مردنگی قابلیت
آن بزرگواران مردنگی قابلیت انبیاء است به خصوص آن انبیای چهارگانه که
اوتاد عالمند و ایشان آن چهار نبی زندهاند که به منزله چهار طناب و چهار
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میخ این خیمه عالمند ،و امام علیه السالم غوث اعظم و قطب دایره امکان
و عمود خیمه عالم است و آن چهار نبی زنده عیسی و خضر و ادریس و
الیاسند ،که باز اینهایند چشم بینا و گوش شنوا و دست توانا و پای پویا و
صندوق و خزانه علم خدا و معدن رحمت و برکت خدا چنانکه در مردنگی
اول گفته شد بدون تفاوت .نهایت ،فیض نمیرسد به ایشان مگر از ائمه
علیهم السالم و به ائمه فیض نمیرسد مگر از پیغمبر و پیغمبر که مردنگی
اول بود فیض میگرفت از چراغ بدون واسطه ،و بر گرد مردنگی پیغمبران
مردنگی چهارم است که مقام نقبا باشد و جمیع آن اسماء و فضائل برای آنها
ثابت است بدون تفاوت مگر آنکه به واسطه مردنگی سوم فیض به مردنگی
چهارم رسیده و مردنگی پنجم مردنگی قابلیت نجبا است و برای ایشان نیز
ثابت است جمیع این فضائل که برای مردنگیهای پیش بود .پس مپندارید که
برای ایشان این فضائل گفته نمیشود واهلل ایشانند گوش شنوای خدا و چشم
بینای خدا و زبان گویای خدا و پای پویای خدا و دست توانای خدا و روح
و نفس خدا و قدرت و قوه خدا و جمیع آنچه گفتیم در ایشان هم به حسب
خودشان جاری است .نشنیدهاید که در قیامت خدا شکایت میکند از بندهای
که من مریض شدم مرا عیادت نکردی عرض میکند خدایا تو مبرا و منزهی
از بیماری ،و مرض را در تو راهی نیست ،میفرماید فالن بنده من مریض شد
به عیادت او نرفتی ،و باز شکایت میکند که من از تو طعام خواستم مرا طعام
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ندادی ،میگوید خدایا تو از طعام خوردن منزهی ،میفرماید فالن بنده من از
تو طعام خواست به او ندادی مرا طعام ندادی .و باز شکایت میکند که ای
بنده من ،از تو آب خواستم به من آب ندادی ،میگوید بارخدایا تو هرگز
تشنه نمیشوی ،میگوید فالن مومن آب خواست آبش ندادی .پس ببینید که
مومن کارش به جایی میرسد که عیادت او عیادت خدا میشود و طعامدادن
به او طعامدادن به خدا میشود و آبدادن به او آبدادن به خدا میشود و
منعکردن اینها از او منعکردن از خدا میشود .و در حدیث قدسی میفرماید
من آذی لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها یعنی کسی که اذیت
رساند دوست مرا ،در میدان جنگ با من ایستاده و مرا به محاربه با خود
خوانده ،و کجا محاربه با خدا ممکن است ،مشت است و درفش و کل عزیز
غالب اهلل مغلوب یعنی هر غالبی که بخواهد بر خدا غلبه کند مغلوب میشود،
بلی،
هرکه با فوالد بازو پنجه کرد
ساعد سیمین خود را رنجه کرد
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پس ممکن نیست محاربه با مومن ،مومن را چه میتوانند بکنند؟ فرعون با
سحره چه کرد؟ بعد از ایمان آنها هیچ نتوانست بکند ،گفتند تو به ما کاری
که میتوانی بکنی این است که این حیات دنیا را از ما تمام میکنی انما تقضی
هذه الحیوه الدنیا هرچه بکنند با این بدن خاکی میکنند ،در این زندان دنیا
نهایت میکشند مومن را ،از کشتن که باالتر نیست و خدا میفرماید و
التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین
بما اتاهم اهلل من فضله یعنی مپندارید کسانی را که کشته میشوند در راه
خدا ،مردهاند بلکه زندهاند نزد پروردگار خود روزی میخورند و شادانند به
سبب آنچه داده است خدا ایشان را از فضل خود .و اما تو که اذیت او کردی
از چنگ خدا بیرون نرفتی و فرموده است و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه
جهنم خالدا فیها یعنی کسی که بکشد مومنی را از روی عمد جزای او جهنم
است و حال آنکه مخلد است در آن .پس چه میکنی عذاب دائمی خدا را
اگر تو بدن او را مجروح کردی روح تو در دست قدرت خدا است و گریز
گاهی از دست او نداری .شخصی خدمت امام علیه السالم شکایت کرد از
زندهبودن منافقین و گفت نمیدانم تا کی خدا ایشان را مهلت داده و چرا
ایشان را نمیگیرد در همین دنیا ،حضرت فرمودند مگر تو عذاب آخرت را
کم میشماری و خدا فرموده لعذاب االخره اشد و ابقی یعنی هرآینه عذاب
آخرت شدیدتر و باقیتر است و المحاله بر مومن غالب نمیشوند با این همه
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اذیت بلکه البته مومن بر آنها غالب میشود ،این در افتادن با خدا است .و
همچنین از آن طرف نیکی به مومن نیکی به خدا است و زیارت مومن زیارت
خدا است چنانچه معصوم میفرمایند کسی که زیارت کند مومنی را خدا
میفرماید ایای زرت و ثوابک علی یعنی مرا زیارت کردی و ثواب تو بر من
است ،و حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله میفرماید من سر مومنا فقد سرنی
و من سرنی فقد سر اهلل یعنی هرکس ،مومنی را شاد کند به تحقیق که مرا
شاد کرده و هرکه مرا شاد کند خدا را شاد کرده .پس جمیع معامالت با
خدا نمیشود مگر با مومن و جمیع معامالت با مومن معامله با خدا است.
گاهی به طور شوخی عرض میکنم که دو سر است که مردم متحمل آن
نمیشوند یکی وقتی که فضائل امام یا پیغمبر را میگویم چون دوستند تصور
میکنند که در ظاهر هم طوری بوده که همینطور در کوچه و بازار که راه
میرفت در و دیوار از نور رویش روشن میشد و معجزه از بشنش میبارید،
باور نمیکنند که او هم مثل سایر مردم بود و غذا میخورد و نکاح میکرد
و بیمار میشد و با مردم معامله میکرد و از بازار چیزی میخرید و خود به
دست خود برمیداشت برای عیال خود به خانه میبرد و اگر این سر را قبول
کنند شاید فضائل مومن را هم قبول کنند ولکن چون امام یا پیغمبر را مثل
سایر مردم گمان نمیکنند و چنان میپندارند که خوشروترین مردم بوده و
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آثار امامت یا نبوت از بشرهاش پیدا بوده همین که تفصیل فضائل مومن را
شرح میدهی ذهنشان قبول نمیکند چرا که مومن را میبینند مردی مثل خود
یا پستتر ،بسا آنکه فقیر است یا مدیون است یا لباسش کهنه است یا آنکه
سیاهرنگ و آبلهرو یا کوتاه قامت یا غیرمشهور است و اینها را عیب او
میدانند و میگویند چگونه میشود که آنچه نسبت به این بکنیم نسبت به
خدا و رسول و ائمه کردهایم و آنچه نسبت به آنها بخواهیم بکنیم نسبت به
او باید بکنیم.
و سری دیگر آنکه مذمت ابوبکر یا عمر یا عثمان را که میشنود از عداوتی
که به آنها دارد و از بس از برکت این روضهخوانها بر باالی منبرها مذمت
این ملعونها را شنیده ،در ذهن خود ،آنها را مثل سگ سیاه چهار چشمی
خیال میکند که به این میرسیدند پایش را میگرفتند و به آن میرسیدند
جامهاش را میدریدند ،دم بسیار بلندی و موهای دراز و صورتهای سیاه و
مثل میرغضب آنها را خیال میکنند که باالی منبر پیغمبر میرفتند و غصب
خالفت کردند و دهان خود را که باز میکردند گویا چاه خال سرباز شده
گند دهانشان مجلس را و مسجد را گنده میکرد ،و چنین نبود بلکه بسا بود
که به حمام میرفتند و خضاب میکردند و ریش خود را شانه میکردند و
لباسهای پاکیزه در برمیکردند و عصا و عمامه و ردا و تحت الحنک داشتند
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و ذکر خدا میکردند و نماز و روزه و گریه و مناجات میکردند و قرائت
قرآن به صدای خوش میکردند و با مردم میخندیدند و مزاح و تعارفات و
میهمانیها میکردند و با اینها همه منافق بودند و دشمن خدا و رسول بودند.
و این منافاتی ندارد چنانکه حاال هم بسیاری از کفار و یهود و نصاری را
میبینی با صورتهای نیکو و احوال و اخالق خوش ،بسیار با تعارف و معذلک
دشمن خدا و رسول و دین و اهل دینند .پس اگر این پیه را بر خود بمالی که
سر دوم را قبول کنی ،توی ذهنت میرود که فالن کس ناصب باشد و دشمن
اولیاء اهلل باشد با اینکه خوشرو است و عمامه و عصا و عبا و نعلین دارد و
نماز پنج وقت ،و روزه میگیرد و در مجالس ذکر مصیبت مینشیند و در
میان مسلمین به طور آنها راه میرود ،گردن کج و صدای آهسته و قدمهای
کوچک کوچک و ذکر دائم و دعا و قرآن و گریه میکند ،باور میکنی که
این از اهل جهنم است و مخلد در آتش .و بسا مومنی که فقیر و مبتال به
ناخوشیهای صعب و عیال بسیار و قرض و در نهایت فقر و فاقه و پریشانی
باشد ،چنانکه هستند و چنانکه ائمه ایشان بودند ،حدیثی دیدم که جگرم
آتش گرفت که چون نازل شد این آیه بر حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله
که ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم
حضرت رسول گریست گریه شدیدی و اصحاب او گریستند از گریه آن
حضرت و ندانستند که سبب چیست و جرأت سوال از آن حضرت نکردند،
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و آن حضرت در نهایت هم و غم بود و چون حضرت فاطمه را میدید شاد
میشد و حضرت فاطمه را در نزد حضرت پیغمبر گستاخ میدانستند ،به
جهت آنکه زن بود و در طبع زنان ،خدا گستاخی به جهت حکمت قرار
داده .سلمان رضی اهلل عنه رفت به خانه حضرت فاطمه که او را بیاورد شاید
سبب گریه آن حضرت را بتواند مستفسر شود ،دید حضرت فاطمه سالم اهلل
علیها قدری جو پیشش گذارده آسیاب دست میکند و میفرماید و ما عند
اهلل خیر و ابقی .پس سالم کرد و احوال گریستن حضرت را عرض کرد،
حضرت فاطمه برخاست و چادر بر سر کرد ،حضرت سلمان میگوید نگاه
کردم دوازده جای آن را به لیف خرما پینه کرده بود چون این را دیدم گریهام
گرفت و عرض کردم واحزناه دختر قیصر روم و کنیز پادشاه عجم ،سندس
و حریر میپوشند و فاطمه دختر رسول خدا ،محمد مصطفی که بهترین خلق
خدا است چنین جامهای میپوشد .چون حضرت فاطمه به خدمت پدر
بزرگوارش آمد عرض کرد یا رسول اهلل سلمان عجب میکند از لباس من،
به حق خداوندی که تو را به راستی به خلق فرستاد که پنج سال است که
نیست من و علی را مگر پوست گوسفندی که روز شتر ما بر روی آن علف
میخورد و چون شب میشود ما آن را در زیر خود میاندازیم و بالش زیر سر
ما از لیف خرما است .مرادم همین فقره حدیث بود که ببینید فقر ایشان به
چه سر حد بود و تعجب نکنید که شیعیان ایشان هم با آنکه صاحب آن همه
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فضائل که عرض کردم ،باشند و معذلک در شدت فقر و مصیبت باشند و
بسا آنکه سیاه رنگ و بدگل باشند پس جامه کهنه فقراء مومنین را خفیف
نشمارید بسا آنکه گنج در ویرانه دفن باشد .حضرت امام محمد تقی سبزه
رنگ بودند ،حضرت باقر علیه السالم چنان پر گوشت بودند که در میان
روز که به راهی میرفتند دو نفر غالم زیر بغل آن حضرت را میگرفتند و
عرق ریزان پی شغلی میرفتند و این نقصی و منافاتی با امامت ایشان نداشت.
خالصه ،کالم در این بود که مردنگی پنجم مردنگی نجبا است و جمیع امداد
و فیوضات که به ایشان میرسد از مردنگی چهارم است که مردنگی نقبا
باشد و جمیع آنچه در مردنگی اول گفتیم از برای نجبا ثابت است و جمیع
آنچه نسبت به مردنگی پنجم بکنید نسبت به چراغ کردهاید.
پس دوستی آن ،دوستی چراغ است و دشمنی به آن دشمنی به چراغ است،
روکردن به آن روکردن به چراغ است و پشتکردن به آن پشتکردن به
چراغ است ،و احترام آن احترام چراغ است و بیحرمتی به آن بیحرمتی به
چراغ است .پس مردنگی پنجم است چشم بینای چراغ و رخساره رخشان
چراغ ،چنانکه خدا در حدیث قدسی میفرماید انما یتقرب الی العبد بالنوافل
حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده
التی یبطش بها ان دعانی اجبته و ان سکت عنی ابتدأته معنی این فقرات شریفه
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این است که خدا میفرماید تقرب میجوید بنده به سبب اعمال خیر به من تا
آنکه او را دوست میدارم و چون او را دوست داشتم چشم بینای او میشوم
و گوش شنوای او و دست توانای او و اگر مرا بخواند اجابت میکنم و اگر
سکوت کند من خود ابتدا میکنم به نعمت بر او .پس وقتی که کار به اینجا
رسید که خدا فرمود من چشم و گوش و دست مومن میشوم ،پس البته نظر
کردن به مومن نظر کردن به خدا است و صله به او صله به خدا است و زیارت
او زیارت خدا است و احسان به او احسان به خدا است و معامالت با او
معامله با خدا است و هرچه معامله با او کنند همان معامله با پیغمبر هم هست
چرا که مابین خدا و رسولش فرقنهادن کفر است .پس چنین کسی دیدار او
دیدار پیغمبر است و گفتار او گفتار پیغمبر و زیارت او زیارت پیغمبر و
همچنین دیدار او دیدار ائمه طاهرین است و صله به او صله به ائمه و زیارت
او زیارت ائمه چنانکه فرمودند من لمیقدر انیزورنا فلیزر صالحی اخوانه
یکتب له ثواب زیارتنا و من لمیقدر انیصلنا فلیصل صالحی اخوانه یکتب له
ثواب صلتنا یعنی هرکس دستش به ما نرسد و نتواند زیارت ما کند زیارت
برادران مومن خود را کند که ثواب زیارت ما برایش نوشته میشود و هرکه
نتواند صله و احسان به ما کند صله و نیکی به برادران مومن خود کند که
ثواب صله ما برایش نوشته میشود و زیارت و صله به امام زیارت خدا و صله
و احسان به خدا است.
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پس معلوم شد که زیارت مومن زیارت خدا و رسول و ائمه و انبیاء است و
جمیع آنچه نسبت به آنها میخواهید بکنید نسبت به برادران مومن خود کنید
که حقیقه نسبت به آنها شده است و هرچه نسبت به مومن بکنید نسبت به
آنها کردهاید و شک در این نداشته باشید .ولکن مکرر عرض کردهام که
سبب ترقی نکردن مردم آن است که مثل بنیامیه لعنهم اهلل ،حرمت چوب و
تخته منبر رسول خدا را میدارند و احترام میدارند و حرمت سیدالشهداء را
نمیدارند و از خون پشه سوال میکنند و از کشتن اوالد رسول خدا پروا
ندارند .شخصی از اهل عراق از یکی از فقهاء پرسید که اگر خون پشه به
جامه باشد نماز میتوان کرد یا نه پرسید تو مردم کجایی گفت از اهل عراقم
آن فقیه گفت انظروا الی هذا یسألنی عن دم البعوضه و قد قتلوا ابن رسول اهلل
یعنی ببینید این مرد را که اظهار ورع و تقوی میکند ،از خون پشه میپرسد
و پروا نکردند از کشتن فرزند رسول خدا .تقواهای مردم چنین است .شنیدم
ابن زیاد را وقتی که قشون مختار او را گرفته بودند میبردند به جهنم واصل
کنند ،لباسهای سفید پوشیده بود و قدمهای خود را درست بر زمین
نمیگذاشت و با سرپنجه راه میرفت آن فراشها از او پرسیدند که چرا درست
راه نمیروی گفت میترسم این مورچهها زیر پایم اذیت بکشند ،زدند بر سر
او که ای لعین از اذیت خدا و رسول پروا نکردی و فرزند رسول خدا را
کشتی اکنون رعایت مورچه را میکنی .به امام عرض کردند که فالن ،غسل
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و وضوی خود را بسیار اعاده میکند و سعی تمام میکند ،فرمودند هرگز
دیدهاید که زکوه خود را اعاده کند؟ احتیاطهای مردم از این قبیل است،
امورات جزئیه که ضرر به دنیای ایشان نمیرساند رعایت میکنند برای آنکه
شهرت کنند و مردم متدینی به قلم روند ولی اصول و کلیات را ترک میکنند
و حال آنکه ترک آنها سبب بطالن سایر فروع و جزئیات است ،وضو و غسل
را که مایه ندارد و نماز که خرجی ندارد احتیاط در آن میکنند چنانکه یکی
از صلحا صد و سی مرتبه دیده شد که در حمام غسل جنابت را اعاده کرد
و نماز صبح را قضا کرد .سبب این است که غسل کردن مایه نمیخواهد
اگر دویست بار هم اعاده کند همان یک شاهی که به حمامی میداد زیادتر
نمیدهد لکن زکوه مایه میخواهد ،و غسل خود را احتیاط میکنند و در
اذیت اولیای خدا احتیاط نمیکنند با آنکه اذیت اولیاء اذیت خدا و رسول و
ائمه است .امام علیه السالم فرمودند زکوه به شیعه خالص ما مدهید چرا که
گوشت او از گوشت ما است و خون او از خون ما و چنانکه زکوه الیق ما
نیست الیق شیعیان ما هم نیست و در زیارت میخوانی السالم علیک یا ثار
اهلل و ابن ثاره سالم بر تو ای خون خدا و پسر خون خدا .پس خون شیعه هم
خون خدا شد و از خون خدا هیچ احتیاط نمیکنند و پروا ندارند و در صد
دینار اظهار زهد و بیرغبتی به دنیا میکنند لکن صد تومان که رسید یک جا
میبلعند .یکی از صلحا صد تومان و دویست تومان گاه بود برایش میآوردند
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و قبول نمیکرد اما وقتی که هفده قاطر ریال از هند برایش آوردند قبول کرد
یک جا آن را تصرف نمود و به هرجا خواست صرف کرد .مردم هوش دارند
و باوقوفند ،شکارچی به کمین مینشیند و در کمین است که گورخری بیاید
بزند بسا آنکه خرگوش به دم تیرش میآید و نمیزند و برای خرگوشی از
گورخر ،خود را نمیاندازد ،گول نخورید از گلوله نزدن .مردم کهنه کارند
و باوقوف ،احمق مرید میشود و گول میخورد که فالنی هزار تومان برایش
آوردند و قبول نکرد مردم وقوف دارند اگر خرگوش را نزند گلوله خود را
برای آهو نگه داشته و اگر دیدی آهو به دم تیرش آمد و نزد ،صبر کن ببین
گورخر را میخواهد خاطرجمع کند ،وقتی که آن آمد ببین که به چابکی
میزند ،سهل است که از هر دو لوله تفنگ میزند ،تو کمصبری او خیال
دیگر دارد .و نمیگویم که همین مالها چنینند بلکه غالب مردم اینطورند،
میبینی مردی را که نمازش را احتیاط میکند و اما طلب مردم را احتیاط
نمیکند که شاید نداده و از سر بدهد ،مردم در آیندهها نظر کردند هرچه
ضرر به کهره و بره ایشان داشت ترک کردند و آنچه را گرفتهاند چیزهایی
است که ضرر به جایی ندارد .حرامزاده ابن زیاد میگوید اگر پیغمبر وصیت
نکرده بود که اهل ذمه را آزار نکنید هرآینه امر میکردم که گردنت را بزنند،
چطور شد که خدا را در یهود و فرنگی دید و در علی بن الحسین علیه السالم
و سایر اسیران و در شهداء ندید و وصیت جدشان را در آنها رعایت نکرد؟
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اگر تصور کنید و فکر کنید وجه آن را برمیخورید .مردم به کربال میروند
و کربالئی خیلی درست میشود این را میگویم که درست دل بدهید و
بفهمید ،میخواهم شما باشعور باشید ،امام شما میفرماید مومن اشرف از
قرآن است به قرآن پا دراز نمیکنند و پشت به او نمیکنند و حرمت میدارند
و به مومن هیچ اعتنا نمیکنند بلکه اذیتش هم میکنند .چه شد که حرمت
قرآن برجا است و مومن که اشرف از قرآن است حرمت ندارد ،نمیگویم
قرآن محترم نیست میگویم احترام مومن کجا شد .روزی امام علیه السالم
نظر به کعبه فرمود پس فرمود چقدر عظیمی تو ای خانه لکن مومن اعظم از
تو است .پس مومن حرمتش بیش از کعبه است چگونه حرمت مومن بیشتر
نباشد و حال آنکه خدا او را به دست قدرت خود ساخته و از نور عظمت و
جالل خود ساخته و کعبه از سنگ کوه ابوقبیس و گچ آنجا ساخته شده کعبه
سخن نمیگوید و گنگزبان است و هدایت خلق نمیکند و احکام و آیات
خدا را اظهار نمینماید و مومن ناطق است به آیات اهلل و احکام .کعبه علمی
ظاهر نمیکند و حکمی نمیگوید ،مومن صندوق علم خدا و ناطق به علم
خدا و شارح حکمتهای الهی است .لکن مومن به نظر مردم نمیآید و کعبه
مایه اعتبار مردم است ،صد تومان خرج میکنند که هزار گونه اعتبار پیدا
کنند و امین مال مردم شوند و مردم به آنها اعتنا کنند و صاحب اسم و رسم
شوند ،و حرمت مومن بسا آنکه مایه اعتبار دنیا نباشد بلکه ضرر هم داشته
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باشد .کعبه گنگزبان است و مومن زباندار است .نمیدانم چه مرض دارند
آخر اگر خدا را میخواهید و منظورتان خدا است این را هم خدا به ید قدرت
خود ساخته است اگر انسانید و صاحب شعور و ادراک ،آن کعبه ،جماد
است و مومن انسان است و با عقل و شعور و علم .و آن سنگی است بنا
کرده قرامطه و بنایان .و مومن صاحب صدق و صفا و علم و وفا و نور و
بهاء و هدایتکننده خلق خدا ،حاجی به آن کعبه جمادی رفت و برگشت و
فتوی به قتل مومن داد ،حال میخواهی چنین حجی قبول باشد؟ پیش از
مکهرفتن بسا آنکه عداوت با مومن نداشت برگشت و عداوت پیدا کرده
است .این خانهخراب از خدا برگشته .و همچنین کربال میروند کربالئی
شوند آخر شعور دارید قبه آن حضرت و عمارات همه گچ و آجر است یا
سنگ و کاشی ،اینها را دانستی روی قبه به قول عوام پتروف میزنند از طال
است و ضریح مبارک هم از نقره است که فالن پادشاه نقره داده و زرگرها
به کوره بردهاند و ضریح ساختهاند و صندوق مبارک هم از درخت فالن باغ
بریدهاند و نجاران ساختهاند و قفل ضریح را هم آهنگر به کوره برده و چکش
زده تا ساخته و قبر مطهر هم به گچ و خشت ساخته شده و پایینتر هم که
فرض کنی لحد است که تا سه روز بدن اطهر آن حضرت در آن بوده و بعد
از سه روز به عرش صعود فرموده و واهلل نمیگویم اینها حرمت ندارند حرمت
دارند و کسی هم که از روی معرفت به آن مکان شریف که خدا همه ما و
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شما را نصیب و روزی کند ،مشرف شود شرافت پیدا میکند و جمیع آن
ثوابها که رسیده برای او هست .ولی حرمت اینها همه به جهت آن است که
سیدالشهداء در آن افتاده و محل عنایت خدا شده پس واهلل بسی آنها محترمند،
ولی حرمت مومن زیادتر از اینها است ،حرمت مومن کجا و حرمت سنگ و
چوب و ضریح و در و دیوار کجا ،آنها جمادند و مومن انسان .پس واهلل
عنایت خدا به قلب مومن بیشتر است چرا که قلب المومن عرش الرحمن
یعنی قلب مومن عرش خداوند رحمان است و نور عظمت و جالل خدا در
قلب مومن سکنی دارد و آئینه نماینده نور خدا و رسول و ائمه هدی است.
ببین آئینه بهتر نماینده خورشید است یا آجر و گچ و چوب و آهن و نقره و
طال؟ سیدالشهداء در دل مومن پیداتر است از اینها ،قلوب من وااله قبره
دلهای دوستان سیدالشهداء قبر سیدالشهداء است .پس ببین طالب چه چیز
هستی که سیدالشهداء را میروی زیارت کنی و آن حضرت در کجا ظاهرتر
است اگر چشم داشته باشی بعینه امام را در مومن میبینی چه فایده که این
سر عظیم را این مردم جماد نمیفهمند .آخر حدیث را که باور دارید فرمودند
ان لنا مع کل ولی اذنا سامعه و عینا ناظره و لسانا ناطقا یعنی ما را با هر
دوستی گوش شنوایی است و چشم بینایی و زبان گویایی .پس امام ناطق
است از زبان مومن ،به توحید و نبوت و والیت و اسرار فضائل و معارف و
علوم،
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این همه آوازها از شه بود
گرچه از حلقوم عبداهلل بود

پس میرود صالح مومن به کربال هون هون و به نجف هم نمیرود ،که به
من کربالئی عباس میگویند نجفی عباس نمیگویند ،این هم از معرفتش.
برمیگردد تعریفش همین است که قبه از دور پتروف میزد که چشم خیره
میشد و خرماهایش چه بود و آبش چه و نانش چند ،شالهایم را چطور
فروختم ،تنخواه چه خریدم فرصت نجفرفتن نشد ،سامره هم راهش امن
نبود ،ده روز هم تمام نشد ،درویشعلی چاوش خبر کرد .حال هم که
برگشته اذیت مومن میکند و عداوت با او دارد بعینه تیر بر سیدالشهداء
میزند .جماد است حرمت تربت گنگزبان را دارد و اما مومن که او را
عارف به سیدالشهداء میکند و شفای مرضهای روحانی است هیچ محل به
او نمیگذارد و از او بیزاری میجوید .پس روح تربت سیدالشهداء از نزد او
رفته و به او نفع نمیکند و نه زیارتش قبول است و نه عملی از اعمالش.
نمیبینی که چهل سال نماز میکنند و معاصی و اعمال شنیعه و اخالق بد
صفحه | 303

ایشان بیشتر میشود و حال آنکه خدا میفرماید ان الصلوه تنهی عن الفحشاء
و المنکر یعنی نماز باز میدارد نمازگزار را از فحشاء و منکر ،معلوم میشود
که نماز اینها نماز نیست ،خم و راست شدنی است که روح ندارد به جهت
آنکه اصل ندارد و درخت بیریشه میخشکد .اگر مردم اصول را ضبط کنند
فروع دینشان هم نفع میدهد و مومنون اصل دینند و سایر اعمال فروع دین
است و واهلل که فروع بیاصول ،اعظم عذاب ایشان میشود ،پس نمازها و
روزهها و حج و زیارت ایشان هرچه عظیمتر باشد عذابی میشود بر ایشان
عظیمتر ،افعیها و اژدرها و مارها و عقربها و کالب و زقوم و زنجیرهای
آتشین است که بر خود مهیا میکنند .رشته اطاعت عمر میخواهد چه بشود
غیر از زنجیر آتشین و تقلید و اقتدای به شمر ذیالجوشن میخواهید چه ثمر
بخشد غیر از خلود در بدترین عذاب جهنم .و واهلل ناصب شیعیان علی بدتر
است از شمر ذیالجوشن علیه اللعنه .پس تعجب نکنید که فرمودند الیبالی
الناصب صلی ام زنی صام او سرق تفاوت نمیکند ناصب چه نماز کند و چه
زنا ،و چه روزه بگیرد یا دزدی .و فرمودند لیس الناصب من نصب لنا اهل
البیت فانک لنتجد احدا یقول انی ابغض محمدا و آلمحمد ولکن الناصب
من نصب لکم و هو یعلم انکم تتولونا و انکم من شیعتنا یعنی ناصب کسی
نیست که با ما اهلبیت عداوت کند چرا که در میان شیعه کسی نیست که
بگوید من دشمن میدارم محمد و آلمحمد را ،بلکه ناصب کسی است که
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دشمن بدارد شما را و بداند که شما دوست ما و شیعه مایید .پس دشمن
شیعه اگر از سر شب تا صبح نماز کند پیش تو فرق نکند با آنکه از سر شب
تا صبح زنا کرده و روزه او را بهتر از دزدی او ندانی نمیبینی که هرچه نماز
بیشتر میکند ،عجب و کبر و حب دنیا و طول املش بیشتر میشود و گناه
بیشتر میکند،
اینکه بر جرمت همی جرمی فزود
نیک بگرفتم ایا غول عنود

تا عاقبت به آیات خدا که رسول و ائمه و اولیاء ایشان و کتب سماوی و
کتب اخبار و احادیث و شرایع و احکام باشد ،تکذیب میکنند و منکر
فضائل میشوند و بر آنها و اعمال و افعال و گفتار آنها ریشخند میگیرند و
استهزا میکنند ،چنانکه خدا فرمود ثم کان عاقبه الذین اساءوا السوءای ان
کذبوا بآیات اهلل و کانوا بها یستهزءون.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه بیستویکم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
کالم در اسفار اربعه بود و مقصود بیان سفر اول بود و عرض کردم در ایام
گذشته مطالبی چند و نهایتی از برای علم نیست و آنچه میگویم به قدر فهم
شما است و به قدر قابلیت این زمان است.
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پس عرض میکنم که شک نیست که شما از آب و خاک خلق شدهاید ،خدا
میفرماید خلق االنسان من عجل یعنی خلق شده است انسان از آب و گل ،و
نگویید که ما خلقتمان از نطفه پدر و مادر است و حضرت آدم از آب و گل
خلق شده است ،به جهت آنکه نطفه هم از همین غذاها حاصل شده و این
غذاها چیزهایی است که همه از آب و خاک به عمل آمده .پس مثلی میزنم
که خوب بفهمید .شکی نیست که شما اول آب و خاک بودهاید و در آب و
خاک هیچ حس و حرکت و شعور نیست و ادراک چیزی نمیکند و نمو
نمیکند .پس شما هم اوال مثل همین سنگ و کلوخ و در و دیوار بودهاید
نهایت مثل معادن بودهاید .پس ببینید که این خاک چگونه قدم به قدم باال
میرود تا به جایی میرسد که قبضهای از آن قابل روح نبوت و والیت میشود
بلکه قابل تعلق گرفتن روح خاتم پیغمبران صلی اهلل علیه و آله به آن میشود.
پس عرض میکنم که اوال در این عالم خلط و مزج که خدا آب و خاک را
مرکب کرد یا این است که مسلط شده است بر آب و خاک حرارت زیادی
یا برودت زیادی ،پس جماد شده است به جهت عدم صفا و اعتدال و نبودن
برودت و رطوبت و حرارت و یبوست بر وجه اعتدال ،یعنی چهار عنصر آن
کم و زیاد شد پس بر صورت جمادی از جمادات شد و صاحب حجاب
غلیظی شد که نماینده چیزی نشد و حرکت و نمائی و شعوری و حسی از
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برای آن نیست و علمی ندارد و معلوم است که مثل چنین مرکبی در نهایت
پستی و غلظت است و در غایت بیقابلیتی است ،من به مثل میگویم شما
نتیجههای این حرفها را بفهمید زیرا که وضع من و وضع این مجالس از برای
ذکر فضائل است اال اینکه گاهی تصریح میکنم و گاهی مصلحت نیست
تصریح نمیکنم ،پس بعد از اتفاقات زمان و گردش افالک و قران کواکب
به قران خاصی ،آب و خاکی یافت شد طاهر و در تقدیرات الهی مخلوط شد
این قبضه آب و خاک به میزان اعتدال و جسمی شد طاهر و حرارت و برودتی
به آن رسید معتدل .پس ذاتی شد صافی به صفای نباتات و ظاهر شد در آن
روح نبات پس نه هر جمادی قابلیت نباتیت دارد و روح نباتی در هر سنگ و
کلوخی جا نمیکند ،بلکه از روز اول البد است که صانعی حکیم از تدبیرات
متقنه محکمه خود صنعتی تازه پدید آورد .پس فهمیدید که هر صنفی از
مخلوقات درجه و مقامی دارند مختص به خودشان که قابل روحی خاصند.
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض
ورنه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشود
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از این جهت فرمودند لو علم الناس کیف خلق اهلل الخلق لمیلم احد احدا یعنی
اگر مردم میدانستند که چگونه خلق فرموده است خدا خلق را مالمت
نمیکرد احدی از مخلوقات احدی را.
پس هر کسی را درجه و مقامی است که از درجه خود تجاوز نمیکند و
محال و ممتنع است که هر جمادی ترقی کند و به مرتبه نباتی برسد و روح
نباتی در آن تعلق گیرد .و اما آن قبضه خاک که به اعتدال نباتات شالوده آن
را از روز اول خدا ریخته باشد و صفای قابلیت آن بر حسب روح نباتی باشد،
المحاله از درجه جمادات ترقی میکند و بر آن حالت قرار نمیگیرد تا به
درجه نباتی برسد و روح نباتی در آن تعلق گیرد .پس اگر در خود میبینید
اضطرابی و حزنی و اندوهی در آن درجه که هستید ،بدانید که اینجا مقام
شما نیست و مترصد درجه باالتر باشید و نهایت سعی خود را بنمایید که به
درجه باالتر برسید و همچنین از درجهای به درجه باالتر و تا منزل اصلی خود
که اگر هیچ حرکت نکنی و بر همان مقام پست مخلد بمانی و متابعت هوی
و هوس خود نمایی معاقب خواهی بود ،که چرا از این منزل پست کوچ
نکردی و طلب کمال ننمودی و هرکس در درجه خود باشد با نهایت اطمینان
و سکون قلب ،همانجا مکان و درجه او است و باالتر مقام او نیست .از این
است که اهل بهشت در بهشت بعد از رسیدن به درجات خود مسرور به مقام
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خودند و مطمئن و ساکن و درجه باالتر را نمیفهمند تا طمع آن مقام فوق را
کنند بلکه خیال مقامی بهتر و باالتر از آن مقامی که هستند نمیکنند .این
است که خدا میفرماید و فیها ما تشتهیه االنفس و تلذ االعین و در جایی
دیگر میفرماید و لهم فیها ما یشتهون هرچه خواهند در بهشت از برای آنها
میسر است پس نهایت سرور آنها در همان درجه خودشان است.
پس هرگاه یافتید نفوس خود را ناراضی به مقام پست و دیدید در خود چیزی
که به هیجان میآورد شما را و بر خود غضبناک میباشید بدانید که از برای
شما درجه و مقامی است اعلی و تدارک درجه باالتر را بگیرید و مسارعت
به مقام فوق نمایید و مکلفید به رسیدن به منزل باالتر و باالتر تا نهایت
درجهای که از آنجا ابتداء خلقت شما شده که اگر ترقی نکنید ظلم بر نفس
خود کردید و مستحق عذاب و عقاب خواهید بود.
باری برویم بر سر مطلبی که اول بودیم .پس سنگ به همان مقام جماد بودن
خود مسرور و شاد است و دیگر مدرک مقام نباتی را ندارد تا خواهش گیاه
شدن را نماید .و اما نبات را مقامی دیگر است فوق مقام جماد ،هرگز به
مقام جماد بودن راضی نمیشود و در خود میل به جذب آب و رنگ مییابد،
میخواهد نشو و نما کند ،قوه شاهیه نبات و به خود کشیدن غذا و آب آن،
از همه چیز حتی از حیوان بیشتر است باز حیوان گاهی خواب میکند گاهی
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سیر میشود این گیاه و درختان ،شب و روز علیاالتصال در غذا خوردنند و
مگو که ما میبینیم که گاه میشود که یک ماه آب به صحرا و باغ نمیرود
و گیاه سبز است ،همین رطوبت زمین را و غبارهای لطیف زمین را به خود
میکشد دائما پس به قران کواکب و اشعه افالک آن قبضه خاک و آب که به
طور اعتدال و صفای نباتات مرکب شده به هیجان میآید و نطفه آن به هر
طور که در بطن زمین منعقد بشود روحی نباتی مناسب همان قبضه در آن
پیدا میشود به اختالف گیاهها و درختان و اختالف رنگها و بوها و مزهها و
خاصیتها ،و از آن طرف بوهای بد و بدمزه و زمخت و تلخ و خاصیت زهر،
مثل بیش([ )]7که اگر بر رکاب بزنند سوار را میکشد و اگر بر سرنیزه
بزنند نیزهدار را میکشد و دختر بسیار وجیهه را به آن عادت میدهند تا به
خوردن آن عادت میکند مثل آدم تریاکی که به تریاک عادت میکند و با
هرکس دشمنی دارند آن دختر را میفرستند با او جماع کند به محض
مقاربت ،زهر در او کارگر میشود و او را آب میکند ،اینها همه مثلها است
که خدا از برای شما زده تا عبرت بگیرید .و چون در گیاه به سبب طیب و
طهارت زمین دیدید که گیاه خوشبو و خوشرنگ رویید و از زمین بد و
خبیث و حرارت شدید و هوای نامعتدل دیدید گیاه بدبو و بدرنگ و زهرناک
رویید بفهمید که همچنین است مومن و کافر و شیعه و ناصب ،فرمودند
السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه یعنی سعادتمند ،با سعادت
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است در شکم مادر و بدبخت باشقاوت است در شکم مادر .و فرمودند ولد
الزنا شر الثالثه یعنی حرامزاده بدتر است از پدر و مادر که به حرام آن ولد را
آوردند .ظاهر این حدیث شریف که ظاهر است چرا که پدر و مادر معصیتی
کردند و توبه کردند و اگر با توبه بمیرند به بهشت هم میروند و اما ولد زنا
سرشتش و طینتش بد است از روز اول در شکم مادر نطفهاش خبیث بسته
شده و روحی خبیث مناسب همان نطفه در آن تعلق گرفته و اگر هم آمرزیده
شود تا هفت پشت به بهشت اصلی نمیرود و او را در حظایر سکنی میدهند.
و اما باطن این حدیث این است که دومی شریرتر و حرامزادگی او بیشتر از
اول و سوم است لعنهم اهلل .پس شقی از روز اول نطفه او معیوب است و
سعید از روز اول نطفه او پاک و پاکیزه است .پس اگر عقد نکاح صحیحی
فیمابین پدر و مادر واقع شده و پدر در وقت جماع با ذکر خدا بوده و هلل و
فی اهلل آن عمل را کرده و مادر هم زنی بوده با تقوی و نجیب و خیانت نکرده
و نطفه آن دو از لقمه حالل بوده آن ولد در همان شکم مادر سعید میشود
و روحی سعید به او تعلق میگیرد و این هم باز به تفاوت ،چنانکه میبینی
گیاههای طیب و خوشبو و خوشرنگ ،چقدر تفاوت دارند و در خاصیت هر
کدامی یک نوع خاصیتی دارند ،و اگر بیعقد صحیح یا بدون ذکر خدا در
وقت جماع یا از لقمه حرام و شراب ،نطفه او بسته شده یا در ساعت نحس
و قران نحس و اوقاتی که نهی رسیده از جماع کردن ،در آن اوقات یا عیبهای
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دیگر مثل نطفه حیض و یا رو و یا پشت به قبله یا زیر درخت یا بودن کسی
در آن مکان که نفس آنها را بشنود و امثال اینها نطفه در همان شکم مادر،
خبیث منعقد میشود و روحی خبیث به او تعلق میگیرد و این هم به تفاوت
خباثت و شقاوت خود ،مثل گیاههای تلخ و شور و بدبو و رنگ ،میبینی که
خود به خود دشمن اهل بیت و دوستان ایشان است و دست از شرارت
برنمیدارد و شب و روز در پی آزار و اذیت مسلمین است و مثل بیش ،زهری
است قتال اگر بیش به یک نیزه فاصله آدم را میکشت این ناصب ملعون به
چهل منزل فاصله اذیتش میرسد یا به بیشتر ،هرجا که دیگر دسترس ندارد
استشهادهای پیدرپی تمام میکند و میفرستد که باعث قتل مسلمین شود.
خالصه ،سعید از روز اول شالوده آن بر سعادت ریخته و شقی از روز اول
آب و خاکی است بر شقاوت ممزوج شده پس گیاه از روز اول به اعتدال
نباتات نطفه او منعقد شده و در میان جمادات عالم چنان صفائی در این قبضه
پیدا شده که نماینده روح نباتی شده .پس صاحب پنج قوه و دو خاصیت شده
و آئینه نماینده آفتاب جهانتاب روح نباتی گشته و آن آفتاب نباتی غیبی،
خلعت اسم و رسم خود را به این قبضه آب و خاک پوشانیده و از منزل پست
جمادی او را ترقی داده به منزل اصلی او که عالم علوی نباتی باشد ،او را
رسانیده و هرکس نبات میخواهد این را نشان میدهد و قسم میخورد که
این نبات است چرا که به همه لغتها آن را گیاه میگویند و اگر نذر کند
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کسی که گیاهی را آب دهد و او را آب دهد به نذر خود وفا کرده چرا که
او را در شرع و عرف هم گیاه میگویند و در این عالم خاک غیر از این
گیاهی نباشد اگرچه اصل گیاه آن جان است که در عالم جان است ولی
عکس او در این آئینه آب و خاک جلوه کرده است .نمیبینی که چون جان
گیاه از او مفارقت کند همان آب و خاک گردد .پس این تنه درخت از آب
و خاک است و همین که آن جان گیاه از تن او بیرون رفت میافتد جمادی
خالی از قوای نباتی ،نه جاذبه دارد نه ماسکه و نه هاضمه و نه دافعه و نه مربیه
و نه خاصیت نبات را دارد نمیبینی که چوب خشک ،قد و پهنایی زیاد
نمیکند و بر همان حال هست تا به تدریج میپوسد و خاک میشود .و
نگویید که مصرف این حرفها چیست درست تدبر کن در این کلمات تا
بفهمی چه مصرفها دارد و چه اشارات و مطلبهای بلند در این مثلها هست
که خدا به این آسانی بر زبان من جاری میکند.
پس چون خداوند عالم از صنع متقن خود بخواهد روحی لطیفتر در این عالم
خاک ظاهر کند قرانی اعظم از قران اول در کواکب پدید میآورد و قبضهای
لطیفتر و صافیتر ترکیب میکند با نهایت اعتدال عناصر و میشود آئینه
نماینده روح حیوان و آفتاب جهانتاب روح حیوانی در آن عکس میاندازد.
پس میشود آن قبضه خاک ،حیوانی صاحب چشم و گوش و زبان و صاحب
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ذائقهای که مزه چیزها را میفهمد و صاحب المسه که گرمی و سردی و
نرمی و زبری چیزها را احساس میکند و دو خاصیت در او پیدا میشود که
رضا و غضب باشد .پس آن را در شرع و عرف و همه لغتها حیوان میگویند
با آنکه حیوان آن جان غیبی است که در این تن جمادی نباتی جلوه فرمود
نمیبینی که چون آن جان حیوانی از تن او بیرون رود مثل روز اولش خاک
میشود .پس این تن حیوان خاک است ولی حیوان اسم و رسم خود را به او
عطا کرده و در این عالم خاک جلوهگر گشته ،پس اگر کسی نذر کند یا
قسم خورد که حیوانی را آب دهد و این حیوان را آب دهد به نذر خود عمل
کرده با اینکه این حیوان بعد از مردن جماد میشود .پس شما هم هرگاه به
ریاضات و مجاهدات و متابعت شریعت و تهذیب اخالق ،این بدن خاکی را
تلطیف نمایید به طوری که منهمک در جمادیت و نباتیت و حیوانیت نگردید
و آنها را مضمحل و صافی نمایید ،ببینید چگونه صفائی در شما پیدا میشود،
چنانکه شرح خواهم کرد.
پس عرض میکنم که چون خدا خواهد که خلقی جدید در این خاکدان پدید
آورد آب و خاکی در نهایت طهارت و لطافت ترکیب میفرماید و بعد از
مدتهای متمادی که حرارت و اشعه افالک بر آن میتابد و در قرانی سعد و
تدبیری خاص آن قبضه را برمیگزیند و هر روز اعتدال و صفای آن را زیاد
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میفرماید تا میشود آئینه نماینده روح انسانی پس ظاهر میشود در آن قبضه
خاک ،روح انسانی پس نامیده میشود به انسان و جان غیبی انسانی خلعت
اسم و رسم خود را به این قبضه خاک میپوشاند .پس این قبضه خاک بنا
میکند در این خاکدان در میان سایر خاکها راه میرود و آن را در شرع و
عرف و نزد همه کس انسان میخوانند و میگویند انسان آمد و انسان رفت
و انسان داد و انسان گرفت با اینکه نیست مگر آب و خاک ،هیچ فرق نیست
میان او و باقی خاکها مگر اینکه این قبضه به جهت صفا و لطافتش آئینه
نماینده روح انسانی شده .پس این بدن ،خاک است و انسان در عالم غیب
است و بعد از اینکه صفا یافت ،آئینه سرتاپانمای انسان غیبی شد و خلیفه و
قائممقام جان انسانی گشت در مملکت زمین و عالم اجسام .چرا که جان
انسانی در عالم غیب بود و دسترسی کسی به آن نبود و خاکیان از ادراک
کردن آن عاجز بودند خدا برای او جانشینی آفرید محتشم و او را مصطفی و
مرتضی و عرش استوای او قرار داد و کرسی اسماء و صفات او گشت پس
انسان غیبی از این بدن خاکی افعال خود را جاری ساخت و از هر آسمانی
خدا قبضهای در او گذارده تا درک معانی و علوم نماید و فکر و خیال نماید
و تصور چیزها کند و برای او مشاعر ظاهری آفرید تا آن روح غیبی از این
چشم بدن خاکی ،نظر کند و از دست او بدهد و بگیرد و از گوش او بشنود
و با زبان خاکی با اهل عالم خاک سخن گوید و باقی مایحتاج او را به او
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عطا فرمود و آن را انموذج عالم کبیر کرد و او را بزرگتر حجت خود بر
خلق کرد و او را کتاب مبینی خلق فرمود که اسرار نهانی از او آشکار شود.
چنانکه حضرت امیر علیه السالم میفرماید:
دواوک فیک و ماتبصر
و داوک منک و ماتشعر

أتزعم انک جرم صغیر
و فیک انطوی العالم االکبر

و انت الکتاب المبین الذی
باحرفه یظهر المضمر

و لو تک تعرف حل الرموز
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فجسمک لوح به اسطر

دوای جمیع دردهای تو را در خود تو قرار داده و دردهای تو را هم از خود
تو قرار داد حیف که ما کوریم و شعور نمیکنیم و چنین گوهر گرانبهایی را
ضایع کردیم و خیالمان همین که باید خورد و خوابید ،و هیچ به خیال
اصالح روح غیبی لطیف شریف نیستیم .عالمت انسانی چیز دیگر است
انسان صاحب علم و حلم و فکر و ذکر و هشیاری است ،هرگاه صاحب این
صفات شد شخصی میشود حکیم ،به حقایق اشیاء برمیخورد و منزه میشود
از جمیع کثافات و غالئظ و رذائل.
یک دم به خود آی و ببین چه کسی
به چه بسته دل و به که هم نفسی
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پس بر سریر علم و حکمت متمکن میشود و صاحب تصرفات و تدبیرات
میشود و هر زمان با خاکیان گوید انما انا بشر مثلکم من جمادی هستم مثل
شما مگر آنکه من توجه کردم به انسان غیبی به کل خود ،پس در من ظاهر
شده است جان انسانی و گردانیده است مرا قائم مقام و خلیفه خود و بدین
جهت گشتهام دست توانا و گوش شنوای او و منم رخساره انسان غیبی،
محبت من محبت او است عداوت من عداوت او است اگر او را میخواهید،
منم او ،مصافحه با من مصافحه او است دیدن من دیدن او است زیارت من
زیارت او است ،قرب به من قرب به او است ،دوری از من دوری از او است.
عوام شاید میگویند این سخنان هذیان است ولکن در آنچه عرض کردم
اسرار عظیم است جاهل اگر نفهمد سهل است در مجلس کسانی هستند که
شروع به مطلب که میکنم میدانند تا آخر چه میخواهم بگویم و از اشاراتی
که در کالم خود میگذارم مطالب بلند میفهمند ،چرا که خلق بر سه قسمند
بعضی از مردم کسانی هستند که عقل به نطفه آنها تعلق گرفته و با نطفه آنها
ممزوج شده و بعضی از آنها در حین تولدشان عقل به آنها تعلق گرفته و بعضی
در هنگام بلوغ یا بعد از آن عقل به آنها تعلق میگیرد و عالمت آن قسم اول،
آن است که هنوز سخنگو سخن را تمام نکرده که مطلب را فهمیده قسم
دوم وقتی که سخن را تمام کردی میفهمد و قسم سوم بعد از این هم که
سخن را تمام کردی میگوید نفهمیدم ،مکرر بفرمایید ،بار دیگر میگویی
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میگوید نفهمیدم بیادبی است مکرر بفرمایید .آنانی که باید عقل به نطفه
آنها تعلق گیرد برای او قرانی میمون و اوقاتی سعید و اسبابی خوش فراهم آید
و با عقدی صحیح اتفاق افتد و از غذائی حالل نطفهاش بسته شود و پدر و
مادرش مردمانی باشند نجیب و در ساعتی خوش هلل و فی اهلل مقاربت کنند و
نقصی در مکان و زمان آنها نباشد و با ذکر خدا باشند و همچنین سایر
خوبیها در آنها جمع باشد ،پس نطفه او که در رحم قرار گیرد عقل همراه
آن نطفه باشد و ممزوج با آن نطفه و به تدریج ترقی کند تا تولد کند ،صاحب
هوشترین اطفال و در هر سنی از امثال و اقران خود ممتاز باشد و برای او
پرستاران خوشخلق و نیکوکار اتفاق افتد و رفیقان پرهیزگار و صاحب هوش
برایش جمع شوند ،پس توفیقات الهی شامل حالش شود و ترقیها کند روز
به روز تا او را مقامی دیگر حاصل شود ،روح علم به او تعلق گیرد .پس
چنانکه روح گیاهی به آن قبضه جماد تعلق میگرفت اسم و رسم خود را به
او عطا میکرد و او را نبات میگفتند نه جماد ،همچنین روح العلم هم که
در کسی تعلق گرفت مفتخر و سرافراز میشود آن کس به نام نامی و اسم
گرامی علم پس او هم علمی شود مجسم در میان جمادات راه رود و گوید
من هم جمادی هستم مثل شما اال اینکه روح العلم به من تعلق گرفته و خود
را بالتمام به علم دادم و در راه علم خود را فانی و مضمحل ساختم .پس علم
هم مرا برگزید و خود را بالتمام به من داد و مرا خلیفه و قائممقام خود ساخت
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در میان شما جمادات ،پس عالم کسی است که عارف به من باشد و نیست
علمی سوای من و نیست از برای کسی که علم به من ندارد علمی ،چرا که
از من آثار و خواص علم پیدا است چنانکه از شعله چراغ آثار آن آتش غیبی
پیدا است هرکس از علم بهره میخواهد از من بهره برد اگر مرا دارد علم
دارد چنانکه اگر کسی از آتش غیبی بهره بخواهد ببرد باید از شعله بهرهمند
شود و فایده برد و کسی که مرا ندارد علم ندارد چنانکه کسی که از شعله
منتفع نشود اصال راهی به آتش غیبی ندارد.
شما هم باید صاحب هوش باشید ،علم نقشها نیست که در کتابها و در اوراق
مسطور و بر السنه و افواه مذکور باشد ،چنانکه بینایی این رنگها و شکلها
نیست بلکه یک نقطهای است که در چشم تو است و شنوایی صداها نیست
که در عالم است بلکه قوهای است در گوش تو که به آن درک صداها را
میکنی ،و گویایی قوهای است در زبان تو که به آن تکلم میکنی نه کلمهها
که بنویسی و در بغل خود جمع کنی ،پس کتاب تو سخن نیست ،سخن آن
است که به زبان ،چیزها بگویی .چون این مثل را دانستی میگویم علم دانایی
است و دانایی مسألهها نیست و آراء و اقوال مردم نیست که در نزد خود
جمع کنی بلکه قوهای است چنانکه بینایی قوه است و به نوشتن کلمات
شخص صاحب آن روح علم نمیشود و این علوم عصای کوران است که
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باید دائم تحصیل کنند و کلمه به کلمه یاد گیرند ولی آن کس که علم دارد
به هرچه بخواهد عالم شود ،ملتفت میشود ،میداند و احتیاج به یاد گرفتن
ندارد .فرمودند العلم نقطه کثرها الجهال علم یک نقطه است این نوشتهها
عصای کوران است نمیبینی که کلمه کلمه یاد میگیرد و باز فراموش
میکند مثل کوران که امروز میگویی قبای زید قرمز است تا آن قبای قرمز
را زید در بردارد زید را میشناسند و همه کس میگویند قبایش قرمز است و
فردا که قبایش را تغییر داد باز باید بپرسد که امروز قبای او چه رنگ است
ولکن چشمدار ،زید را میشناسد و میبیند اگرچه هر ساعتی یک رنگ قبایی
در بر کند .پس چشم چیزی است از شکم مادر میآید اال اینکه گاهی ضعیف
است و گاهی قوت دارد .پس چنین است علم او مدرکی است که از شکم
مادر با خود آورده همچنین است عقل ،آن روح القدس است و عاقل اصل
نطفهای است که به صفای روح القدس است این نه بهره هر کسی است
العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان عقل چیزی است که به آن
عبادت خدا شود و کسب بهشت .و شرح این مطلب را عرض کنم ،نطفه
در شکم مادر حیاتی ندارد ،و علقه میشود حیاتی ندارد ،پس مضغه میشود
پس استخوان در آن پیدا میشود پس پوست بر او میروید پس حیات به او
تعلق گیرد و به محض آنکه حیات به او تعلق گرفت به حرکت در میآید و
تولد میکند و به محض تولد میشنود و میبیند و میچشد و پستان میمکد
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اینها را کسی تعلیمش نکرده و ریاضتی در کسب اینها نکشیده اینها از
اقتضای آن روح حیوانی است که در بدن او آمده و افعال حیوانی از او ظاهر
شده ،همچنین است روح انسانی که پیدا شود در کسی خود به خود عالم
است به علوم و خود به خود حلم میورزد و صاحب فکر و ذکر و هشیاری
است و صاحب حکمت و نزاهت میشود به مقتضای طبیعت خود .چنانکه
آتش بالطبع میسوزد و آب بالطبع تر میکند بدون مشقت و زحمت .پس
مشتاق شوید به درجه کمال و تصفیه کنید خود را و متخلق شوید به اخالق
روحانیین تا ظاهر شود آثار روحانیین از برای شما .فلمثل هذا فلیعمل
العاملون و از این است که چون روح در تن حضرت آدم آمد فیالفور
برخاست و نشست و گفت الحمد هلل رب العالمین و دانا بود به جمیع آیات
آفاق و انفس و به همه اسماء اعظم الهی و به همه اشیاء حتی اسم این منبر را
به جمیع لغتها میدانست خدا میفرماید و علم ادم االسماء کلها و تعلیم خدا
او را چنین بود و چیزی نماند که اسم آن را نداند و روح نبوت چنین است
که عالم به همه چیز است و حقیقت همه اشیاء را به آن روح شریف میداند
و همچنین است روح ناطقه قدسیه که به هرکس تعلق گرفت خود به خود از
در و دیوار علم بر او میبارد و به هرچه نظر میکند از آن علمی تحصیل
میکند و دائم به فکر کار خود است و همیشه به یاد خدا است بیکلفت و
مشقت و در کار دنیا و آخرت خود هشیار است ،بدون زحمت به حقیقت
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هر چیزی برمیخورد ،چنانکه حیوان بدون زحمت میخورد و میآشامد .و
همچنین بفهمید عدم مشقت اهل بهشت را در طاعات ،حیوان است که او
را به زور و کلفت به کاری باید بدارند و یادش بدهند مثل قاطر حاجی عرب
که به زحمت بعضی حرکات تعلیمش کرده بود به ضرب چوب و چماق.
انسان ،اعظم لذت او طاعت و عبادت و تحصیل معارف و علوم و فضائل
است ،آن حیوان است که از او میپرسی چرا امروز به درس نیامدی میگوید
شغلی داشتم و همیشه دنبال بهانه میگردد که عذری برای خود پیدا کند که
پی آن برود و از تحصیل علوم و اعمال و نوافل باز ماند ،بسا هست که از
صبح تا شام سر هم بیل و کلنگ بزند و هیچ مشقت به او ننماید بلکه خوش
دارد و اما دو رکعت نافله ،گردن او را بزنی بهترش است که آن را بجا آورد
یا به مجلس علما حاضر شود و چیزی آموزد .انسان طلب علم را عذر
کارهای دیگر قرار میدهد ،به او میگویی چرا امروز نیامدی فالن جا فالن
کار کنی یا بیرون صحرا نرفتی؟ میگوید رفقا ،معذور دارید که رفتم به طلب
علم و فرصت نشد .پس خدا جماعتی را برای علم خلق فرموده و قومی را
برای عقل که عبادت کنند به آن خدا را و کسب کنند به آن بهشت را .پس
اگر در خود اشتیاق به علم یافتید و دیدید به هیچ چیز این قدر شائق نیستید
از طلب آن سیر نمیشوید ،بدانید که شما را برای آن خلق کردهاند پس سعی
کنید در طلب علم و تا جان دارید بکوشید و کوتاهی نکنید و سستی ننمایید
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که اگر کوتاهی کنید و سستی نمایید معاقب خواهید بود و مواخذه شدید
میشوید .عالم از هر مسألهای که میفهمد و به هر اشاره و سری که برایش
کشف میشود آن قدر لذت میبرد که هیچ پادشاهی از پادشاهی خود این
قدر لذت نمیبرد ،ولی این جماعت بسیار کمند .مردم ذائقه لذت علم را
ندارند مثل کسی که برگ عناب خورده و هیچ مزه چیزها را نمیفهمد و آنها
که مدرکشان صحیح است لذتها میبرند .چنانکه این کالم را نسبت به یکی
از طالب میدهند که لذت علم چنان او را محو کرده بود که میگفت «این
الملوک و ابناء الملوک و هذه اللذات» چه خبر دارند پادشاهان و
پادشاهزادگان از این لذتها؟ حاصل کالم اینکه ،شما اگر مییابید در خود
لذت علم را و از صفت حیوانی بدتان میآید بدانید که حیوان نیستید و انسانید
و سعی کنید در تقویت انسانیت خود و حاصل کنید برای خود حیات ابدی
را و کاری نکنید که همین قدر انسانیت شما هم بمیرد .حکایت میکنند
که همسایهای امشب دیگ همسایه را برد و فردا دو تا آورد پرسید این چیست
گفت دیگ زائید ،شب بعد هر دو را برد و روز بعد سه تا آورد که امشب هم
زائید شب سوم هر سه را برد و پس نیاورد ،فرستاد چه شد ،گفت هر زایندهای
میرنده است .حال انسانیت هم قابل مردن هست ،نمیبینی که بعضی مردم
بسا که در اول امر زیارتها میکنند و عبادتها میکنند و ادعیه از حفظ
میکنند و بیاضهای دعا تحصیل میکنند و در آخر امرشان به جایی میرسد
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که نمازهای واجبی را ترک میکنند و به دین و اهل دین استهزاء میکنند،
همه به جهت این است که سرمایه خود را ضایع کردهاند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه بیستودوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
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دیروز سخن رسید به جایی که اشیاء چگونه ترقی میکنند و مثل زدیم به آب
و خاک که در این عالم همین آب و خاک است که ترقی میکند و در هر
رتبهای مسمی به اسم خاصی میشود و تفصیل آن را بیان کردیم تا آنکه
عرض کردم که لطافت آن به جایی میرسد که عقلی میشود مجسم و در
میان مردم راه میرود و میخورد خوراک آنها را و میپوشد لباس آنها را و
میگوید به لسان آنها که من جمادی هستم مثل شما لکن روح القدس در
من جلوه فرموده و سرتاپای مرا فرا گرفته و از جمیع جوارح و اعضای من
او پیدا است و وحی میشود به سوی من که خدای شما خدای یگانهای است
پس ناطق میشود به نبوت و ناطق میشود به حقایق اشیاء و علم لدنی ،و
ناطق میشود به وحی الهی و نبی و پیغمبر و پیغامآور از جانب خدا به خلق
میشود و نبوت امری نیست که بتوان به ریاضت و مشقت آن را تحصیل
نمود اهلل اعلم حیث یجعل رسالته و این باالتفاق نباشد ،بلکه از همان ابتداء
که قبضه آب و خاک او گرفته شده و نطفه او حاصل شده برای همین بوده.
پس نه هر آب و خاکی قابل نبوت است بلکه در ساعت خاصی خدا در رحم
مادر شالوده آن را برای نبوت ریخت و روح القدس به او تعلق گرفت.
نمیبینی که اگر آب انبار بخواهند بسازند باید پی آن را از همان اول برای
آب انبار بگذارند و شالوده آن را از اول به جایی برسانند که قابل نگاه داشتن
آب شود ،و اگر مسجد بخواهند بسازند پی آن را از اول راست قبله مینهند.
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پس روح القدس که مقام نبوت باشد برای هر کسی دست نمیدهد مگر آنکه
صفا و اعتدالی از روز اول در طینت او باشد .نمیبینی که نطفه در شکم
مادیان که از آب و علف غلیظ حاصل شده و از اول برای اسبشدن گرفته
شده هرچه ترقی کند کره اسب میشود و اسب هرچه سعی کند که انسان
شود نمیشود چرا که ماده و خمیره آن ،ماده انسان نیست بلی در آب و خاک
صلوح انسانیت بوده و صلوح اسبشدن هم بوده لکن گذشت و خمیره آن
را از غالئظ آب و خاکی گرفتند که قابل اسبشدن بود نه انسانیت و اذا وقع
القضاء علی االمضاء فال بداء و حال دیگر گذشت ،این انگاره([ )]8انگاره
اسب است نه انسان .خدای تعالی از روز اول انگاره هر چیزی را برای چیزی
میگیرد نمیبینی که آن اندازه گندم و گوشتی که در دیگ کرده بر آن ترکیب
خاص ،چون کامل شود حلیم شود و پلو نگردد .همچنین است مراتب خلق،
اگر بفهمید از این کلمات لذت خواهید برد و نتایج غریب خواهید گرفت
چرا که از عین حکمت الهی است که عوامانه میگویم.
حال هرگاه صفا و اعتدال زیاد برای آن آب و خاک پیدا شد و حرکات افالک
و کواکب در نهایت اعتدال و قرانات سعد شد و حرارت و اشعه افالک و
برودت معتدلی به آن آب و خاک رسید نماینده نور خاتم صلی اهلل علیه و آله
خواهد شد و بدنی میشود از برای تعلقگرفتن حقیقت محمدیه به او ،پس به
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محض تعلق روح شریف آن حضرت صلی اهلل علیه و آله به او چشم باز
میکند و میبیند خلق هزار هزار عالم را و میداند حقایق اشیاء را و گواه
میشود بر خلقت آسمان و زمین و بر خلقت هر چیزی و میبیند ملکوت
سماوات و ارضین را و میبیند هر چیزی را در بدو خلقتش و میبیند آدم را
میان آب و گل و میبیند اهل بهشت را در بهشت و اهل آتش را در آتش و
هزار هزار دهر پیش از خلقت ماسوی اهلل را و بر هر چیزی کما هو ،مطلع
میشود ،پس میشود صاحب چشمی که الیسبقه سابق و الیلحقه الحق و
الیطمع فی ادراکه طامع و چون به آن چشم نظر کند جمیع کائنات را از
مبدأ تا منتهی مشاهده نماید و بر همه علوم آگاه باشد .پس فهمیده شد معنی
اینکه حضرت امیر علیه السالم به محض تولد خواند جمیع تورات و انجیل
و زبور و صحف و قرآن را از اول آنها تا آخر آنها ،پس چگونه مخفی میشود
بر او امر کائنات و حالآنکه در او آفتاب حقیقت محمدی صلی اهلل علیه و
آله جلوه کرده است و همه خلق صورت خیاالت اویند.
به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را

اگر نازی کند از هم بپاشد

جمله قالبها
و چون او بینا از چشم علی شد و شنوا از گوش او و گویا از زبان او و او علی
شد و علی او ،چگونه مخفی میشود بر او امر سماوات و زمین و اسرار
صفحه | 329

کائنات و چگونه ناطق به همه علوم و رسوم نگردد؟ ببینید چه ظلمی کردهاند
کسانی که بر منبر مسلمین باال میروند و میگویند حضرت پیغمبر مهمان
شد و راه خال را گم کرد و آفتابه را ندانست کجا است و گویند مانند سایر
پادشاهان آن هم پادشاهی بود و فضه او را به میهمانی طلبید آن حضرت یادش
رفت که به میهمانی او رود.
پس علیرغم آنها عرض میکنم که این آب و خاک همین که زیاد شد صفای
او و اعتدالی زیاد بر زیاد در روزگار پیدا شد ،و نمیگویم کی خواهد شد،
همین اشاره میکنم ،در این وقت این قبضه ،آئینه سرتاپانمای اسماء و صفات
الهی خواهد شد ،پس خدا میپوشاند بر او حلهها و خلعتهای اسماء و صفات
خود را و رخساره خداوند عالم میشود و میشود چشم بینای خدا و زبان
گویا و دست توانا و گوش شنوای خدا و مخفی نماند بر او زبان موجودات،
و علم و قدرت و حیات و رحمت و حکمت خدا باشد ،و تسبیح جمیع
مالئکه و ارواح غیبیه و زبان حیوانات و گیاهها و جمادها همگی را به
اختالف لغات میشنود و عالم به حقیقت همه چیز میشود بلکه به اشارهای
دنیا را آخرت و آخرت را دنیا و جهنم را بهشت و بهشت را جهنم و جوهر
را عرض و عرض را جوهر میتواند کرد .آیا خدا قادر است یا نه؟ اگر خدا
را قادر میدانی او است قدرت خدا و همین قبضه خاک است که مظهر جمیع
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اسماء و صفات الهی خواهد شد .خدا میفرماید قل ادعوا اهلل او ادعوا الرحمن
ایا ما تدعوا فله االسماء الحسنی یعنی بگو ای پیغمبر بخوانید خدا را یا
بخوانید رحمن را هر کدام را که بخوانی و امام در ضمن آیه فلله االسماء
الحسنی فادعوه بها میفرماید ماییم واهلل اسمهای نیکوی خدا که امر کرده
است به شما که بخوانید او را به آن اسمها .و آن کسانی که انکار این دارند
از ابن ابیالحدید سنی پستترند چرا که او اقرار به اینها کرده است میگوید:
صفاتک اسماء و ذاتک جوهر
بریء المعانی عن صفات الجواهر

یعنی ای علی صفات تو همه ،اسماء اهلل است و ذات تو چنان جوهری است
که از صفات همه جواهر برتر و باالتر است .و باز میگوید:
تقیلت افعال الربوبیه التی
عذرت بها من شک انک مربوب
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یعنی آن قدر کارهای تو ربوبیت را به خود گرفته که من عذر کسانی را که
قائلند به خدایی تو خواستم و گفتم حق دارید که چنین شکی کردهاید .و
شافعی که یکی از امامان سنی است میگوید:
و مات الشافعی و لیس یدری
علی ربه ام ربه اهلل

یعنی شافعی مرد و ندانست که علی خدای او است یا خدا .پس بدانید که
خدا پرورنده شما است لکن به دست توانای خود و علی دست توانای خدا
است و احتیاج به علی ندارد اگر بخواهد هزار چون علی را موجود کند
میکند و اگر بخواهد علی را معدوم کند میتواند ،ولی حال چنین خواسته
است که علی خلق کند و رزق دهد و بمیراند و زنده نماید و همه چیز و همه
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اهل هزار هزار عالم به محض خواهش و خیال آن حضرت صورت گیرد و
حاجت به قول و سخنی نیست فهی بمشیتک دون قولک موتمره و بارادتک
دون نهیک منزجره پس جمیع اهل روزگار بلکه جمیع موجودات به محض
آنکه به خاطر آن بزرگوار برسد که موجود باشند موجودند و محتاج به گفتار
نیست و هرگاه عدم آنها را اراده نماید به محض اراده معدوم شوند پس همه
عالم صور خیالیه آن حضرت باشند که تا خیال آن را دارد هست و چون
توجه خود را بردارد فانی و معدوم شوند .پس خدا قرار داده است علی را
چشم بینای خود و خدا قرار داده است علی را گوش شنوای خود و زبان
گویای خود و دست توانای خود و رخساره زیبای خود و خدا قرار داده
است علی را نفس خود و روح خود و ذات خود و خدا قرار داده است علی
را اسماء و صفات خود بلکه مسمای به اسماء و موصوف به صفات خود
بلکه در مقام ال اسم له و الرسم ،و مقامات خدا را نهایتی نیست و علی است
قائممقام خدا در هر مقامی .علی است سراج منیر عالم امکان و شمس مضیء
ازل االزال ،نمیدانم چه حسد و کبر است در سینههای نواصب لعنهم اهلل از
محمد و آلمحمد که اگر بگویی که ملکی هست که به عدد هر خلقی از
مخلوقات سری دارد و هر سری مختص به یک کسی است و چون آن کس
تولد کند خورده خورده آن نقاب که بر رو دارد عقب میبرد تا به حد بلوغ
که به کلی نقاب را از صورت خود برمیدارد ،این یکی از مالئکه است و
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فرمودند ان المالئکه لخدامنا و خدام شیعتنا یعنی همه مالئکه خادم ما و خادم
شیعیان مایند ،جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل با افواج مالئکه
بیشمار که در فرمان آنهایند همگی ادنی خادمی هستند از خدام محمد و
آلمحمد .فرمودند سلمان خیر من جبرئیل حضرت سلمان بهتر است از
جبرئیل ،پس خود آن بزرگواران چونند و به چه پایه .حال هرچه عظمت این
چهار ملک را بگویی هیچ تعجب نمیکنند و اصال انکار ندارند ،به محض
اینکه فضیلت محمد و آلمحمد را سالم اهلل علیهم میگویی میبینی
صورتهاشان سیاه شده و دهنهاشان باز شده و رگهای گردنشان سیخ شده و
عداوتهای نهانی را آشکار میکنند و بنای انکار میگذارند ،قد بدت البغضاء
من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر .واهلل ضرر اینها بیشتر است بر ضعفای
شیعه از یزید و لشکر یزید بر سیدالشهداء و اصحابش چرا که آنها کاری که
کردند جان شهداء را گرفتند و مال ایشان را غارت کردند و عیال
سیدالشهداء را اسیر کردند و آن بزرگواران به آن واسطه مستوجب اعلی
درجات بهشت شدند و سیدالشهداء جان و اصحاب و مال و عیال داد برای
اظهار فضائل تا فضائل امیرالمومنین در عالم منتشر شود ،و این گروه
نواصب ،سلب فضائل میکنند و روح االیمان مردم را میگیرند و به این
واسطه مردم را به جهنم میفرستند .پس ببین که این کجا و آن کجا ،و چقدر
اینها بدترند از لشکر یزید اگر آنها لباس اهل بیت را غارت کردند اینها ایمان
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مردم را میربایند ،ولی عظم گذشتگان خیلی است و همین قدر که نمیبینند
ایشان را به نظرها عظم دارد و اسم ایشان را بزرگ میشمارند ،و اال چه
بسیار کافر که از کفار پیش بدترند و میان مردم راه میروند و کسی اعتنا به
کفر آنها نمیکند ولکن از بس طعن و لعن عمر و ابوبکر و ابنزیاد و عمرسعد
را مردم از روضهخوانها شنیدهاند کفر آنها در دلهاشان رسوخ کرده است .و
اگر بنا بود که برای اینها هم سخن گفته شود و کفرشان ظاهر شود میدیدید
که اینها چقدر بدترند .و امروز به نظر شما ابوالخنوق و عمرسعد عظم دارد
و چه بسیار که امروز هستند و از آنها هزار مرتبه بدترند ،اینها غارت میکنند
مال و جان و ایمان مردم را و مردم را عبید خود کردهاند و ایشان را مستحق
عذاب ابدی کردند ،چنانکه در حدیث امام حسن عسکری علیه السالم
تصریح به این شده است ،پس این جماعت که سلب فضائل کردند کافرند،
امام علیه السالم فرمود و االنکار لفضائلهم هو الکفر ،انسان به یک کلمه
کافر میشود و همین که کافر شد دیگر بعد از کفر ،نماز و روزه چه فایده
دارد ،و حج به چه کار میآید .امام علیه السالم در تلو آیه شریفه و قدمنا
الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا یعنی میآوریم عمل جماعتی را در
قیامت و آن را در هوا پراکنده میکنیم فرمودند که اینها جماعتی هستند که
نماز کردهاند و روزه گرفتهاند ولکن چیزی از فضائل ما را انکار کردهاند.
پس اینها همه اعمال خود را باطل کردهاند به این عمل و شما نباید منتظر آن
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باشید که در هر چیزی نصی داشته باشید بلکه باید از کلیات همه چیز را
بفهمید آیا نشنیدهاید خدا فرموده است التبطلوا صدقاتکم بالمن و االذی یعنی
صدقههای خود را باطل مکنید به منت و اذیت و نفرمود اذیت آن که صدقه
به او داده شده بلکه اذیت یا منت بر هر مومنی و مسلمی باعث باطل شدن
صدقات است .و فرمود کل معروف صدقه هر عمل نیکی صدقه است .پس
از شما میپرسم که کدام اذیت اعظم از اذیت خدا و رسول و ائمه و شیعیان
ایشان است ،خدا میفرماید ان الذین یوذون اهلل و رسوله لعنهم اهلل اهلل فی
الدنیا و االخره و در آیه دیگر میفرماید و الذین یوذون المومنین و المومنات
بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا یعنی کسانی که اذیت میکنند
خدا و رسول را لعنت خدا بر ایشان است در دنیا و آخرت و اذیت مومنین و
مومنات ،بهتان و گناه عظیم است .و در حدیث قدسی میفرماید من آذی
لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها یعنی هرکس دوستی از دوستان
مرا اذیت کند در حقیقت با من در میدان جنگ ایستاده و مرا به جنگ خود
خوانده است .و کدام اذیت از انکار فضائل ایشان بدتر ،چرا که سلب فضائل
ائمه علیهم السالم انکار قدرت خدا است و انکار جمیع قرآن و فرمایشات
رسول خدا است چرا که قرآن کال یا در بیان فضائل ایشان است یا بیان مذمت
و عقاب منکرین فضائل ایشان و نسبت عجز به خدا و تکذیب خدا و رسول
درباره ائمه و تکذیب ائمه درباره شیعیان ایشان ،اذیت ایشان است بال شک.
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شما هیچ در میان اینها و یزید و لشکر یزید و باقی خلفای جور از ابوبکر
گرفته تا پایین فرق نگذارید بلکه اینها واهلل ضررشان به اسالم و مسلمین
بیشتر است ،چه نماز کنند و چه زنا که پیش خدا و رسول و ائمه و انبیاء و
مالئکه و مومنین هیچ تفاوت ندارد .گول نزند شما را نمازهای آنها یا روزه
یا حج یا کربال و مشهد رفتن آنها یا خوشمعاملگی یا خوشخلقی آنها ،واهلل
روزه آنها مثل دزدی دزدان است و جمیع عبادات و اعمال آنها باطل و هباء
منثور است و مرده است و هرچه بیشتر از این اعمال کنند درکشان در جهنم
پایینتر و عذابشان شدیدتر است .این منکرین فضائل از سگ نجسترند من
نمیگویم امامت میفرماید ان اهلل سبحانه لمیخلق خلقا انجس من الکلب و
ان الناصب انجس من الکلب یعنی خدا نجستر از سگ هیچ چیز خلق نفرموده
و ناصب یعنی دشمن شیعیان ما نجستر است از سگ .و روزی به امام عرض
کردند که آب حمام در آن شفا هست؟ چنانکه تا این زمان هم هنوز بعضی
از آب حمام شفا میجویند و حال آنکه در آن غسل میکنند نواصب .خالصه،
پرسیدند از امام که آب حمام در آن شفا هست فرمودند چگونه شفا است و
حال آنکه در حمام غسل میکنند یهود و نصاری و مجوس و ولدالزنا و
ناصب ما اهل بیت و غساله ناصب نجستر است از غساله یهود و نصاری و
مجوس و در آن زمان همه آنها به یک حمام میرفتند .پس مغرور مشوید به
محراب و منبر آنها و عبادات و طول رکوع و سجود آنها و قنوت و گریهها
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و مناجاتهای آنها ،و گول نزند شما را قدمهای کوچک کوچک و عباهای
نازک و عمامههای بزرگ و تحتالحنکهای آویخته و صداهای نازک آنها
مثل عروس پس پرده و این قرآن خواندن ریائی آنها .نشنیدهاید که شبی
حضرت امیر علیه السالم در کوفه به راهی میگذشت و یکی از صحابه در
خدمت آن حضرت بود صدایی شنیدند که کسی با نهایت تضرع و زاری در
آن نیمه شب قنوت میخواند و این آیه را تالوت میکرد امن هو قانت اناء
اللیل ساجدا و قائما یحذر االخره و یرجو رحمه ربه حضرت فرمودند که این
از اهل جهنم است آن مرد بسیار تعجب کرد ولکن اظهار نکرد تا در جنگ
نهروان که چهار هزار کس خارجی را حضرت همه را کشتند مگر ده نفر یا
کمتر ،آن مرد در خدمت حضرت بود میگوید که حضرت نیزهای در دست
مبارک داشتند و میان کشتگان میگشتند تا رسیدند به کشتهای و نیزه خود
را به دهن او زدند و فرمودند امن هو قانت اناء اللیل تا آخر آیه ،من دانستم
که این همان ملعون است که در آن شب نماز شب میکرد و این آیه را
میخواند و اکنون به جنگ حضرت آمده بود و به درک واصل شده ،ولی
مردم گرویدهاند به گنگ زبانهای اسالم و زباندارهای دین را انداختهاند.
یعظمون له اعواد منبره
و بین اظهرهم اوالده وضعوا
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زیرا که منبر ،خالفت و حکومت نمیخواهد ،به ریاست کسی ضرر ندارد،
مرید نمیخواهد ،اظهار دینی برای مردم نمیکند ،منع از رشوه خوردن و
خالف شرع نمیکند ،چرا چنین چیزی را حرمت ندارند که ضررش به کسی
نمیرسد بلکه سبب عزت و مداخل ایشان است ،و اما امام حسین علیه السالم
ادعای خالفت داشت و میگفت خالفت حق پدر و برادر من بوده و ابوبکر
و عمر و عثمان و معاویه غصب خالفت کردند و کافر بودند و امروز خالفت
به من میرسد و یزید بر باطل است و هرکس هم بیعت با او کند بر کفر و
ضاللت است و من و تابعان من بر حقیم و دین ،دین من است و دنیا و آخرت
از من است .پس این زبان دارد ضرر به دنیاشان دارد حرمت او را هیچ
نمیدارند و او را میکشند ،و اما منبر رسول خدا را حرمت میدارند و
میبوسند و تبرک به آن میجویند ،این طریقه حال تازگی ندارد همیشه مردم
چنین بودهاند:
الناس من جهه التمثال اکفاء
ابوهم آدم و االم حواء
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نمازش را میکند و روزه میگیرد ،زکوه میدهد و حج را حیله شرعی میکند
که مال خود را پیش از استطاعت به صیغه عمری به بندهزاده بخشیدهام و
مادامالعمر اختیار فسخ بر خود باقی گذاردهام و آنچه از این مال زیاد شده
همه مال بندهزاده است من مالی ندارم که مستطیع باشم و برای دو من
کالک([ )]9درهای مساجد و مدارس را میبندد و غوغایی در شهر و
بلوکات میاندازد ،که چه شده فالن کس دو من کالک آقا را جلو گرفته.
آن در امور آخرتشان و این از حب دنیاشان ،همان یکی چنین نیست همه اهل
دنیا چنینند ،هر کسی از راهی ،و چون همه همجنسند و اعمالشان شبیه به
هم است میبینی که قبح این عملها از میان برداشته شده و اگر هزار خالف
شرع از آقایانشان ببینند ،ضرر به عدالت آنها ندارد و آقا آقا است و هرچه
بکند درست است .ولکن کسی که صندوق علم آلمحمد است که فرمود
نحن خزنه علم اهلل و شیعتنا خزنه علمنا و در او وارد شده است که فرمودند
ان لنا فی کل خلف عدوال ینفون عن دیننا تحریف الغالین و انتحال المبطلین
و تأویل الجاهلین و درباره او فرمود انظروا الی رجل منکم قد روی حدیثنا
و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما فانی قد جعلته
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علیکم حاکما یعنی از برای ما است در هر عصری عدولی چند که برطرف
میکنند از دین ما تحریف و تغییر غلوکنندگان را و به خودبستن باطل
کنندگان دین را و تأویلکردن جاهلین را و فرمودند نظر کنید به سوی مردی
از شما یعنی زن نباشد و از شما فرمودند ،یعنی از جنس جن و مالئکه و انبیاء
و ائمه نباشد و جمیع اقوال و علوم و اعمال او مستند به حدیث باشد و به
رأی و مظنه و فتوای خود نباشد و نظر و تدبر در جمیع مسائل حالل و حرام
کرده باشد و جمیع احکام ما را از توحید و نبوت و امامت و والیت و مسائل
مبدأ و معاد و کل اختالفاتی که در علوم رسمی و علوم غریبه هست همه را
بشناسد که حکم ما در آن چیست ،حتی آنکه هرگاه دو زرگر مثال در صنعت
زرگری اختالف داشته باشند او میداند که حکم امام در این یک مسأله
زرگری چیست ،خالصه ،به لغت قلنبه مالها ،جمع مضاف ،افاده عموم
میکند ،یعنی هر حکمی از احکام دین و دنیا و آخرت را بشناسد که حکم
ما در آن چیست ،بعد فرمودند پس راضی شوید که او حکم باشد میان شما
از عوامتان گرفته و از علما و مجتهدین و جمیع اهل حل و عقد و جمیع
اصناف خلق همه راضی و خوشنود باشید به حکومت او ،چرا که من او را
حاکم کردم بر شما ،بعد میفرماید فاذا حکم بحکمنا و لمیقبل منه فکأنما
بحکم اهلل استخف و علینا رد و الراد علینا الراد علی اهلل و هو علی حد الشرک
باهلل یعنی هرگاه این مرد حکم کند به حکم ما و قبول نشود از او ،به حکم
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خدا خفت و خواری رسیده و بر ما رد شده و ردکننده بر ما ردکننده بر خدا
است و رد بر خدا به حد شرک به خدا است .پس رد بر شیعه که حامل احکام
است رد بر خدا است این ضرر دارد به کهره و بره ،اینجا میگوید :النار و ال
العار.
مرا عار آید از این زندگی
که ساالر باشم کنم بندگی

اینجا حسدها طغیان میکند که این زبان دارد باید در نزد کسانی که از صوفی
وحشت دارند او را صوفی به قلم داد و در نزد مقدسین او را عاصی و غالی
و کافر به قلم داد و در نزد حکام و سالطین او را متهم کرد که خیال سلطنت
دارد تا به این وسیله او را دربدر کنیم و از جهان براندازیم تا ملک از برای ما
عقیم باشد و هرچه بخواهیم با این عوام بیچاره بکنیم ،هر یکی را همسر
هفت گاو سیستانی کار بفرماییم .حتی آنکه در زمان شیخ مرحوم اعلی اهلل
مقامه در کربالی معلی کتابی تصنیف کردند و هر کفر و زندقهای که در
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عالم بود همه را در آن کتاب نوشتند و سر آن کتاب نوشتند که چنین گوید
بنده مسکین احمد بن زینالدین و در نزد عوام کاالنعام و غریب و مجاور
آن بلد جمع میشدند و آن کتاب را میخواندند که این اعتقادات شیخ است
گول او را نخورید .و از آن جمله کتاب شرح الزیاره را آنجایی که شیخ
مرحوم حکایت دیک الجن را نوشتهاند در اثبات کفر ابوبکر و عمر و عثمان
و معاویه و یزید علیهم اللعنه ،پیدا کردند و نشان داود پاشا پادشاه بغداد دادند
که ببین شیخ چنین و چنان درباره خلفای رسول خدا نوشته و داود پاشا را به
غیظ و غضب درآوردند چون این خبر به شیخ مرحوم رسید آنچه داشت حتی
ساعت و اسباب دیگر فروخت و از کربال فرار کرد به مکه و در عرض راه
فوت نمود و آن بزرگوار را در زیر ناودان قبه حضرت امام حسن علیه السالم
دفن کردند .نمیدانم در روز قیامت چه عذر خواهند آورد از این عمل شنیع؟
مقصود این است که قوم اختیار کردهاند حرمت گنگزبانهای دین را و ضایع
کردهاند و میکنند حرمت زباندارهای دین را و حال آنکه شرافت زباندار
این دین ،بر گنگزبان این دین ،به قدر شرافت انسان است بر سنگ و کلوخ
و سایر جمادات .مجلسی علیه الرحمه روایت کرده است که مومن اشرف
از قرآن است ،قرآن با وجود اینکه کاغذش آیا صنعت کدام کاغذگر باشد و
مرکبش را فالن مرکبفروش ساخته و خطش را فالن کاتب نوشته و آن
نیست مگر سیاهی بر روی سفیدی ولکن کالم ،کالم خدا است و حرمت
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آن الزم است و پا نباید به سوی آن دراز کرد و پشت نباید به او کرد و
بیطهارت مس نباید کرد و کسی که استخفاف به آن رساند فی الفور کافر
میشود ،همچنین استخفاف و اهانت رسانیدن به هر یک از شعائر اهلل کفر
است .و مومن اشرف از همه شعائر اهلل است .قرآن جلد و مقوا و کاغذ و
مرکب است و اما مومن را خدا به ید قدرت خود ساخته و از نور جالل و
عظمت خود آفریده ،پدر او نور و مادر او رحمت است و سینه او صندوق
علم خدا و رسول و ائمه است و دل او وکر([ )]10اراده خدا است .مومن
کالم اهلل ناطق است و کتاب مبین است و لوح محفوظ است و تمام قرآن
آیات بیناتی است در سینه او ،مومن ناطق است و قرآن ساکت ،مومن هدایت
خلق را میکند و قرآن هدایت کسی را نمیکند ،زبان ندارد ،زبانداری
میخواهد که آن را بخواند و شرح نماید .مومن ،عالم به علوم بیشمار است
قرآن چنین نیست قرآن احکام خدا را منتشر نمیکند و مومن انتشار احکام
خدا را میکند .پس چگونه استخفاف به مومن سبب کفر نشود و حال آنکه
عرض کردم که مومن اشرف از همه عالئم دین است به قدر شرافت انسان
بر جماد .ولکن مردم جمادند ،هنوز امامزاده طاقچه دارند ،هنوز امامزاده
درخت دارند و درخت را میپرستند ،و از آن حاجت میطلبند و نذرها برای
آن میکنند ،ببین یک کبوتری از جایی بپرد گنجشک به او نگاه نمیکند و

صفحه | 344

با او همراه نمیپرد و اما یک کبوتری جایی نشسته میبینی صدا میکند و با
او پرواز میگیرد و با هم انس میگیرند ،و همچنین،
هرچه بینی کاندر این ارض و سما است
جنس خود را همچو کاه و کهربا است

مردم مردهاند با مردگان مناسبت دارند و با جمادات و نباتات انس دارند و به
اموات اعتقاد دارند .این شیخ حسین بسا بوده در حال حیاتش شب ،روغن
چراغ نداشته مطالعه کند و در نهایت فقر و پریشانی گذران میکرده و کسی
یک پول سیاه به او نمیداده حال که مرده با مردم مناسبت پیدا کرده میبینی
فوج فوج به زیارت قبرش میروند و شمع و چراغ ،سر خاکش میبرند روشن
میکنند و مراد از او میطلبند ،مردم چون امواتند مناسبت با احکام بیجان
دارند و حرمت نمیدارند احکام جاندار را ،هزار تومان خرج میکند مکه
میرود ،گچ و سنگ کوه ابوقبیس را زیارت میکند ،بلی مکه ،خانه خدا
است و مسجد ،خانه خدا است ،ولی مومن اشرف از کعبه است و از باب
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اینکه کعبه جانی ندارد حقوق آن را بجا میآورند ولکن مومن را هیچ اعتنا
نمیکنند و حقوق مومن را ادا نمیکنند .مجلسی روایت کرده است که مومن
اشرف از کعبه است روزی امام علیه السالم نظر فرمود به خانه کعبه و
فرمودند ای بنا چه بسیار عظیم است قدر و رتبه تو ولکن مومن اعظم از تو
است .مقصود این بود که بیان کنیم که قبضه خاک کارش به جایی میرسد
که آئینه سرتاپانمای اسماء و صفات الهی میشود و روح خدا و نفس خدا
میشود ،در زیارت میخوانی السالم علی نفس اهلل القائمه فیه بالسنن و عینه
التی من عرفها یطمئن حضرت امیر علیه السالم عین خدا است کسی که آن
را بشناسد مطمئن و آرام میشود و بدون معرفت او اطمینان برای کسی
حاصل نمیشود پس ایشانند خلفاء خدا و حکام او و ایشانند نفس و روح
خدا بلکه ایشانند ذات خدا ،و عین خدا یعنی ذات خدا و کنه خدا ،میگویی
عین مسجد یعنی حقیقت مسجد و هرچه از این الفاظ بگویی همه اسم خدا
است و اسم خدا خلق خدا است و خدا را اسم و رسم نیست.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه بیستوسوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
در ایام گذشته گفتیم از برای قرآن ،آیات بسیار است و از جمله آنها این آیه
شریفه است و عرض کردم که از برای این آیه معنیهای بسیار است بعضی
از معانی آن را بیان کردیم و خواستم معنی تازهای از برای این آیه بیان کنم و
از برای بیان این معنی مقدماتی چند عرض کردم و سخن رسید به تفصیل
سفر اول از چهار سفر که بر هر ناقص واجب بود و گفتم که سفر اول از دار
بعد است به جوار قرب و مثل زدیم به آب و خاک و کیفیت ترقی کردن آن
صفحه | 347

را به مقام نباتی ،بعد به مقام حیوانی ،بعد به مقام انسانی و هکذا تا به مقام
اسماء و صفات الهی و در جمیع مراتب ،تراب ،تراب بود و بر حسب ترقی
او مسمی به اسم خاص میشد و تفصیل مراتب ترقی آن را بیان کردیم .امروز
میخواهم بیان کنم کیفیت ترقی کردن ارواح را چنانکه از برای بدنها ترقی
و نمایی بود که اول نطفه بود بعد علقه بعد مضغه بعد عظام بعد اکساء لحم
بعد انشاء خلق دیگر میشد و همچنین از ابتداء تولد ترقیات از برای آن
حاصل میشد تا به حد رشد و کمال و چهل سالگی میرسید پس رو به پیری
میکرد تا ارذل العمر ،همچنین ارواح شما هم بر طبق بدنها اول نطفه است
بعد علقه همچنین روز به روز ترقی میکند تا وقت تولد جسمانی که همین
که جسم تولد کرد روح هم تولد میکند و تعلق به بدن دارد و چنانکه از
برای بدن ضعفی است از برای روح هم ضعف است و خورده خورده ترقی
میکند و چنانکه بدن را پدر و مادری است ،روح را نیز پدر و مادری است
که روح از آن دو تولد میکند و چنانکه این بدن را در وقت تولد شعوری
نیست روح را نیز در وقت تولد شعوری نیست این بدن در عالم بدنها ترقی
میکند آن روح هم در عالم ارواح ترقی میکند و چنانکه این بدن در اول
جماد است روح هم در عالم ارواح مانند جماد است اما جماد عالم ارواح
یعنی برای او علمی و حلمی و ذکری و فکری و شعور و ادراکی نیست و
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حکمت و نزاهتی ندارد بلکه مثل سنگ و کلوخ است یعنی هیچ حس و شعور
و کمالی ندارد ،پس اسم آن ،جماد آن عالم است.
باز واضحتر عرض کنم که عوام هم بفهمند به جهت اینکه غرض از این
مجلس فهمیدن همه شما است پس چنانکه از برای این عالم آسمان و زمینی
است و بری و بحری و آبی و خاکی ،همچنین است در عالم ارواح ،آسمانی
دارد و زمینی و صحرا و دریایی و آب و خاکی .و چنانکه بدن تو را اوال از
آب و خاک این عالم میگیرند همچنین روح تو را از آب و خاک عالم ارواح
میگیرند .پس روح تو اول جماد عالم ارواح است و از برای او است خصال
جمادی و چون نظر میکند به جمادات این عالم انس میگیرد به جمادات
این عالم و لذت از آنها میبرد و چون بدن تو یک درجه ترقی کند میشود از
نبات این عالم ،همچنین روح تو چون یک درجه باال رود و نظر به این عالم
کند لذت میبرد از نباتات این عالم ،پس میشود نبات عالم ارواح که
میفرماید واهلل انبتکم من االرض نباتا یعنی خدا رویانید شما را از زمین
رویانیدنی ،درست بفهمید تا قدر خود و سایرین را بدانید .پس چون این بدن
یک درجه باالتر رود میشود حیوان این عالم ،روح تو هم همین که از درجه
نباتی ترقی کرد میشود حیوان عالم ارواح و نگاه به این عالم که میکند
انس میگیرد با حیوانات این عالم و لذت برد از دیدن حیوانات و خلق و
صفحه | 349

خوی آنها و چون یک درجه دیگر ترقی کند میشود انسان عالم ارواح ،و
انس میگیرد به انسانهای این عالم و وحشت میکند از جمادات و نباتات و
حیوانات.
اگر بخواهید مثل آن را خوب بفهمید هرگاه بنایی و نجاری و زرگری و
سنگتراشی و کاشیگری روانه کربال شوند ،چون از کربال برگردند هر یکی
تعریف آنچه از صنعت خود در آن مکان شریف دیده میکند و سخنها از
حرفه و صنعت خود گوید پس بنا گوید چنان قبه مدوری راستی با اندامی
ساخته بودند و طراحی صحن و رواق را بسیار خوب کرده بودند و در قوه
کم کسی هست که به آن استادی بسازد .و نجار گوید چنان درهای خوب
منبت ساخته بودند و آالت آن را جفت گیری کرده بودند که از آن بهتر
نمیشود .و زرگر میآید میگوید ضریح خوبی ساخته بودند و نقره ضریح
خالص بود و خشتهای طال هر خشتی چند مثقال طال داشت و عیار آن کم
بود یا زیاد بود و دقایق زرگری را که در آنجا به کار بردهاند تعریف میکند
و تصدیق میکند که الحق استاد زرگر را نقصی در کارش ندیدم .و
سنگتراش تعریف سنگها را میکند ،و کاشیگر تعریف کاشیهای آن مکان
شریف را نماید ،و همچنین هر صاحب صنعتی که از آن مکان شریف آید
تعریف از نوع صنعت خود نماید.
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مثلی دیگر ،هرگاه شما سوار خری بشوید در بیابانی و سواری دیگر از دور
پیدا شود شما نگاه به سوار میکنید که بشناسید سوار را و خر شما گوشهای
خود را سیخ میکند که ببیند ماده االغی است یا نره خری .پس به این مثلها
بدانید مناسبات اشیاء را هر چیزی رغبت میکند به سوی جنس خود ،آیا
شاد نمیشوید از این کلمات و دعا نمیکنید والدین خود را که اگر شما از
آلمحمد نبودید حاضر نمیشدید این مجلس را .پس شما مناسبت دارید با
آلمحمد که از روی شوق و ذوق راغب به این مجلس شدهاید تا فضائل
اهلبیت را بشنوید و مخالفان شما میل نمیکنند که به این مجالس حاضر
شوند ،به مجلس فرنگی میروند و با او طرح دوستی و آمد و رفت میریزند
و پسر خود را نزد او میفرستند که درس بخواند .خیلی عجب است ،کاش
اسم خود را رئیس مسلمین نگذارده بود و این نقص بر خودش تنها وارد
میآمد ،اسالم را بدنام کرده و میکند ،در مجلس هندو و گبر میروند و در
این مجالس نمیآیند .پس چه بشارت از این اعظم و چه برهان از این واضحتر
و کدام عالمت از این بهتر که شما راغب به محمد و آلمحمد هستید و از
طینت و جنس ایشانید ،واهلل ما دوست میداریم دوستان محمد و آلمحمد را
اگرچه کشنده پسر و پدر ما باشند و دشمن میداریم دشمنان محمد و
آلمحمد را اگرچه پسر و پدر ما باشند .و واهلل که ما شاد میشویم به ذکر
فضائل ایشان و محزون میشویم به شنیدن نقصی از ایشان یا اندک انکاری
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از فضائل ایشان یا استخفافی به ایشان یا به یکی از دوستان ایشان .گمان
نکنید که همه کس چنینند چه بسیار کسی که اگر شیعه چاق شود او الغر
میشود به سبب چاق شدن شیعه ،و چه بسیار کسی که چاق میشود به سبب
الغری شیعه .این عالم کتابی است که خدا به ید قدرت خود نوشته و از در
و دیوار و آسمان و زمین و هر ذره ذره آن علمی برای خواننده آن حاصل
میشود ولی مردم از خواندن آن غافلند و از فهم آن کور و بیشعور ،و کأین
من آیه فی السموات و االرض یمرون علیها و هم عنها معرضون یعنی چه
بسیاری از آیات آسمان و زمین است که میگذرند از آن و رو گردانند از آن.
پس از جمله آن آیات این مثل بود که عرض شد و کدام آیه از این بهتر که
بدانیم از جنس کیستیم و طینتمان از طینت محمد و آلمحمد است و شکر
کنیم و بدانیم که مخالفین ما از جنس کیستند و طینت ایشان از طینت
دشمنان آلمحمد است و از آن تبری کنیم و از اعمال آنها استغفار کنیم.
فرمودند خدا ارواح ما را از اعلی علیین آفریده و جسد ما را از یک درجه
پایینتر و ارواح شیعیان ما را از فاضل طینت ما و اجساد ایشان را از یک
درجه پایینتر و از این جهت است که دلهای آنها مایل است به ما و دلهای
دشمنان ما را از اسفل سجین آفریده و جسدهای آنها را از یک درجه باالتر
و دلهای دوستان آنها را از فاضل طینت آنها خلق فرموده و جسدهای آنها را
از یک درجه باالتر و از این جهت است که دلهای آنها مایل است به دشمنان
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ما .نمیبینی خری را از بندر میآورند و خری دیگر از مصر بدون آشنایی و
سابقه میل به یکدیگر میکنند همجنس از همجنس خوشش میآید ،دو قافله
به هم میرسند انسانهای آن قافله نظر به یکدیگر میکنند و با هم تعارف
میکنند و خرهای آن قافله یکدیگر را بو میکنند و اسب با اسب و شتر با
شتر حتی سگهای آن دو قافله به هم میرسند بر سر و روی یکدیگر باال
میروند و شتر را با خر کاری نیست و حیوان را با انسان و انسان را با سگان
و اگر هم نظر کنند بالتبع نظر میکنند.
و چون بحمداهلل مناسبات هر چیزی را فهمیدید و فهمیدید که محمد و
آلمحمد صلوات اهلل علیهم اجمعین از اعلی علیینند و دشمنان ایشان از اسفل
السافلین و مردم هر کسی به مناسبت هر صنفی مایل به جنس خود هستند،
پس همین که شب و روز در علم و آثار اولیاء ائمه علیهم السالم غوطهور
هستیم و عمر خود را در کتاب و سنت و ذکر فضائل صرف میکنیم این
حالت آیتی است که خدا در شأن ما نازل کرده که ما از طینت محمد و
آلمحمدیم صلی اهلل علیهم اجمعین ،و همین آیه باز آیتی است که در طعن
اعداء نازل کرده که بدانید ای ناپاکان که شما از سجینید و از طینت اعداء
آلمحمدید .آنها طفل خود را که به مکتب فرستادند همین که فارسیخوان
شد و میخواهند درس عربی یادش دهند اول نصاب پیشش میگذارند از
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کتب ابونصر فراهی سنی ،چه نوشته؟ از این قبیل :صحابه است یاران و آل،
اهلبیت .یعنی چه؟ یعنی صحابه که ابوبکر و عمر و سایر منافقین باشند یاران
پیغمبرند .دیگر چه نوشته؟
نه جفت نبی که پاک بودند همه
بد عایشه و خدیجه محترمه

از همان روز به حلق این طفل میکنند که عایشه پاک بود خدا لعنت کند او
را و پدر او را .از نصاب که فارغ شد صرف میرسید شریف سنی را پیشش
مینهند ،بعد عوامل و شرح عوامل هر دو از سنی ،بعد هدایه از سنی ،بعد
الفیه ابنمالک از سنی ،بعد سیوطی از سنی ،بعد جامی از سنی ،بعد کبری از
سنی ،بعد شمسیه و شرح شمسیه از سنی ،بعد مختصر تلخیص از سنی ،بعد
قدری هم باید اصولی و فقهی بخواند .چه بخواند؟ شرح عضدی .از کیست؟
از سنی ،خالصه اینها همه را مثل زهرمار به حلقش میکنند و این را از روز
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اول به زهر خوردن عادت میدهند .مثل آدم تریاکی که دیگر نمیتواند ترک
آن را نماید ،این را از اول عادت میدهند به کتب اهل تسنن.
خشت اول چون نهد معمار کج
میشود سر تا به سر دیوار کج

پس انس میگیرد به سنی و همین که فضیلتی از برای او بخوانی میگوید
عضدی چنین گفته ترمدی چنین گفته آمدی چنین گفته .صاحب کشاف در
تفسیر فاذا فرغت فانصب چنین گفته که هرگاه فارغ شدی از نبوت ،نصب
عداوت علی را بکن.
تا کی باشی چو خرمگسان
لرزی بر سر فضالت کسان
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طفل ،حکم چوب تر دارد که به کوچکی کج و راست میشود و همینکه
به کجی بار آمد و قوت گرفت راست نمیشود .بعد از اینکه از طفولیت
کتب اهل تسنن را تعلیمش کردی البد میشود که تفقه هم بکند مثل عامه و
در آفاق و انفس نظر کند و معارف بیاموزد مثل عامه .درست تصور کن در
دنیا دو چیز بلکه سه چیز جفت شده .کرد یزیدی خدای ایشان شیطان است
و پیغمبر ایشان یزید .بلی چنین خدایی همینطور پیغمبری میخواهد .و یکی
دیگر خدای ما و پیغمبر ما صلی اهلل علیه و آله  .و یکی دیگر که این هم
الحق خوب در و تخته جفت شده این طایفه مخالفین ما که توحیدشان را از
محییالدین عربی گرفتهاند که همه چیز را خدا میدانند و از نصاری و کتب
یونان گرفته و فروع دینشان مثل سنیان همه به رأی و مظنه و به دلیلهای
اصولی که از شافعی گرفتهاند .میخواهی شطری از اصول دینشان را بگویم:
میگویند همه چیز از جمادات و نباتات و حیوانات حتی سگ و خوک و
جمیع قاذورات و جمیع بنیآدم حتی یزید و شمر و سایر کفار ،آخر خدا
میشوند و مثلها که زدهاند مشهور است و کتابهاشان پر است میگوید:
جمال یار که پیوسته بیقرار خود است
چه در خفا و چه در پرده بر قرار خود است
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خود اوست لیلی و مجنون و وامق و عذرا
به راه خویش نشسته در انتظار خود است

و آن یکی میگوید :دریا چون متالطم شود موجش خوانند و چون نفس زند
بخارش گویند و چون متراکم شود ابرش خوانند و چون فرو چکد بارانش
نامند و چون جاری شود سیلش گویند و چون به دریا رسد همان دریا باشد.
البحر بحر علی ما کان فی القدم .و در انا هلل و انا الیه راجعون میگوید همه
میرویم آخر خدا میشویم .و از مذهب ایشان است که فرعون از اهل بهشت
است و ابنملجم ملعون را میگوید آمرزیده است و به او میگوید:
غم مخور فردا شفیع تو منم
مالک روحم نه مملوک تنم
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آلتی جانا تو ،فاعل دست حق
کی زند بر دست خود حق طعن و دق

اینها آیات الهی است که ایشان طوری میشوند که نه در بند نمازند و نه در
بند روزه و نه در قید حاللی و نه احتراز از حرامی میکنند و هیچ اعتقاد و
اعتمادی ندارند به کتاب و سنت و قیدی ندارند به عبادات و پروا ندارند از
معاصی و محرمات ،زنا میکنند ،لواط میکنند تار میزنند .٭ سر شب مست
و سحر بنگی و تا چاشت جنب ٭ .این تصوف و وحدت وجود از دین نصاری
گرفته شده و کیفیتش این است که بعد از اینکه حضرت عیسی به آسمان
صعود کرد چنانکه بعد از پیغمبر ما ،ابوبکر ملعون تغییر دین آن حضرت داد،
بولس نامی بود در امت عیسی و به کلی ناموس عیسی را از میان نصاری
برداشت و دین عیسی را تغییر داد و در انجیل ایشان است که عیسی به امت
خود خطاب میکند که من آمدهام از برای ترویج تورات و کامل کردن دین
موسی و نیامدهام که ناموس را از میان ببرم .بولس به کلی ناموس را از میان
ایشان برداشت و رسالهجات نوشت و به اطراف فرستاد و در یونان حکماء
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بسیار بودند و آنها هم کتابها نوشتند به لغت یونان و آن کتب در خزانه
پادشاهان آنها بود تا عصر مأمون ملعون که شبی در خواب دید که با افالطون
مباحثه کرد و از گفتار افالطون خوشش آمد چون بیدار شد فرستاد نزد پادشاه
فرنگ که از کتب یونانی آنچه دارید برای من بفرست ،پادشاه فرنگ از وزراء
و دانشمندان خود مشورت کرد بعضی گفتند مده که این کتابها از جمله
خصائص نصاری است و کسی دیگر این کتب را ندارد و ریشسفیدان آنها
گفتند که ما تجربه کردهایم و از پیشینیان خود شنیدهایم که این کتابها در
میان هر قومی منتشر شود باعث اختالف آن قوم شود و اگر این کتابها در
اسالم منتشر شود باعث اختالف آنها شود و اختالف باعث ضعف اسالم
گردد ،پس اسالم به این واسطه ضعیف شود و چون تو خیال تسخیر اسالم و
اسالمیان را داری به زودی مسخر تو شوند .پادشاه این رأی را پسندید و
کتب را فرستاد از برای مأمون ،مأمون چون آن کتب به لغت یونان بود و
نمیفهمید داد به یحیی بن اکثم و به کسانی که از لغت یونانی فی الجمله
اطالع داشتند که به عربی درآورند .و ببینید که بولس و تابعان او چقدر تغییر
مذهب عیسی را به لغت خود داده بودند و از آن لغت که به لغت عربی درآمد
چه بسیار چیزها را که نفهمیدند و به رأی و هوس خود عربی میکردند .در
آن زمان در مذهب اسالم اختالف شدیدی پیدا شد و جمعی کثیر زندیق شدند
به واسطه آن کتب چرا که افالطون که از مشاهیر حکمای یونان است پیش
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بقراط حکیم درس خوانده و بقراط پیش شیطان درس خوانده .پس موسس
این اساس شیطان بوده ،میخواهی از خواندن کتب آنها مردم زندیق نشوند؟
هرکس معاشرت با آنها کرده میداند که به هیچ وجه من الوجوه مقید به دین
و ملتی نیستند و محییالدین عربی که خود را صاحب کشف و کرامات
میداند و فتوحات را از کتب یونان نوشته میگوید از جمله مکاشفات که از
برای من حاصل شد این بود که عروج کردم به آسمان و منازل بیست و
هشتگانه قمر را به صورت دختر باکره دیدم و با همه آنها مقاربت کردم و
بکارت همه را بردم .و بعضی دیگر به مذهب تصوف که بعینه مذهب بولس
است گرویدند و صوفی شدند و از جمله مسائل که از کتب یونان در اسالم
منتشر شد این بود که خدا در عیسی حلول کرد و عیسی در سایر مردم ،و از
جمله آنها است سفیان ثوری .و هنوز در میان اسالم هستند جمع کثیری از
ایشان که هو میزنند و خرقه میپوشند و اسمش را میگذارند که قدم در راه
موال میزنیم و هند و سند میروند که طالب موالییم .این سیاحت در مذهب
عیسی بود و از سیرت نصاری است و سیاحت مذهب ما روزهگرفتن است.
به کلی ترک شریعت میکنند که ما از اهل طریقتیم ،هو بابا پی حق
میگردیم .مگر موال زیر بته خاری است که در بیابانها از پی آن میدوی که
تسخیر احمقی نمایی که اوضاع خوشگذرانی برای خود فراهم آوری .و از
اسباب قلندری تاج شده است ،امت عیسی یک تکه جلی بر سر میانداختند
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و ریسمانی بر کمر میبستند بر روی پیراهن یا قبای تکهتکه که دزد که به
آنها میرسد برهنهشان نکند ،حال اسمش تاج و خرقه و رشمه شده و کیسهای
با خود برمیداشتند که مقراض و سوزن و نخی و بعضی جزئیات ضروری
سفر را در آن کنند ،حال اسمش جوزدان شده ،کدو کهنهای با خود
برمیداشتند که گاهی آبی نانی با آن بخورند ،حال اسمش کشکول شده که
نگویند از کدو آب میخورد ،و چوبی با خود برمیداشتند ،که در بیابان
سایهبانی برای خود درست کنند یا دفع جانوری از خود کنند ،حال اسمش
منتشای بنگ سابی شده.
خالصه ،نپندارید که اینها از اسالم است بلکه خدا وحی کرد به پیغمبری از
پیغمبران که قل لعبادی التلبسوا مالبس اعدائی و التطعموا مطاعم اعدائی و
التسلکوا مسالک اعدائی فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی یعنی بگو به بندگان
که مپوشید لباس دشمنان مرا و مخورید طعام دشمنان مرا و سلوک نکنید
نوع سلوک دشمنان من پس بگردید دشمنان من چنانکه آنهایند دشمنان من.
آخر ببین کی پیغمبر این لباسش بود؟ مثل آن جارچیباشی که روزی در
حمام رخت کسی را دزدید صاحب رخت فرصت کرد و رخت جارچیباشی
را دزدید و همان کاله دراز و پری که بر او بود با چوبدستش جا گذارد
جارچیباشی بیرون آمد دید رختش نیست فهمید که صاحب رخت تقاص
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کرده ،کاله را بر سر نهاد و آن پر دراز را بر آن زد و چوب را به دست گرفت
آمد پیش حمامی که استاد تو را به خدا من به همین هیئت وارد حمام تو
شدم؟ شما را به خدا آیا حضرت رسول بر هیئت درویش حیدر بود؟ از خارج
اگر کسی بیاید و این درویش را ببیند هرگز میگوید که این بر هیئت محمد
بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله است؟ پس این اصطالحات کال از نصاری
است .سبحان اهلل قول خدا و رسول و ائمه و ناقلین اخبار آنها را میگذارند
و قول سقراط و بقراط را میگیرند که آنها چنین گفتهاند و افالطون چنین
گفته ،آخر خودشان اقرار دارند که اصل این علم یونان از شیطان است.
عبرت گیرید این جماعت مخالفین ما هم چنین کردند در زمان حضرت
صادق خواستند در مقابل آن حضرت دستگاهی بچینند و ریاست کنند آمدند
مدرسهها ساختند و شافعی اول کسی بود که در مقابل حضرت صادق علم
اصول را تصنیف کرد و در میان سنیان منتشر کرد و از جمله مسائل اصولش
قیاس است .و حدیث است که فرمودند اول من قاس ابلیس پس آبخور اصول
اینها هم از شیطان است و اول من صنف فی االصول الشافعی اول کسی که
در اصول تصنیف کرد شافعی بود و این کتب اصول مخالفین ما شاهد قول
ما است که اول تا آخر کتابشان را بگردی یک قال اهلل و قال الرسول و قال
االمام ندارد و استغفر اهلل قال االمام دارد ،لکن امام شافعی ،چرا که آنها
شافعی و حنبلی و مالکی و حنفی را امام میخوانند بلکه قال الصادق و قال
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الباقر ندارند از اول تا آخر کتاب آنها ورق ورق میخوانی هیچ نیست مگر
قال الشافعی کذا ،قال البغنوی کذا ،قال الترمدی کذا ،بلی کاری که مصنف
کرده این است که بعضی جاها گفته و فیه نظر و رفته سر قولی دیگر .و
همچنین علم رجالی که نوشتهاند اول کسی که تصنیف کرد در علم رجال
ابنعقده زیدی بتری بود ،آن از اصول دینشان که از مذهب نصاری برداشتهاند
و این از اصول فقهشان که از شافعی و تبعه او گرفتهاند و این از رجالشان که
از ابنعقده اخذ کردهاند ،و فقهشان که بنیانش بر چنین اصولی و چنین
رجالی است ببین چه میشود .عبث نیست که در یک مسأله بیست و چهار
قول میگویند و در کتب فقهی آنها یک کرور مسأله است که به رأی و
اجتهاد خود گفتهاند و ندارند در آن نه نصی و نه اثری .پس چه بسیار مناسب
شده طریقه و آئین این جماعت مخالفین ما و اگر مردی برخیزد و بخواهد
این تحریف و تغییرها را برطرف کند و این بدعتها را که از معاشرت با اهل
تسنن در میان شیعه مانده ،میبینی فغان واعمرا برمیکشند و به اطراف
مینویسند که فالنی امر میکند خلق را که بر طریقه حضرت رسول و ائمه
اطهار باشید و دست از بدعتها و دین نصاری و آئین اهل تسنن بردارید.
خوب ،گیرم که دست بر نمیدارید از چه جهت بر ما بخصوصه رد میکنید
و شب و روز ترک خواب و خوراک میکنید و از فکر اینکه چگونه با ما
عداوت کنید بیرون نمیروید ،هی فتوا به قتل ما میدهید و تهمتها و افتراها
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بر ما میبندید و ما را و تابعان ما را زنده بر روی زمین نمیخواهید ببینید.
آخر نه این است که از مذهب نصاری است که کسی را با کسی کاری
نباشد ،هرکس به هر مذهب هست با او عداوت نمیکنند ،پس راه انتقام
کشیدن شما از ما نیست مگر اینکه مردم را به دین خدا و رسول میخوانیم
و عارف به خدا و رسول و ائمه و اولیاء ایشان میکنیم و فضائل ایشان را و
مثالب اعداء ایشان را بر مردم ظاهر میکنیم و خلق را بر بصیرت میکنیم تا
هرکس از جنس محمد و آلمحمد است بیاید به سوی ما و بر طریقه و متابعت
و دوستی محمد و آلمحمد علیهم السالم راه رود و بیزاری جوید از مخالفت
ایشان و متابعت و دوستی نواصب ایشان و هرکس از جنس اعداء محمد و
آلمحمد است از روی بصیرت و اتمام حجت برود به سوی شما و عذر نزد
خدا نداشته باشد .چنانکه میفرماید و ما نقموا منهم اال انیومنوا باهلل العزیز
الحمید.
خالصه مطلب این است که شما از جنس محمد و آلمحمدید که به این
مجلس حاضر شدهاید و مپندارید که هرکس تولد کند در اسالم ،طینتش از
طینت محمد و آلمحمد باشد ،میبینی از یک پدر و مادر چند اوالد به عمل
میآید یکی دوست اولیاء است و دشمن اولیاء را دشمن میدارد و یکی بر
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عکس ،و هیچ باعث ندارد ،همچنین خود به خود او میل به این طرف میکند
و آن میل به آن طرف ،این نیست مگر جنسیت.
پس شما طینتتان از طینت محمد و آلمحمد است و ائمه علیهم السالم کمتر
نیستند از سنگی فرمودند لو احب رجل حجرا حشره اهلل معه یعنی اگر کسی
سنگی را دوست دارد خدا او را با آن سنگ محشور میکند هر چیزی به
مرکز خود میرود اگر سنگی را از هزار ذرع باال رها کنند فی الفور فرود
میآید تا به زمین وصل شود ،و از آن طرف اگر خیکی را پر باد کنی و به
زور ببری ته دریا به محض رها کردن به سرعت باال میآید تا باالی آب و به
هوا وصل میشود .واهلل نیست حجابی میان شما و بهشت مگر مردن و واهلل
که نیست حجاب میان مخالفین شما و جهنم مگر مردن .آیا نشنیدهاید که
روزی صحابه در خدمت حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله نشسته بودند
که صدای عظیمی شنیدند و ندانستند که این چه صدا بود ،حضرت فرمودند
که هفتاد سال قبل از این سنگی را از لب جهنم رها کردند و این ساعت
خورد به ته جهنم و این صدای آن بود ،که در این بین از نزدیکی مسجد
صدای شیون بلند شد معلوم کردند یهودیای هفتاد سال از عمرش گذشته
بود این ساعت به درک واصل شده بود .پس چه حظی عظیم است برای
مومن که این سنگ بدن دنیوی را از پای او بگشایند و چشم به هم گذارد و
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چشم مثالش باز شود به دیدار محمد و آلمحمد علیهم السالم کدام لذت
میرسد به لذت صحبت ایشان ،و حور و قصور و نعیم بهشت به نظرش
نمیآید از بس محو جمال ایشان است مثل عاشقی که بعد از مفارقت بسیار
به معشوقی برسد ،و از این زندان دنیا و همه زحمتها و غمها و محنتها و فقر
و فاقه خالصی یابد و برای او جز مردن زحمتی نباشد .و اما ناصب ،دنیا
بهشت او است اگرچه در دنیا با نهایت فقر و فاقه و هم و غم به سر برد چرا
که آتش جهنم را در جنب اینها مالحظه میکنی اینها همه راحت است و
لذت ،پس چشم شما روشن باشد به همین حدیث که فرمودند داخل آتش
نمیشود یکی از شما و فرمودند کسی که ذکر کند فضیلتی از فضائل علی
را میآمرزد خدا جمیع گناهان گذشته و آینده او را ،و در حدیث دیگر
فرمودند که اگر شیعه ما گناه ثقلین یعنی گناه جمیع جن و انس را که از اول
تا آخر دنیا بیایند ،و ببین چقدر گناه میشود و همه آن گناهان را یک نفر
شیعه کرده باشد همان مرگ و سکرات مرگ کفاره جمیع گناهان او است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه بیستوچهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی
اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و ناصبی شیعتهم الی یوم
الدین.
خداوند عالم در کالم محکم خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
در تفسیر آیه شریفه عرض کردم کیفیت سفر کردن از دار بعد را به سوی
جوار قرب خدا و در تفصیل آن بودیم و سخن کشید به اینجا که روح ترقی
میکند چنانکه بدن ترقی میکند ،که اول نطفه جمادی است و به تدریج
نمو میکند تا روح به آن تعلق میگیرد و هنوز انسان نیست و همین که تولد
کرد روح انسانی به آن تعلق میگیرد .در شکم مادر که بود به چهار ماهگی
که رسید روح حیوانی به او تعلق گرفت و پیش از آن روح نباتی را داشت و
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پیش از تعلق گرفتن روح نباتی ،جماد بود و هیچ روح نداشت پس روح
انسانی هم در عالم ارواح ،اول جماد آن عالم است و بعد روح نباتی به آن
تعلق میگیرد و بعد روح حیوانی به آن تعلق میگیرد ،بعد روح انسانی چرا
که عالم ارواح غیب است و بر طبق این عالم شهاده است .اشخاص این
عالم در اینجا شهادی هستند و در عالم ارواح غیبی .اینها را عرض کردم
ولی خواص و عالمات این ارواح را بیان نکردم و امروز میخواهم بیان آنها
را بنمایم تا شماها خود را و برادران خود را و سایر مردم را بشناسید و قدر
هر کسی را بدانید .حضرت امیر علیه السالم در حدیث کمیل میفرماید که
برای نبات پنج قوه و دو خاصیت است اما پنج قوه یکی جاذبه است که صافی
خاکها و نمها را به خود میکشد پس غذای گیاه همان خاکهای لطیف است
و آب همان رطوبت است دیگر هرکس به قدر همت خود خانه ساخته و هر
گیاهی به قدر وسعت خود آب و نانی به خود میکشد ،بته نعناع از یک
وجب دور خود جذب میکند و گیاهی دیگر از یک ذرع و درخت از ده
ذرع یا بیشتر ،مثل اطفال که عمارت میسازند سه تکه سنگ روی هم
میگذارند و اسمش را اطاق مینهند و وقتی بزرگتر شد اطاق بزرگتر میسازد
و چون مرد بزرگی شد بازیش هم بزرگ میشود پس عمارات عالیه بنا میکند
و آنچه اول میکرد و حال میکند همه خاک بازی است پس یک نوع گیاهی
هم هست که بزرگ است و جاذبه او هم بسیار قوت دارد که از جاهای دور
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به خود جذب آب و خاک میکند انسان هم به قوه جاذبه خود از هند و سند
و فرنگ و ینگ دنیا و سایر بالد بعیده چیزها به سوی خود میکشد ،پس
انسان قوه جاذبه او به اینطور است.
و قوه دومی از برای گیاه هست که آن را ماسکه مینامند و این قوه ماسکه
خزانهدار است برای قوه جاذبه که هرچه را آن جذب کند این نگاه میدارد
مثل خادم ،و این قوه هم در هر چیزی به حسب قابلیت آن چیز است مثل قوه
جاذبه که در هر گیاهی شدت و ضعفی داشت ،پس قوه ماسکه گیاه به قدر
خود او است و چنار به قدر خودش ،و در اشخاص انسانی هم هرکس به قدر
خودش و به قدر متاعش انبارها و باالخانهها و صندوقخانهها میسازد تا آنکه
در یک شهر جای متاع او نمیشود در چند والیت خزائن و خزینهدارها دارد
که آنها به منزله قوه ماسکهاند که متاع و اموال او را محافظت میکنند.
و در نباتات قوه سومی است که هاضمه میگویند که پخته میکند آنچه را
امساک کرده و مناسب بدن او و گوشت و پوست او میشود و همینکه بازی
بزرگ شد و قوه هاضمه از برای شخص بزرگ شد ،دیگها و منخلها([)]11
و آشپزها و خدام برای خود مهیا میکند.
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و در گیاه قوه چهارمی است که آن را دافعه میگویند که فضول اغذیه و
اشربه و کثافات را از خود دور میکند که در اندرون نبات نمانند و فساد
نکنند و چون اینجا هم بازی بزرگ شد البد است که عمله و اکره بگیرد،
عبرت بگیرید از حکمت متقنه خدا که چه تدبیرها به کار برده ،انسان بازیش
بزرگ است و خدا از برای او قوه دافعه بزرگی قرار داده که آن اعوان و انصار
و عملهجات و لشکر و سپاه باشند که دور کنند از او اذیتها را و کثافات
و نجاسات را و کناسها قرار داده که آنها را بر دوش بکشند و ببرند در خارج
شهر و لشکریان دفع کنند از او دشمنان و درندگان را و عملهجات و بنایان
و نجاران و طبیبان ،تا دفع کنند از او دردها و سرما و گرما را.
و قوه پنجمی که در نباتات است قوه مربیه است و میخواهی به آن مربیه هم
بگویی صحیح است و آن عملش این است که این گیاهها را بزرگ میکند
و نمو میدهد و زیاد میکند عرض و طول آنها را و هر یک از این چهار قوه
را به کار خود میدارد.
پس آن چهار قوه که دافعه و ماسکه و هاضمه و جاذبه باشند نوکر قوه
مربیهاند و قوه مربیه پادشاه است و چون مربیه تربیت خود را به کار برد دو
خاصیتی که منظور از گیاه بود حاصل میشود و آن دو خاصیت ،زیاده و
نقصان است که به زیادتی عمل آن پنج قوه ،عرض و طول گیاه زیاد میشود
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و به کمی عمل آن پنج قوه ،عرض و طول گیاه کم میشود ببینید که خدا به
قدرت کامله خود هر برگ درختی را یک مملکتی قرار داده که در آن
پادشاهی است و چهار جور کارکن که مطیع فرمان آن پادشاهند و در جمیع
نباتات و حیوانات و آدمیان و در هر جزئی از اجزاء ایشان خدا این پادشاه و
رعیت را قرار داده بلکه در هر شهر و قریهای در هر چیزی به حسب خودش.
نمیبینی که در هر شهری طایفهای هستند که به منزله جاذبه آن شهرند ،مثل
قافلهکشان و مکاریان و تاجران که چیزها را از بالد بعیده به سوی آن ملک
میآورند ،و طایفه دیگر هستند که قوه ماسکهاند و آنها بنکداران و انبارداران
و خزینهداران و صرافان و بقاالن و عطاران و بزازان و امثال اینها باشند ،و
طایفه دیگر هستند که قوه هاضمه هر شهر و دیاریاند و آنها مانند خبازان و
طباخان و حدادان و خیاطان و صفاران و عرقکشان و زرگران و معدن
کاران ،چرا که الزم نکرده که همان غذا را طبخ کنند بلکه هر آلتی را هم
که صالح برای عملی کنند آنها هم داخل قوه هاضمه شوند چرا که آن آالت
را برای آن کار طبخ دادهاند و اندازه گرفتهاند و به مصرف آن رسانیدهاند.
پس جمیع صانعان و مغیران و جمیع کسانی که چیزها را مناسب هر کاری
میکنند جمیعا عمله و اکره قوه هاضمهاند و جمعی دیگر هستند که به منزله
قوه دافعه هستند و آنها کناسان و زبالهکشان و فراشان و لشکریانند که دفع
مضرت دشمنان و دزدان و درندگان میکنند و قوه مربیه هر شهری و دیاری
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پادشاه و حکام آن ممالک و بلدان است که هر صنفی را به خدمت خود
میدارند و هیمنه و سلطنت بر آنها دارند .ببین اگر در شهر شما یک صنف
از این پنج صنف نباشد به کلی امر آن شهر فاسد میشود بلکه در هر قریه و
دهی بلکه در هر خانه و قبیلهای باید این پنج صنف باشند تا آنها بتوانند زندگی
کنند .و همچنین در هر انسانی و حیوان و گیاهی حتی در یک برگ نعناع
جمیع این اصناف درکارند که آن سبز است و نما میکند و گاهی قوه دارد
و زیاد میشود نمای آن و گاهی ضعف دارد و کوچک میشود و میکاهد.
خالصه ،این پنج قوه عالمت نباتات است و کسانی که باال نرفتهاند از مقام
نباتی و بجز همین قوههای پنجگانه و دو خاصیت ،مالک چیزی نیستند آنها
گیاهی هستند که راه میروند و حرف میزنند چنانکه در جزیره واق واق
درختی است که دختر میروید و گیاهی هست که آهو میروید و بر دور آن
راه میرود و چرا میکند .پس به قوه جاذبه خود جذب غذاها و مال و متاع
دنیا میکنند و به اندرون خود داخل میکنند و هی سعی او در این است که
پیدا کند و به سوی خود بکشد ،صبح که بیدار میشود میخورد که برود در
دکان که بخورد و خوراکی پیدا کند که بخورد که بخوابد همه همت او
شکم او است و اصالح خیک او است و تا عیب کرد ،او را نزد طبیب برد و
مسهلی بخورد و اماله بکند و دائم به فکر اینکه سردیم گرفته گرمی بیاورید،
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گرمیم گرفته ،سردی بیاورید ،رطوبت بر مزاجم غالب شده غذایم دور به
هاضمه میرود ،و یبوست بر مزاجم غالب شده غذایم دور دفع میشود .هی
شکمپرستی کرده تا حال مسلط بر او شده و از فرمان و خواهش او بیرون
نمیرود .قدر چنین کسی را میخواهید بدانید امام علیه السالم میفرماید
من کان همته ما یدخل فی بطنه کان قیمته ما یخرج من بطنه یعنی کسی که
همت او همه همین است که چه چیز داخل شکمش کند ،قیمت او همانها
است که از شکمش بیرون میآید .پس کسی را یا خودتان را هرگاه چنین
دیدید بدانید که روح او در عالم ارواح ،گیاه آن عالم است و به قوه ماسکه
خود هی حرص میزند که آذوقه بجا کند چه از حالل و چه از حرام ،اینقدر
که گنده میشود و بیرون میریزد و به فقراء و مساکین نمیدهد و به قوه
هاضمه خود چنان دقتها و باریک بینیها میکند که فالن غذای خوب از
هر کجا و به هر قیمت باشد اگرچه به حد اسراف برسد پروا ندارد باید حکما
در مجمعه ناهارش چندین جور نان خورش باشد و اگر فی الجمله در طبخ
آنها نقصی باشد دیگر جمیع آن ظروف را میشکند و کنیز و غالم یا عیال
خود را میزند به قصد کشتن ،نعوذ باهلل .اگر چائیش قدری کم رنگ باشد
یا خوش طعم نباشد دیگر سماور را و قوری و پیاله و نعلبکی را درست
نمیگذارد ،همه را میشکند ،نعوذ باهلل ،اگر تنباکویش عطری نباشد قلیان
بر زمین میزند و از این قبیل ،هر کسی به حد و به قوه دافعه خود ،عرقش
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بدبو آروغش گنده همیشه مبتال به تخمه همیشه کسل سرهم خواب است
پای صحبت یا درس یا موعظه یا جایی که ذکر خدا میشود مینشیند همین
پینکی میزند بسا که بیاختیار میشود در میان جماعتی بوی گنده میکند
بلکه صدادار ،و پروا ندارد ،سرهم مثل حیوان در دفع شهوت خود ،نه از
حرام پروا دارد نه از حالل ،و نه به وقت و نه بیوقت در کوچه و بازار به هر
زنی برسد نگاهش باشد به عقب او ،و نه از زن مردم پروا دارد و نه از بچه
آنها .و حال آنکه معصوم فرمودند کسی که به شهوت نظر کند به پسر
بیریش گویا نود مرتبه ضربت بر فرق مبارک حضرت امیر زده .و به قوه
مربیه خود دائم در صدد طراوت و خودسازی و زینتکردن و تحصیل آب و
رنگ ،قبایم چه رنگ باشد قشنگتر است خود را شوخ و شنگ به مردم
بنمایاند ،هر مویی از ریش و سبیل و ابروی خود را جایی قرار دهد و به
دامنش گرد ننشیند و مثل کسی که روی ریسمان راه میرود قدم کج و
راست نگذارد سبیلش کج نشود و از این قبیل .اینها کسانیند که ارواح،
هرگاه ببینند آنها را میگویند که این گیاه است و داخل گیاهها است و داخل
گیاههای آن عالم آنها را میشمارند و خدا در وصفشان فرمود و اذا رأیتهم
تعجبک اجسامهم یعنی هرگاه تو ببینی ایشان را خوش میآید تو را از
خودسازی آنها و عمامه ته ته آنها و چشمهای سرمه کرده آنها و رنگ و
نیمرنگ بر روی هم انداخته آنها و قشنگی آنها و ان یقولوا تسمع لقولهم
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یعنی اگر سخن گویند گوش میدهی ،که چگونه از روی ناز و عشوه با
نهایت نرمی و آرامی سخن میگویند کأنهم خشب مسنده که شعور در ایشان
نیست و اگر بخواهی او را موعظه کنی چنان غرور قشنگی و شوخ و شنگی
او را مست کرده است که به گوشش هیچ سخن نمیرود و کالم تو را
نمیفهمد.
لقد اسمعت لو نادیت حیا
و لکن ال حیوه لمن تنادی

خدا میفرماید لتنذر من کان حیا تا بترسانی کسی را که زنده است و این
قرآن برای آن است که زندگان از آن پند گیرند و بترسند و اینها مردهاند و در
قبرها دفن شدهاند و انک التسمع من فی القبور ان انت اال نذیر اهل قبور را
چگونه میتوان موعظه کرد تو ترساننده زندگانی و اینها اموات غیر احیاء
مردگانند نه زنده .بلکه کسانی که رو به این گروه گیاه میکنند و به دید و
بازدید ایشان میروند و همیشه معاشر با ایشانند درباره آنها هم صدق میکند
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این آیه شریفه که میفرماید الهیکم التکاثر حتی زرتم المقابر مشغول
گردانیده شما را بسیاری مال ،پس زیارت میکنید این قبرستانهای زینت
کرده را به جهت تحصیل متاع دنیا و لذات دنیا و این زینتها را شخص زشت
میخواهد ولی عالمان دلزنده را هیچ حاجتی به این زینتها نیست ،٭ حسن
خداداده را ،حاجت مشاطه([ )]12نیست ٭ .آنها را غم نیست اگرچه بر
روی خاکستر نشینند و دلش مشعوف است و میداند که همین که لب از
لب بردارد علوم و معارف و حقایق توحید و فضائل است که میبینی درفشانی
میکند و نهایت ندارد و پادشاهی و لذت پادشاهی در کام او تلخ است .مرد
را چه کار با خودآرائی و حسن فروشی ،این طبیعت زنان است که دائم در
صدد سرخاب و سفیداب و سرخ و زرد دنیای دنی هستند و به فکر چاقی و
الغریند و نماز و غسل و وضو را ترک میکنند که خال و خط ایشان پاک
نشود ،زنهایند که نبات عالم ارواحند .در وصف حوران بهشت است فیهن
خیرات حسان در کنار نهرهای بهشت گیاه میروید به صورت دختران بسیار
صاحب حسن و جمال و به همین جهت است که زنها را میبینی دائما در
صدد حسن و جمال و آب و رنگ و عطر و عبیرند و هیچ خیالی ندارند به
جز اصالح ظاهر ،مثل این مردان زنصفت .و بعضی از مردم که به این مقام
هم نرسیدهاند و مانند سنگ و کلوخ ال ابالیاند که هیچ شعور پاکی و نجسی
و خوبی و بدی ندارند و زشتی و زیبایی نمیفهمند شعور لباس و غذای خوب
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و بد برای ایشان نیست مثل تختهسنگها که دامن کوهها و صحراها افتاده
هیچ شعور این را ندارند که بفهمند تو چه میگویی چه میفهمند که خصال
نباتی چه چیز است .مثل آن که دمر افتاده بود بر سر جویی آب بخورد ،کسی
به او گفت که چنین آب مخور که عقلت تمام میشود ،گفت عقل چه چیز
است؟ به او گفت :بخور برای تو ضرر ندارد .این جماعت جمادند و درباره
ایشان میفرماید ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجاره او اشد قسوه
اینها دلهاشان مثل سنگ سخت است یا بدتر است قساوت دلهای آنها .پس
آنها جماد عالم ارواحند.
و چون جماد و نبات عالم ارواح را شناختی عرض میکنم عالمت حیوانات
عالم ارواح را تا به آن عالمت بشناسی و ببینی آنها را در عالم شهاده و بدانی
که هر کسی صاحب این عالمات باشد در این دنیا ،روح او هم در عالم
ارواح ،حیوان آن عالم است .و باز آن عالمات را حضرت امیر علیه السالم
در حدیث کمیل فرمودند که از برای حیوان هم پنج قوه و دو خاصیت است
اما پنج قوه ،شنیدن و دیدن و چشیدن و بوییدن و لمسکردن است که به آن
نرمی و زبری و گرمی و سردی چیزها را میفهمد و اما دو خاصیت یکی
رضا به چیزهایی است که مناسب طبع او است و دیگری غضب از غیر
مناسب است و طبع از او نفرت دارد .و چه بسیار اشخاصی که چون به ایشان
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بنگری جز این پنج قوه و دو خاصیت در ایشان کمالی نبینی و این جماعت
مختلفند به اختالف حیوانات و همگی دشمنان محمد و آلمحمدند .پس
جماعتی از حیوانات ،اول این را عرض کنم که شما باید شعور داشته باشید
و بر خود قرار ندهید که حیوان باید المحاله مو و دم داشته باشد ،قورباغه
که مو ندارد و دم ندارد حیوان نیست؟ واجب نکرده که چهارپا راه رود آیا
نسناس([ )]13که به دو پا راه میرود و خرس و شادی([ )]14که تعلیمشان
میکنند و دوپا راه میروند ،حیوان نیستند؟ و یا آنکه چنین بدانید که حیوان
باید حرف نزند ،آیا طوطی که حرف میزند چیست؟ بلکه جمیع حیوانات
به لغت خودشان حرف میزنند و با هم سوال و جواب میکنند ما نمیفهمیم،
چنانکه هندی و فرنگی با هم حرف میزنند و ما نمیفهمیم .بلکه شنیدم
طوطی را سوره یس تعلیمش کرده بودند و میخواند سوره یس را از اول تا
آخر .خوب ،آیا میشود که مسأله فقهی را تعلیمش کنند ،تا بگویی بیبی
طوطی شک میان یک و دو چطور است؟ میگوید باطل است ،شک در نماز
مغرب چطور است؟ میگوید :باطل است .نسناس حرف میزند ،او را تعلیم
پخت و پز میکنند قلیان درست میکند در مجلس میآورد ،خیلی شبیه است
به انسان و انسان نیست .پس جماعتی از حیوانات هستند که به صورت ظاهر
به شکل انسانند خدا میفرماید و ما من دابه فی االرض و ال طائر یطیر بجناحیه
اال امم امثالکم یعنی نیست هیچ جنبندهای در زمین و نه پرندهای که به دو
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بالش پرواز میکند مگر آنکه امتهایی هستند مثل شما .و اگر شما بصیرتی
داشتید و دارید الحمدهلل ،هرآینه میدیدید کل مردم را بهائم مگر مومن و
باقی آنها هرکس بر صنف یکجور بهیمه است .خدا میفرماید ان هم اال
کاالنعام بل هم اضل و امام علیه السالم میفرماید الناس کلهم بهائم اال
المومن و المومن قلیل و المومن قلیل و المومن قلیل المومنه اقل من المومن
و المومن اقل من الکبریت االحمر فهل رأی احدکم الکبریت االحمر یعنی
مردم همه بهیمهاند مگر مومن و مومن کم است مومن کم است مومن کم
است زن مومن کمتر است از مرد مومن و مرد مومن کمتر است از کیمیا،
آیا کسی از شما کیمیا دیده؟ و از این قبیل آیات و احادیث بسیار است .پس
اکثر از مردم حیوانات و بهائمند و اعمال و اخالق هر یک دلیل است بر اینکه
این چه جور حیوان است و به محض اینکه مردند میگردند به صورت آن
حیوان ،و در همین دنیا هم به نظر انبیاء و اولیاء به صورت وحشیان میباشند
این است که خدا ایشان را وحشی خوانده در آیه شریفه و اذا الوحوش حشرت
یعنی وقتی که وحشیان محشور میشوند و کفار و منافقین و نواصبند که
وحشی هستند از فضائل اهلبیت علیهم السالم و خدا نفرموده است و اذا
الحیوان حشرت .پس این جماعت نواصبند علیهم اللعنه که در روز قیامت به
صورت اصلی خود محشور میشوند همگی مانند سگ و خوک و گرگ و
سایر درندگان باشند و یکدیگر را بدرند و بگزند و پایمال نمایند .ابوبصیر
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به خدمت حضرت صادق علیه السالم عرض کرد که ما اکثر الحجیج امسال
چقدر حاجی به مکه آمدهاند .حضرت فرمودند ما اکثر الضجیج و اقل
الحجیج یعنی چقدر بسیار است ناله و فریاد و چه بسیار کمند
حجگزارندگان ،پس حضرت دست مبارک بر چشم او مالیدند ابوبصیر
میگوید دیدم که همه آن جماعت که در عرفات حاضر بودند هر یکی به
شکل یک حیوانی و جانوری بودند و در میان ایشان به شکل انسان نبود مگر
امام علیه السالم  .پس حضرت فرمود که میخواهی چشمت بینا باشد و
خودت ضامن خود باشی یا مثل اول کور باشی و من ضامن باشم از برای تو
بهشت را میگوید :عرض کردم که کور باشم و تو ضامن بهشت من باشی
دوستتر است به سوی من از چشمداشتنی که ندانم آخر به بهشت میروم یا
به جهنم ،پس حضرت دست مبارک بر چشم من مالیدند و دو دفعه به حال
اول برگشتم و چشمم نابینا شد.
پس انسان کم است و آنچه اکثر مردم دارند عالمت حیوانات است ،چشم
دارند ولکن چشم حیوانی که نظر نمیکنند به قرآن و احادیث و نظر ندارند
مگر به زن و مرد و به در و دیوار و آب و کاه و امثال اینها و این چشم را
همه حیوانات دارند و به آن نفع و ضرر خود را تمیز میدهند ولی انسان را
نمیشناسند .چشم انسانی چشمی است که به عبرت نظر در آسمان و زمین
صفحه | 380

و آفاق و انفس میکند و نظر به علما و کعبه و والدین میکند و قدرت خدا
را مالحظه میکند و فضائل اهلبیت را میبیند .و در سرزنش ایشان خدا
میفرماید لهم اعین الیبصرون بها و لهم آذان الیسمعون بها یعنی چشم دارند
ولکن نمیبینند به آن و گوش دارند ولکن نمیشنوند به آن .چشمی که
نگاهش به آب و علف باشد ،حیوانات هم دارند و گوشی که برای شنیدن
هون و هش باشد االغ هم دارد .بلکه خاصیت چشم انسانی است که ببیند
رضای خدا در چیست و نظر به آن کند و سخط خدا در چیست و چشم از
آن بپوشد .خاصیت گوش انسانی شنیدن فضائل محمد و آلمحمد است
علیهم السالم و گوش به سخن حق دادن و از عالم پندگرفتن و گوش به
نصایح مومنین کردن و گوشدادن به قرآن و احادیث و احکام و معارف و
فضائل اهلبیت علیهم السالم  .حدیث است که کسی که گوش دهد به
فضیلتی از فضائل امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السالم خدا میآمرزد
هر گناهی را که به گوش خود کرده .و همین هم حدیث فضیلت بود .و بینی
برای آن است که بوی طعام را تمیز دهی و بوهای خوش به کار بری و از
بوهای بد احتراز کنی در راه خدا .حدیث است که یک رکعت نماز که با
بوی خوش کنی ثواب هفتاد رکعت نماز دارد .و همچنین باقی قوای حیوانی،
اگر امتیازی از حیوانات دارد که اعضا و قوای انسانی به او گفته میشود و
اال پس این هم حیوانی است از حیوانات .و چه بسیار مردم که طبیعت ایشان
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طبیعت شیر است همت ایشان غلبه بر خصم است و میدرند و بر هم
میشکنند و چشم دارند ولکن چشم شیری و دست دارند برای ظلم و بزغاله
یتیم را بدرد و مال بیوهزن را بخورد و جمیع قوای آنها قوای شیری است .و
بعضی مثل گرگ است و طبیعت گرگان را دارد و آن تجارند که تعریف
میکنند متاع خود را در وقت فروختن و مذمت میکنند متاع مردم را در
وقت خریدن و بیانصافی میکنند در معامالت خود و به اصطالح بز گیرند
و چشم دارند ولی در عقب گله که کی فرصت کند و خود را به گله بزند،
و گوش دارد ولی میخواهد به آن صدای ضعیفی را بشنود و برباید او را و
همچنین همه این پنج حواس خود را از برای جلب متاع دنیا به کار میبرند
و بس .و بعضی بر طبیعت روباهند و دائم در حیله و مکر با خلقند ،مال مردم
را میخورند به حیله و سرهم بندی و چاپ و چوپ میزنند و خود را کوچک
و بزرگ میکنند ،اینها هم محشور میشوند در قیامت بلکه در همین دنیا به
نظر اولیاء و مالئکه بر صورت روباه .و بعضی بر صورت خنزیرند گندهخوار
و نجسخوار و اگر ایشان را به شرب خمر یا زنا یا لواط بخوانی پروا ندارند
و مرتکب میشوند و به هر معصیتی و فاحشهای رغبت میکنند و وا نمیزنند
هیچ خباثت و نجاستی را ،بنا به نجاستخوردن که شد چه بول را بخوری و
چه شراب ،مگو که شراب چه دخلی به بول دارد اول آنکه شراب از بول بدتر
است ،از خوردن بول مست نمیشوی و عقلت زایل نمیشود که کارد بر
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خود یا بر مردم بزنی و از مادر و خواهر و دختر خود نگذری مگر با آنها زنا
کنی و در قی خود غلت زنی و از خوردن شراب جمیع معاصی را مرتکب
میشوی چرا که عقلت زائل شده ،این یکی ،عالوه مکرر شنیدهام که این
مجوسیها توی شرابها بول میکنند و به سرکار میفروشند .واقعا که تا
طبیعت ،طبیعت خوک نباشد رغبت به این شراب و شرابخواران نمیکند.
و بعضی مردم مثل عنکبوتند ،تسخیر احمق میکنند و عوام بیچاره را فریب
میدهند و دامی میگسترانند و طعمه مینهند و در باغ سبزی نشان میدهند
به هدایا به قدر قابلیت هر کسی ،یکی را به سالم ،یکی را به دید و بازدید،
یکی را به هدایا ،خالصه ،مناسب هر صیدی دانهای میپاشند و دنبه
میگذارند ،و چون آن صید بیچاره به خیال دانه به سمت ایشان آید که بینند
توی دامشان است ،دام را میکشند و خود را بر روی آن میاندازند و بر هم
میدرند ،پس به هر هدیهای او را یک قدم نزدیکتر کرد تا بتواند بجهد و او
را صید کند و هر تکه را به اصطالح چهل و نه شاهی پس میگیرد و
روستاییصفت ،سالم بیطمع نمیکند .و بعضی از مردمند که در قیامت و
به نظر اولیاء به شکل عقربند و اینها کسانیند که نمامی میکنند و سخنچینی
میکنند که اقتضای طبیعتشان این است که به هرکس برسند اذیتی رسانند و
سخن بد این یکی را نزد آن یکی برند و از او حرف بدی درباره این بشنوند
برای این خبر آورند و این دو را با هم دشمن کنند و به یک کلمه خونها
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بریزند و فسادها برپا کنند و زن و شوهر سیساله را از هم جدا اندازند و
دوستیهای قدیم را به دشمنی مبدل کنند ،بسا آنکه به یک کلمه شهری را
به هم زنند یا مملکتی را یا دو پادشاه را به هم اندازند ،برود نزد پادشاه روم
مثال خود را معتبر و دوست و راستگو به قلم دهد و خود را مرد کبوتر
سندالی بیغرضی به خرج دهد یک روز سرصحبتی شود بگوید پادشاه ایران
چنین و چنان با شما عداوت دارد و در خیال لشکرکشی با شما است چنین
و چنان توپ و توپخانه بههم زده عماقریب که بر تو مسلط شود و چنین و
چنان کند و او را به هیجان آورد و از این طرف خبر به پادشاه ایران رسد و
او هم در صدد عالج برآید و در میانه چه قتل و غارتها شود و چه خاندان
کهن را که ویران کند و زنهای محترمه را که به اسیری فرستد و ایران را به
یک کلمه ویران کند .پس شرارت نمام از کفار هزار بار بیشتر است .من
بسیاری از علوم غریبه و نیرنجات و طلسمات و رموز و شعبدهها دیدهام و
در علم سیمیا استادم ،هیچ سحری و نیرنجی را مانند نمامی ندیدهام از نمامی
هیچ چیز تأثیرش بیشتر نیست کدام طلسم باعث به قول عوام ،قلقله روم
میشود ،رفیقهای صد ساله را از هم میاندازد قلعههای فوالدی را زیر و زبر
میکند؟ پس نمامی بدتر از ساحری است .امام علیه السالم فرمودند اکبر
السحر النمیمه یعنی بزرگترین سحرها سخنچینی است .و در حدیثی
فرمودند که ساحر مثل کاهن است و کاهن مثل کافر است .پس این بسیار
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بسیار بد صفتی است و به خصوص شما جماعت که خود را نسبت به من و
مشایخ من میدهید این عمل را نداشته باشید و اگر دارید ترک کنید و تائب
شوید و شما طایفه شیخیه مرا ممنون خود کنید و این خصلت را از خود دور
کنید و اذیت من و سایر برادران دینی خود را منمایید که همه اعمال خود را
به یک کلمه باطل کنید ،و اگر بشنوید که یکی درباره برادرت چیزی گفت
آن را بپوشید و به او نرسانید ،حاشا و کال اگر هزار غیبت و فحش پشت سر
برادرتان بشنوید از برادری دیگر ،ستار باشید ،بلکه برعکس تعریف و مدح
از زبان او به او بگویید تا باعث زیادتی الفت و محبت به یکدیگر شوید.
نشنیدهاید که وحی شد به موسی که در میان ایل و طایفه تو یک نمامی هست
و خرابی کار شما از شومی آن است و قطع بارش از شما نمودهام به نحوست
او .حضرت موسی عرض کرد که بارالها به من بشناسان او را ،وحی رسید
که عجب از تو من خود نمامی کنم و پرده او را بدرم و حال آنکه منع از آن
میکنم؟ پس شما هم نمام نباشید و قطع دوستی میان برادران مکنید که باعث
یتیم کردن اوالد ایشان شوید و سبب طالق دادن زنهایشان .و مگو که من
دوستی به حق او میکنم ،این دوستی نیست مردم مدنی الطبعاند و محتاج به
دوستی با یکدیگر و معاشرت و آمد و رفت و وصلت و معامله و قرض و
امثال اینها ،و اگر بنا باشد که هرکس سخنی از کسی بشنود خبر برای دیگر
برد المحاله از هم خواهند گریخت و این سبب ترک دوستی و اخوت شود.
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بسا آنکه آن بیچاره هم از راه دلتنگی یا کجخلقی یا غفلت یا ندانستن اینکه
این حرف بد است یا آن رفیق خواهد شنید و رنجید ،حرفی بر زبانش آمد و
گفت و بعد هم متنبه شد و استغفار بر خود و رفیقش کرد و گذشت ،دیگر
تو چرا در میانه آتش روشن کنی.
خالصه ،این نمامی بسیار بد عملی است و شما که انشاء اهلل نمامی را ترک
کردید این یکی را هم بشنوید و این بسیار مشکل است و اگر این دومی را
هم بشنوید ،من که از شما خیلی راضی میشوم و آن این است که اگر کسی
پیش شما غیبت برادر شما را بگوید ،او را از خود برانید و منع کنید و گوش
به سخن او ندهید تا دست از این عمل شنیع بردارد و شل مشوید که او جری
شود بر غیبت برادرت و مگویید دیگر چه گفته و یا چه کرده بیا برویم در
خلوت باقیش را بگو ،همان اول کلمهاش را نگذارید تمام کند تا دومی
برسد ،آیا دوست میدارید که گوشت مردار برادر خود را بخورید؟ اما این
نفوس شریره بالطبع میل به غیبت کردن و شنیدن دارد و نمامی و غیبت که
این دو خصلت بدترین خصلتها است نقل مجلس مردم شده و حدیث است
که غیبتکننده در قیامت اگر آمرزیده شود بعد از فراغ حساب جمیع خالیق
است .و دیگر درست گفته:
هرکه عیب دگری پیش تو آورد و شمرد
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بیگمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

و چنانکه حرمت خدا و رسول و ائمه را و اولیاء ایشان را سالم اهلل علیهم
اجمعین درباره برادرت مالحظه نکرد ،حرمت تو را هم در نزد دیگران،
مالحظه نخواهد کرد ،پس آن را دوست خود مشمارید و از خود برانید.
باری اخالق ذمیمه بسیار است و هر خلق بدی اقتضای صورت حیوانی از
حیوانات میکند و صاحب یک خصلت بد به صورت یک حیوان محشور
میشود در آخرت ،و به نظر انبیاء و اولیاء و مالئکه همه او را به آن صورت
بلکه بدتر از حیوان میبینند .خدا میفرماید اولئک کاالنعام بل هم اضل این
جماعت مثل چهارپایانند بلکه بدترند .و اگر دو صفت بد داشته باشند به
صورت دو حیوان محشور میشوند مثل سگ گرگ مثال و اگر ده خصلت
بد در شما باشد به صورت ده حیوان بد .خالصه ،صرف کرده بنده این پنج
قوه حیوانی و دو خاصیت را در غیر رضای خدا ،انسان را به شکل حیوان
میکند بلکه پستتر .حیوان به مقتضای حیوانیتش راه رفته و خدا انسانیتی
از او نخواسته و عذابش نمیکند .جمیع عتاب و عقاب بر انسانی است که
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انسانیت خود را ضایع کرده و حیوان شده ،غریب حسرت عظمی و مصیبت
کبرایی است که آدمی بمیرد و در عالم برزخ چشم باز کند خود را به صورت
حیوانات ببیند نعوذ باهلل من غضب اهلل .خالصه ،این هم بیان عالمت حیوانات
و کسانی که در عالم روح روح ایشان حیوان عالم ارواح است.
و اما کسانی که روح ایشان انسان عالم ارواح است حضرت امیر علیه السالم
در حدیث کمیل فرمودند که از برای انسان پنج قوه و دو خاصیت است اما
پنج قوه علم است و حلم و فکر است و ذکر و نباهت یعنی هشیاری و اما
دو خاصیت یکی حکمت است و دیگری نزاهت.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

بسمه تعالی
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فهرست مواعظ

موعظه اول
موعظه دوم
موعظه سوم
موعظه چهارم
موعظه پنجم
موعظه ششم
موعظه هفتم
موعظه هشتم
موعظه نهم
موعظه دهم
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موعظه یازدهم
موعظه دوازدهم
موعظه سیزدهم
موعظهچهاردهم
موعظه پانزدهم
موعظه شانزدهم
موعظه هفدهم
موعظه هجدهم
موعظه نوزدهم
موعظه بیستم
موعظه بیستویکم
موعظه بیستودوم
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موعظه بیستوسوم
موعظه بیستوچهارم

( )1زریر :گیاهی دارای ساقههای کوتاه ،گلها و برگهای آن زرد است و در
رنگرزی بکار میرود.
([ )]2لوت :برهنه و عریان.
([ )]3ماشرا :ورم و آماس دموی ،دانههایی که در پوست بدن بروز میکند.
([ )]4کوثر :بسیار از هر چیزی .فرهنگ دهخدا
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([ )]5فغفوری :نوعی چینی نفیس که از چین آورند.
([ )]6اجرت ،حق العمل.
([ )]7گیاهی سمی و هالک کننده.
([ )]8نقشه ،اندازه.
([ )]9میوه نارس.
([ )]10النه ،آشیانه.
([ )]11منخل و منخل :صافی ،الک.
([ )]12مشاطه :آرایشگر ،شانهکننده.
([ )]13نسناس :گوریل ،بوزینه.
([ )]14شادی :میمون.
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